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BUDAPEST 
RÉGISÉGEI 

XXII. 

A Budapesti Történeti Múzeum év
könyve — a Budapest Régiségei XXII. kö
tete — a múzeum munkatársainak széles 
körű kutatótevékenységéről, az elmúlt 
évek munkájának eredményeiről tájé-
jcoztat. A kötetben található írások mind
egyike Fővárosunk múltjára vonatkozó 
ismereteinket gazdagítja. — Az ősember 
életkörülményeit megvilágító adatokat 
nyújt a Főváros határában — Érden — 
folytatott nagy jelentőségű feltárás ismer
tetése. Az őskori kultúrák gazdagságáról 
egyébként több közlemény is tudósít. —Az 
egyik sok képpel illusztrált tanulmány 
Aquincum római kori kőfaragóművésze
tét dolgozza fel. Megismerkedhetünk a 
Buda környéki majorságok életével és a 
római kori települések sok egyéb jelentős 
emlékével is. — A margitszigeti középkori 
domonkos apácakolostor, — a gazdag 
budai kályhacsempe-anyag, — a Várne
gyedben feltárt európai jelentőségű gótikus 
zsinagóga, — valamint a középkori fő
város számos más objektumának bemuta
tása révén ismerkedhetünk városunk rég
múlt évszázadainak történetével. — A bu
dai városházával foglalkozó tanulmány 
nemcsak a város rangos épületére, hanem 
a XVII—XVIII. századi építőmunkára vo
natkozóan is új adatokat tár fel, a XIX. 
századi boltcímer bemutatása pedig a 
korai kapitalizmus ipari és kereskedelmi 
életére vet fényt. 

A hosszabb lélegzetű tanulmányok mel
lett kisebb közlemények sora és nem utol
sósorban gazdag illusztrációs anyag se
gíti az olvasót, hogy mindjobban megis
merhesse Fővárosunk történetét és a Bu
dapesti Történeti Múzeum munkáját. 
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A Szerkesztő 
Der vorangehende Band erschien im Jahre 1964. Dieser Band — dessen Material im Jahre 1966 abgeschlossen 

wurde — können wir wegen Editionsschwierigkeiten erst jetzt veröffentlichen. ~ ~ ,•'..•' 

. Notre volume précédant a paru en 1964. Les matériaux du volume présent étaient réunis dés 1966, mais en 
raison de difficultés relatives à l'impression, il n' a pu être publie plus tôt. , „ , , 
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GÁBORINÉ CSÁNK VERONIKA 

AZ ÉRDI KÖZÉPSŐ-PALEOLIT TELEP 

A Budapest határán fekvő őskőkori telep, melyet 1963—64-ben tártunk fel, a moustiéri kultúra — 
tágabb értelemben a neandervölgyi ember korának—a feltárás időrendjében harmadik települése Magyar
országon. Jelentőségét nemcsak az eddig fölfedezett lelőhelyek kis száma adja meg, hanem sok más olyan 
tényező, mely összefügg az utolsó eljegesedés régibb szakaszának paleolit-fejlődéstörténeti kérdéseivel—, 
a korszak kronológiájának, a műveltség osztályozásának problémáival —, a neandervölgyi-praesapiens-
sapiens váltási időszak, a moustiéri embercsoportok és európai elterjedésük kérdéseivel. Érd lokálisan új 
pont Magyarország szegényes középső-paleolitikumában — regionálisan azonban Közép- és Kelet-Európa 
őskőkorában jelent új lelőhelyet, és a szűkebb régészeti problematikán túl a geokronológiai vizsgálatokra 
és a radiokarbon kormeghatározásokra épült fázis-fácies beosztást is mozgásba hozta. 

A moustiéri kultúra két korábbi lelőhelyét, Tatát és a Subalyuk-barlangot 1909-ben, ill. 1932-ben 
fedezték fel1. Hozzájuk kapcsolódik néhány kis, rétegtanilag fiatalabb korú kultúrák alatt fekvő leletanyag, 
— mindegyik barlangi előfordulás —, melyek inkább csak nyomai a bükki és a dunántúli „centrum" 
kapcsolatainak, pontosabban alkalmi vadásztanyáinak, az embercsoportok által bejárt földrajzi körzetet 
jelzik. Annak ellenére tehát, hogy a tatai ősemberi telep újabb ásatással, új leletanyaggal és modern feldol
gozási módszerekkel felfrissítette a moustiéri magyarországi képét2 — Érd, mint addig érintetlen lelőhely, 
több mint 50, ill. 30 év után az első, állandó jellegű településben és teljes egészében feltárt moustiéri lelő
helyünk. Az, hogy Budapest határán fekszik, éppúgy nem specifikuma, mintha bárhol lenne Európában —, 
mégis úgy látjuk, hogy valamely természeti, zonális-életföldrajzi körülmény hozta létre, — de az, hogy 
magyar nyelvű első ismertetése e helyen jelenik meg, szintén nem véletlenszerű. 

Amikor Tompa F. a Budapest Történetének 1. kötetét megírta — 1942-ben —•, a főváros területén 
ősemberi települést nem ismertünk. A régészeti „rendszertan" jegyében ismertette a tágabb földrajzi 
egység (?) paleolit lelőhelyeit, és mintegy helyet készített elő a neandervölgyi állomás számára3. Tompa F., 
akinek Magyarország őskoráról szóló szintéziseinek és alapvető korszakbeosztásának értékét alapjaiban 
még sokáig nem fogjuk elvitatni, a paleolitikumot egy üvegcsőnek fogta fel, melyben ide-oda billentésre 
egy golyó szalad egyik végéről a másikra, s bár ez a hasonlat vulgárisan hangzik, ez a mechanikus migrációs 
elgondolás éppen a moustiéri kultúránál jelent meg. A jugoszláviai Krapina-barlangra és a bükki Suba
lyukra gondolt — talán nem véletlenül —, melyek összekötő-vonala Budapest környékét érinti. Sajnos 
azonban a majdnem érintő légvonalon a két földrajzi pont között Érd teljesen egyedi jellegű műveltséget 
képvisel, régészeti anyaga mindkettőtől eltér. A zártabb budapesti, Buda-hegyvidéki földrajzi egység 
őskőkori telephiányán nem változtatott a Remete-barlang részbeni feltárása sem, ahol azonban a mélyebben 
fekvő pleisztocén rétegeket még nem ismerjük4. 

Az érdi lelőhelyet teljesen feltártuk. Az ásatások befejezése után a település kiterjedését fúrásokkal 
ellenőriztük, s így mint zárt lelőhely, leletanyag, kőzettani-sztratigráfiai, geokronológiai, paleontológiái, 
növénytani, települési-régészeti szempontból alkalmas komplex módszerű vizsgálatra. Szerencsés véletlen, 
hogy a tipológiai-régészeti vizsgálattól a radiokarbon-kormeghatározásig, mindegyik rokontudomány 
számára rendkívül bőséges anyagot szolgáltat. 

Az érdi moustiéri jellegét tekintve kívül esik mind az említett vándorlási koncepción — vagy csak 
egyes szálai jeleznek némi összeköttetést—,mind a középső-paleolitikum nálunk eddig ismert formakörén, 
és több szempontból speciális lelőhely a közép-európai területen is. Mielőtt anyagát és kultúráját ismer
tetném, egyedi sajátságait kell körvonalazni. 

9 



A lelőhelynek különleges a geológiai-morfológiai helyzete. Az eddig ismert telepektől eltérően, nem 
barlangi és nem melegforrásnál keletkezett travertin lelőhely. A moustiéri kultúrának szabad ég alatti, 
völgyfőben kialakult vadásztanyája, éspedig egy régibb, vékonyabb alsó és egy felső rétegkomplexummal. 

További különlegessége, hogy nyíltszíni település ellenére az itt élt embercsoport barlangimedve
vadász volt — a faunában, vadászzsákmányban ez az állatfaj dominál —, tehát a vadászati specializációja 
nem tért el a szokásos közép-európai lelőhelyekétől. Ennek ellenére —, és feltehetően többezer éves idő
tartam mellett5 — mégsem átmeneti tanyahely, hanem egy visszatérő embercsoportnak a kultúra belső 
tartalmában is némi fejlődést mutató vadásztelepe. 

Speciális ezenkívül a lelőhely kultúrája, régészeti anyaga is. Teljesen eltér a Subalyuk-barlang, Tata és 
a hozzájuk kapcsolódó átmeneti telepnyomok műveltségétől. Technológiai-tipológiai szempontból egy más 
„fácies", csoport a hazai és közép-európai moustiériben, melynek keletkezése, eredetének körvonalai 
•egyelőre csak halványan rajzolódnak ki. 

A lelőhellyel kapcsolatban sajnos csupa specialitással állunk szemben —, mutatva a moustiéri kultúra 
rendkívül nagy területi variabilitását — és ez mind a régészeti-történeti, mind pedig a kronológiai vizsgá
latnál számos új, nehezebben megoldható problémát vet fel. Nemcsak hazai, hanem sokkal tágabb vi
szonylatban is. A lelőhely rétegsora a Riss-Würm interglaciális végétől az utolsó eljegesedés végéig, 
egyes részein lerövidítve mutatja a würmi, különösen a korai-würmi eljegesedés egész menetét, a másik 
oldalon olyan települési megfigyelések állnak rendelkezésre, melyek közelebb vezethetnek a moustiéri élet
formájának egy zoológiai és régészeti, paleoetnográfiai, éspedig zárt, teljes egységen belüli vizsgálatához. 

A lelőhely publikációja komplex monográfiát igényel, mely felöleli a rokontudományok vizsgálatait is. 
Ezért e helyen kizárólag a régészeti anyag rövid értékelését tudjuk megadni, a kultúra összetételét és helyét a 
nagy moustiéri körben. A dolgozat nem tárgyalhatja a telep rétegtani viszonyait —, a döntően fontos 
adatokat sem — a paleontológiái vizsgálatok eredményeit, a topográfiai, egyben paleoetnográfiai megfi
gyeléseket és végül a pontos kormeghatározás eredményeit sem. A lelőhely feldolgozásának problémaköre 
— mint minden paleolitikus telep esetében — annyira szétágazó, hogy az eredményekről csak előzetes 
jelentést, a komplex munkából csak részletet, régészeti jellemzést adhatunk. 

1. A lelőhely Érd-Parkváros (Ilkamajor) közelében, az érdi fennsíkon fekszik. Geomorfológiai szem
pontból a terület táblás-töréses szerkezetű, miocén-pleisztocén rétegek fedik. A régibb, többé-kevésbé 
összefüggő geológiai rétegsorokra kevés lösz települt, mely az utolsó eljegesedés alatt különböző klimatikus 
hatásoknak volt kitéve, így a felső rétegösszletek jól mutatják a Würm-eljegesedés egyes, helyenként 
hiányos vagy redukált, krioturbációs jelenségekkel, tundrapályákkal csonkított rétegképződési szakaszait. 

A fennsíkot ÉNY—DK irányú fő törésvonalak és ezekre merőlegesen fekvő újabb táblás törések szab
dalják fel. A törésvonalak mentén völgyek alakultak ki, ezeknek irányát, hátravágódását az előbbi geológiai 
szerkezet határozza meg. 

A lelőhelyen széles, ma 15 m mély völgy húzódik a Duna irányába. Ebbe egyik oldalról két kisebb — 
az ásatások előtt rejtett — és sokkal sekélyebb oldalvölgy torkollt közvetlenül egymás mellett. (1. kép.) 
Torkolatuk a fővölgy fölött jelentős szintkülönbséggel DNY-i fekvésű. A rétegsorok D-i vagy közel D-i 
dőlést mutatnak, ezek a lelőhelytől kis távolságra egy természetes feltárásban jól láthatók. A törésvonal 
mentén kialakult völgyfők csupán 18—22 m hosszúságúak és DNY-i irányban szélesedő, mészkő-környe
zettel körülvett, szabálytalan alakú teknőt alkotnak. A paleolit lelőhely környékén a szarmata korú 
mészkőösszlet laza, porlós, mésziszapos anyaga alkalmas volt arra, hogy az ÉK—DNY irányú törésvonal 
mentén a lefutó víz 3—4 m mély völgyteknőket alakítson ki. Feltehető, hogy a paleolit lelőhelyhez hasonló 
kis völgyfők a közelben máshol is vannak, betemetődnek és talán éppúgy emberi települést takarnak, mint 
amilyet feltártunk. (2. kép.) 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az érdi fennsík szarmata mészkőösszlete sehol sem mutat karsztos 
jelenségeket, vagy legalábbis nem olyan mértékben, hogy barlang képződésére gondolni lehetne. A terület 
geológiai szerkezete, kora egyszerűen kizárja, hogy itt barlang, fedett üreg, sziklaeresz képződött volna. 
A területen csak egészen kezdetleges karsztosodási jelenségek figyelhetők meg — pl. a völgytalpakon 
víznyelőkezdemények alakultak ki —, ezek azonban csak a rövid tartamú völgyfejlődési szakaszba tartoz
nak, és a kitöltés, rétegfelhalmozódás megindulásáig tartottak. A völgyfők fejlődése megállt, az oldalfalak 
ismételt omlásai néha vízállásokat hoztak létre (következményei ismét karsztos kezdemények), a rétegfel
halmozódás rohamos felgyorsulása azonban ezeknek a továbbfejlődését megakadályozta és lezárta. 
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1. kép. Az érdi régibb kőkori telep ásatása _ 
Ausgrabung der altsteinzeitlichen Siedlung von Érd 

2. kép. Az ásatás területe Ny felől 
Das Grabungsgelände von W 



A két völgyteknőt jóval a Würm-eljegesedés előtt kitakarította a víz, a csupasz mészkő-környezet 
maradt csupán, s ezekben a száraz, töredezett mészkőfalakkal körülvett, szabálytalan alakú „teknőben" 
települt meg az ember. Az első betelepülés, az alsó vékonyabb kultúrréteg még a mállékony mészkőn 
fekszik, majd kb. a Würm 1 periódusának kezdetétől folyamatos üledékfelhalmozódással a két völgyfő 
feltöltődött, befedte az alsó, majd a felső település maradványait. A kitöltés kitűnően bontható rétegsora 
egészen a Würm 3 maximumáig tart. Alsó részében átlag 140 cm vastagságú kultúrréteg-komplexum 
alakult ki. 

A két völgyfőt, teknőszerű területet, a továbbiakban már mint emberi lakóhelyet — lakóteret — fogjuk 
fel. Ezek, mint említettük, szorosan egymás mellett húzódnak, s köztük a mészkő alacsonyabb falat alkot. 
(3. kép.) A település két része között némi mélységkülönbség van — egyik nagyobb területű, mélyebb, 
másik sekélyebb és szűkebb —, a nagyobb lakótér hosszabb, a fővölgyre nyíló torkolata szélesebb, míg a 
kisebb medence csak a szűkebb területen vágódott be a mészkő-környezetbe. 

Több tényező, így elsősorban a rendkívül nagy mennyiségű állatmaradvány —, kb. 250 m2-en 15 000 
meghatározható állapotban maradt állatcsont — arra mutat, hogy az a terület nemcsak rendkívül védett és 
relatíve „meleg" volt, hanem minden valószínűség szerint vadváltónál feküdt. A mélyebb harántvölgyben, 
melynek talpától a lakótér 8 m magasan fekszik, időközönként víz folyt — a magasabban elhelyezkedő 
enyhén D-i dőlésű kis völgyteknőben viszont a laza mészkő a csapadékot azonnal elvezette. Erre utal a 
nagyobb medencében, annak alján feltárt gyenge kis víznyelőkezdemény, mely azonban a betelepülés 
idején eltömődött, majd a további rétegfelhalmozódással fejlődése teljesen megszűnt. 

A lelőhely morfológiai képe természetszerűleg a feltárás végén alakult ki a legjobban, amikor a lakó
terület, a két völgyteknő úgy maradt üresen, kiaknázva, ahogyan azt az ember először megtalálta. (1. kép) 

Ki kell emelni, hogy a két, alacsony mészkőfallal elválasztott lakótér betelepülése egyidejű, és egy
szerre történt, majd rétegződése továbbra is folyamatos volt. Szerencsés körülmény, hogy a rétegképződés, 
a feltöltődés sebessége éppen lépést tartott a kultúrrétegek, a lakóhely maradványainak felhalmozódásával, 
s így a kultúrát tartalmazó rétegkomplexumban megszakítás nem történt. Csupán az alsó és a felső vas
tagabb települési réteget választja el egymástól egy 20 cm vastag steril mészkőmálladékból-törmelékből 
álló réteg. 

A lelőhely két kultúrrétege teljesen azonos jellegű leletanyagot tartalmaz. Az első betelepülés rövid 
időtartamú, vagy egyelőre csak átmeneti jellegű volt. A völgy talpra, a mészkőaljzatra legalul 20 cm-es 
kultúrréteg települt. A régészeti lelet ebben kevés, gyakoribbak az állatmaradványok, de egy tűzhely 
maradványa és az eszközkészítés hulladéka biztosan jelzi a település első fázisát. Fölötte következik a 
steril, elválasztó réteg. A lelőhely rétegtani viszonyait leegyszerűsítve, erre települt a 80—100 cm vastagságú, 
a leletanyagtól szinte tömörré vált, gyakran majdnem cementálódott felső kultúrréteg. Ez a régészeti és 
paleontológiái leletanyag tömegét szolgáltatta, és szintenként való felbontása számos települési megfigye
lést eredményezett. 

Az ásatás lefolyását, módszerét és eredményeit itt nem ismertethetjük —, előre bocsáthatjuk azonban, 
hogy nemcsak vertikális, hanem igen részletes horizontális — minden szitusz-adatra, topográfiai helyzetre 
ügyelő elkülönítés egy sor olyan vizsgálati lehetőséget nyújt, mely a régészeti és állattani anyag összefüg
géseivel újszerű paleoetnográfiai megfigyelésekre vezet. A feltárásnak mintegy technikai módszerbeli 
legjobb eredményét éppen ebben látjuk; moustiéri lelőhelyen középső-paleolitikus telepen ugyanis rend
kívül ritka eset az, ahol a régészeti és paleontológiái anyag horizontális együttes vizsgálatára lehetőség nyílt. 

A telep korának meghatározásában döntő a lelőhely stratigráfiája és geokronológiai besorolása. 
Mivel itt Érd régészeti anyagát kívánjuk bemutatni, ennek ismertetésétől el kell tekintenünk. A lelőhely 
területén, feltárása közben számos szelvényen vizsgálhattuk a rétegképződés menetét, pontos adatokat 
kaptunk az egyes würmi szakaszok klimatológiai és rétegképződési menetéről. Az ásatások végén, a tele
pülés középső részén végül egy 20 m hosszúságú alapszelvényt tartottunk fenn, amely a kőzettani-stratig-
ráfiai vizsgálatok és a korrendi besorolás alapja. Ennek eredménye, igen részletes tagolással rendelkezé
sünkre áll, mivel azonban az a monografikus feldolgozás részét képezi, csak vázlatát adhatjuk. (4. kép.) 

A lelőhely rétegtani viszonyait Kriván Pál dolgozta fel, s kézirata alakján adhatjuk az alábbi megfi
gyeléseket. 

A lelőhely rétegsora helyi eredetű képződményekből épült fel, és csak kevés benne az allotigén eredetű 
kőzetanyag. A törmelékes anyagok a szarmata-mészkőből származnak. Ezeken talajképződési folyamatok 
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4. kép. A település feltárás közben. Középen a fennhagyott rétegszelvény 
Die Siedlung während der Freilegung. In der Mitte das Querprofil 

3. kép. A két lakótér, a kitűzőrúd vonalában az elválasztó mészkő-„fallal" 
Die beiden Wohnräume mit der Kalkstein-„Trennwand" in der Linie des Absteckpfahls 



indultak meg, és bár a nagy mésztartalom miatt hasonlóak az előbbiekhez, világosan rendzinatalaj jellegűek. 
A lelőhely felszínét fedő holocén réteg is mészkőn kialakult rendzina-talaj. Egyetlen kivétel a rétegsor 
legalján, a völgytalpra települt, de csak nyomokban fennmaradt vörösbarna erdei talajképződmény — a 
rétegtani-kronológiai besorolásnak ez adja az alsó, legrégibb határát —•, mely enyhe, mediterrán vonásokat 
mutató éghajlati periódusban képződött. 

A kultúrrétegek anyaga szintén helyi törmelék, mészkőmálladék. Amint említettük, ennek felhalmozó
dása lépést tartott a régészeti anyag felhalmozódásával, azaz beágyazódásának menetével. 

Az allotigén anyagok lösz-eredetűek. Magában a kultúrrétegben, a felső, vastagabb települési komp
lexumban csak két, nagyon vékony lösz-közbetelepülést találunk, de csak foltokban maradtak fenn, 
egyébként a vastagabb löszrétegek a kultúrrétegek fölött fekszenek, a Würm-eljegesedés fiatalabb szaká
szába tartoznak. 

A kultúrrétegek mészkő-málladéka legalul üledékfelhalmozódási határokat, határfelületeket mutat, 
és így települt a rétegsor kezdetét képviselő vörösbarna erdei agyagra. Magát a kultúrréteget egy üledék
felhalmozódási határfelület, később pedig 9 kis, gyenge tundrafelszín, és 3 rendzina-talajkezdemény, 
maradvány és a már említett két löszréteg tagolja fel. Az említett gyenge tundrafázisok egyetlen tundrái 
klímájú időszaknak, csupán rezgésszerű talajtani megnyilvánulásai, és nem jelentenek külön éghajlati 
fázisokat. Ugyanezt mondhatjuk a talajnyomokról és a kultúrrétegbe közbetelepült löszképződményekről 
is. Ezek adják meg a rétegsor finomabb bontását, felosztását. (5. kép.) 

A szoliflukciós, talajfolyásos felületek kis éghajlati ingadozások bizonyítékai a Würm-eljegesedés első 
felében, de még olyan kismértékű áttelepítést (anyagáthordást) sem jelentettek, amely pl. a tűzhelyek 
sértetlenségét, a régészeti és paleontológiái maradványok eredeti helyzetét a legkevésbé befolyásolta volna. 
Az ásatások során az összes „kultúrhagyaték", a település minden maradványa annyira elmozdulatlan, 
originális fekvésű volt, hogy pl. két kis tűzhelynél a valószínű szélirányt meg lehetett állapítani. Ez a meg
figyelésnek azonban valóban a maximális esete volt. 

A kultúrrétegek tehát régészeti szempontból egyetlen, egységes rétegfejlődést, képződést mutatnak, 
ugyanakkor pedig a finom kőzettani-stratigráfiai tagolással szinte iskola-szelvénye a régibb, Würm-
eljegesedés lefolyásának. 

A tundrái éghajlat kisebb ingadozásai a települést nem zavarták meg, azt mondhatnánk, semmit nem 
jelentettek az itt élő embercsoportok számára. Közvetett hatása azonban megnyilvánult a természeti 
környezetben, az állatfajok arányának változásában, s úgy látjuk, ezen keresztül a kőiparban is. A kultúr-
réteg felső szintjében kibővült az állatfajok száma, a vadászzsákmány, ami ismét további következtetéseket 
enged meg. 

A lelőhely kronológiája szempontjából nem kevésbé fontosak a kultúrréteget, a táborhelyet fedő 
rétegek. A szelvények vizsgálatát erősen sematizálva: a kultúrrétegek fölé két vastagabb löszköteg települt, 
közöttük erős tundrásodás, jellegzetes jégzsákok és szoliflukciós jelenségek figyelhetők meg. (6. kép.) 
Végül legfelül egy ún. girland-tundra szintje zárja le a Würm-eljegesedés végét, felette a mai, rendzina-
jellegű talajt találjuk. 

Látható, hogy a stratigráfiai megfigyelések és vizsgálati adatok a rétegsort erősen bontják, klimatoló
giai értékelésükre azonban nem térhetünk ki, csupán vázlatát adhatjuk a periodizációnak. A legrégibb 
(mediterrán jellegű éghajlatot sejtető) erdőképző klíma-periódus után óceáni, hűvös-nedves éghajlati 
szakasz következett. Ennek tartama alatt gyakran ismétlődtek rövid, gyenge, szubarktikus klíma-ingado
zások. Ha ezeket kis „stadiálisként" értelmezzük, úgy a rendzina-talajkezdemények rövid interstadiálisként 
foghatók fel. Később az éghajlat világosan hideggé és szárazzá vált, ennek vége felé néha szubarktikus 
vonások jelentkeznek. (Erős tundra-jelenségek fagyott altalajon.) A kultúrrétegek felett a további éghajlati 
periódusok összevontabban mutatkoznak. A löszképződés egy idő után megszakadt, majd a felső rétegek 
(számunkra fedőrétegek) legerősebb tundrái periódusa következett. (Würm 3) 

A teljes rétegszelvény számos klímaszakaszra bontható, a kultúrréteget fedő rétegek is 6 különböző, 
egymást követő, az üledékképződésben redukáltabban jelentkező periódust tartalmaznak. Bennünket 
ezúttal csak a kultúrrétegek kora érdekel közvetlenül, s ennek stratigráfiai meghatározásához két biztos 
támpontunk van : 

A völgyfő torkolatánál sikerült egy vörösbarna agyagréteg maradványát megtalálni, az alsó kultúr-
réteg alatt, amely interglaciális korszak erdőképző fázisát jelzi. A felső, vastag kultúrréteg feletti tundra-
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felszín már egy hideg-nedves, néha szubarktikus ég
hajlati korszakba esik, amely azonban úgy látszik, 
nem haladta túl a Würm 1. jégkor maximumát. 

A rétegtani klimatológiai megfigyelések által 
adott kronológiát helyesebbnek látszik leírás helyett 
a szemléltetó'bb klímagörbén bemutatni, melyen Érd 
kultúrájának, a kultúrrétegeknek helye elég zárt fel
ső és alsó határokkal kijelölhető. (7. kép.) A korai 
Würm-korszak rétegtani, paleontológiái megfigye
léseit és a régészeti lelőhelyek datálását ismerve azon
nal láthatók azok a következmények, melyek-— mint 
említettem — a korszak korbeosztásának kérdéseit 
mozgásba hozzák. 

A rétegtani kérdéseket a települési rétegekre 
leszűkítve, ennek anyaga szintén mészkőmálladék. 
Az autigén eredetű anyag azonban keveredett agya
gos lösszel, mint láttuk, rendzina-kezdemények is 
voltak. Valószínűnek tűnik, hogy az anyag elszíne
ződéséhez maga az emberi település, a meglepően 
nagy tömegű hulladék is hozzájárulhatott. Mind
ezek következtében a kultúrréteg anyaga—, a csont
halmoktól, tűzhelyektől, a régészeti leletektől — 

6. kép. Jég-ékek; tundrái éghajlatra utaló képződmények 
a lelőhely felső rétegeiben 

Eiskeile; auf Tundraklima verweisende Gebilde in den oberen 
Schichten der Fundstelle 

5. kép. A telep rétegtani metszetének részlete. A 2 m-es kitűzőrúd 30 cm-étől lefelé az ősembertelep kultúrrétegei következnek 
Teil des stratigraphischën Profils der Siedlung. Von 30-sten cm des 2 m langen Absteckpfahls an folgen nach unten die 

Kulturschichten der urmenschlichen Siedlung 



H. GROSS. 1958 

mint beágyazó anyag is barnás színű, sötétebb ár
nyalatú, és élesen elválik a környező réteges mész
kőtől. A feltárás során, felületenként a kultúrréteg-
hez érve —, majd ezt egyre mélyebb szintekig bontva 
— kitűnően lehetett követni a település kiterjedését. 
(8. kép.) Egy-egy felszín preparálásakor kirajzolód
tak a tanyahely maradványai —, a két lakótér, 
„teknő" azonos korú települése—a sötétebb kul-
túrréteg mindenütt elvált a természetes környezet
től. A település geológiai helyzetének köszönhető, 
hogy a feltárás — mint egy barlang esetében — fal
tól falig történhetett, és végül zárt egységet képezett. 

Az ásatás során a fiatal-paleolitikus nyíltszíni 
telepeken vagy a még fiatalabb őskori telepeken al
kalmazott módszert igyekeztünk alkalmazni. Anél
kül, hogy helyszínrajzok és az egyéb dokumentációs 
anyag közlésére itt hely volna, nagyon részletes meg
figyeléseket kaptunk a csonthalmok, hulladék, tűz
helyek és a régészeti leletek elhelyezkedéséről, a kő-
ipar típusok szerinti megoszlásáról, a kisebb és na
gyobb méretű lakótér jellegéről, szerepéről és egy
máshoz való viszonyáról. (9. kép.) 

A feltárás területe kb. 250 m2, mélysége 3—4 m 
volt. Az egyes kisebb területek négyzethálós felbon
tásánál átlag 20 cm-enként bontakozott ki egy-egy 
erősebb lakószint, településréteg. Meg kell jegyez
nünk, hogy ezt a vastagságot a hulladékhalmok 
gyakran elérték, helyenként meghaladták, tehát a 
20 cm-es bontás ugyanazon vastag kultúrréteg-
komplexum szintenkénti bontása. Ezeket a szinte

ket a felszín alakulását követve tártuk fel, majd nagyobb felületek kialakulása után a szitusz-adatokat rög
zítettük. (10. kép.) A paleontológiái és régészeti anyag részletező különtartása arra az eredményre veze
tett, hogy meg lehetett állapítani, melyik hulladékhalom, mely teleprész, milyen állatfajokat, milyen arány
ban tartalmazott, hogyan oszlott meg ehhez képest a kőipar stb. Két helyen pl. kisebb, alkalmi műhelyt 
tártunk fel, ezeknek anyagát külön érdemes vizsgálat alá venni, és a régészeti anyag vizsgálatát ki
egészítve, technológiai szempontból értékelni. Valamennyi vizsgálat természetesen a mennyiségi-össze
tételi szempontot és a statisztikai módszert veszi alapul. ** 

A vastagabb felső kultúrréteget 5 egymás alatti szintre lehetett bontani. (11. kép.) Az alsó vékonyabb 
településréteget egy egységként kezeltük. (Vastagsága és a leletanyag kis mennyisége szintekre bontást 
nem kívánt meg.) A település teljes feltárása után a négyzethálós helyszínrajzok mintegy egymás fölé 
helyezhetők, s a koordináta-rendszer ismét több települési megfigyelést eredményez. (Lakótér egyes részei
nek lakottsága, feltehető használata.) (12. kép.) A vertikális tagolás rendszerint az egyes, erősebb telep
szintek mélységi sorrendjét követte. Eredménye : a régészeti leletanyag, a kultúra rendkívül lassú alakulá
sának megállapítása, a legfelső szintekben egyes tipológiai elemek megnövekedése és a paleontológiái 
leletanyag szintenkénti alakulásának statisztikus megállapítása. 

Mielőtt az érdi moustiéri lelőhely faunájáról és flórájáról szólnánk, még egyszer vissza kell térnünk a két 
kis völgyfő, a két, mészfallal elválasztott lakótér horizontális megfigyeléseihez. 

Az ásatási megfigyelések és a további vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a két terület rétegei szinkronban 
állnak egymással. Az alsó kultúrrétegtől (és az alsó, geológiailag datáló szinttől) kezdve a jelenkori rétegig a 
stratigráfiai sorrend azonos, vagy jól paralelizálható. A faunisztikai leletanyag alulról fölfelé alakulása is 
azonos. Mégis, megfigyelésünk az, hogy a „kis lakótér" felső kultúrrétege az ÉK-i szektorában a nagyobb 
lakótér felső kultúrrétegének elsősorban az alsóbb szintjeivel azonos. A kisebb teknő hátsó szektorában 

kép. A Würm eljegesedés klímagörbéje H. Gross nyomán 
Klimakurve der Würm-Vereisung, nach H. Gross 
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8. kép. A kultúrréteg felső szintje a nagyobb lakótérben. 
Középen tűzhely maradványa 

Oberer Horizont der Kultur schient im grosseren Wohnraum. 
In der Mitte:.Überreste einer Feuerstelle 

ugyanakkor a fauna-akkumuláció olyan mértékű 
volt, ami miatt feltehető, hogy ez esetleg nem lakó
hely, hanem hústároló, természetes, fedetlen verem 
volt. (13. kép.) A két terület méreteit tekintve egészen 
szembetűnő, hogy az állatmaradványok mennyisége 
a kisebb teknőben nagyobb és ugyancsak bizonyos 
eltérés tapasztalható a kőipar megoszlásában is. A 
fenti megjegyzésekből egyébként kitűnik, hogy a 
lelőhely nemcsak vízszintesen és függőlegesen tagol
va, hanem a két összetartozó teknő viszonylatában 
is vizsgálat tárgya lehet. A kisebbik magasabban 
helyezkedik el, mint a nagy lakótér, hátsó szekto
rában kis műhely volt. Annak ellenére azonban, 
hogy itt a felszín közelében erős krioturbációs je
lenségek figyelhetők meg, a nagy lakótér felső szint
jei itt is megtalálhatók. 

Áttérve a lelőhely paleontológiái anyagára : a te
lepen kb. 50 000 állatcsont-maradvány és fog került 
elő, ebből meghatározható 15 000 darab. A nagy 
mennyiségű faunamaradvány rétegenkénti és szin
tenkénti statisztikai vizsgálata, az egyes fajok gya
korisági és általában a mennyiségi változás vizsgálata 
megtörtént. 

A lelőhely faunalistáját Kretzoi Miklós meg
határozása alapján közlöm5* : 
Pelobates fuscus 
Bufo sp. 
Lacerta sp. 
Ophidia ind. 
Falco 
Plecotus auritus 
Citellus f. citelloides 
Spalax leucodon 
Arvicola sp. 
Microtus oeconomus 
Microtus arvalis 
Microtus gregalis 
Apodemus sp. 
Canis spelaeus 
Vulpes vulpes 
Alopex lagopus 
Ursus arctos 
Ursus spelaeus 
Martes cf. martes 
Putorius sp. 
Mêles mêles 

— ásóbéka 
— varangyosbéka 
— gyík 
— kígyó 
— sólyom 
— nagyfülű denevér 
— kihalt ürgefaj 
— földikutya 
— vízipocok 
— patkányfejű pocok 
— mezei pocok 
— szibériai pocok 
— erdei egér 
— farkas 
— róka 
— sarki róka 
—barnamedve 
— barlangi medve 
— nyuszt 
— görény 
— borz 

9. kép. A kisebb lakótér ÉK-i oldala állatcsontokkal 
NO-Seite des kleineren Wohnraumes mit Faunenüberresten 



gyapjas orrszarvú 
vaddisznó 
rénszarvas 
óriásgím 
gímszarvas 

bölény 
kőszáli kecske 

A faunajegyzékből megállapítható, hogy a kisemlősöktől eltekintve a lelőhely anyaga messzemenően 
mesterséges jellegű, összetétele elsősorban a vadászat eredménye, tehát nem mutathatja kellően az ökológiai 
és klimatológiai képet. Az állattani anyag itt, éppúgy, mint a kőróar, kuitúrhagyaték, az ember kiválasz
tásának eredménye. A barlangi medve előfordulása teljesen dominál — átlagosan 90%-os —, ami a leg
határozottabban vadászati specializációt bizonyít, és összevetve a lelőhely nyíltszíni településével, egyedül
állóvá teszi a moustiéri kultúrában. Az állatokat a közeli környéken ejtették e l — barlang azonban a 
közeli körzetben nincs—, és hurcolták a telephelyre. 

A faunajegyzék a kultúrréteg szintjeinek állatfajait összesítve tartalmazza, s ezért ellentmondások 
láthatók benne. A leletanyag vertikális tagolását, értékelését, ökológiai^klirnatológiai megfigyelések köz
lését az összesítő feldolgozás publikációja számára tartjuk fenn, így itt csupán néhány észrevételre szo
rítkozunk. 

A paleontológiái anyag, az egyetlen, valószínűleg véletlen becsúszásból származó Sus-maradyánytól 
eltekintve világos hideg-sztyeppei jellegű. Az összetétel az egész rétegkomplexumot tekintve kiegyensúlyozott, 
állandósult, a felső szintekben azonban új fajokkal bővült, a barlangi medve dominanciája mellett, Hatá
rozottan hidegjelző ebben a faunában a sarki róka, a kőszáli kecske előfordulása — a felső szintekben a 
rénszarvas, ha kis mennyiségben is —, az éghajlat hidegebbé válására enged következtetni. 

A kisemlősök száma, az anyag iszapolása ellenére rendkívül csekély, a nagyemlősök száma és faj
összetétele merőben kultúrzoológiai tényező, az ember kiválasztásának eredménye, de természetesen ...alá 
van vetve a természetes, egykorú vadállománynak. A vadászott állatfajok között, régészeti.szempontból is 
figyelmet érdemel két faj—talán kétféle specializálódás — megjelenése : a barlangi medvéé és a lóé, amely 
itt stratigrafiailag együtt jár az orrszarvú fellépésével. A barlangi medve magas számaránya mellett e két 
állat aránya nagyon alacsony és nem a vadászat alapjának megváltozását, legfeljebb kibővülését jelen
tette. ' < 

A faunára jellemző az Asinus hydruntinus megjelenése — csak a felsőbb szintekben fordul elő —, 
amely állat az eddigi Würm-faunák ismeretében határozottan klimatikus, ante-quem kormeghatározást 
ad. Az oroszlán pl. ezzel szemben csak az alsó szintekben található. 

A paleontológiái anyag szintenként való bontása a faunakép bizonyos összetételbeli változására mutat ; 
a két lakótér, teknő anyagának különválasztása, összevetése pedig már paleoetnográfiai megfigyelésekhez 
vezet. A két teknőben feltárt faunisztikai anyag nemcsak mennyiségileg, hanem a fajok összetételében is 
bizonyos eltéréseket mutat. A barlangi medve mellett az arktikus fajok megjelenése a felső kultúrszintekben 
tapasztalható, a ló és orrszarvú előretörése pedig jól párhuzamba állítható a kőipar tipológiai-statisztikai 
arányának változásával. 

Minthogy a paleontológiái anyag régészeti szempontú értékelése csak a rétegek-szintek szerint bontott 
fauna-statisztika és régészeti anyag együttes közlésével lehetséges, további következtetések abból vonhatók 
le ; egyelőre csak a paleontológiái kormeghatározást adjuk. 

A paleontológiái anyag feldolgozása, szintenkénti tagolása éppúgy két támpontot adott, mint à tőle 
függetlenül végzett stratigráfiai-kőzettani vizsgálat. Világosan megállapítható, hogy a telep faunája egy 
viszonylag enyhébb periódusból hideg klímaszakaszba mutat átmenetet. Az alsóbb szintekben a hidegjelző 
alakok hiányzanak, később az éghajlat lehűlését több állatfaj megjelenése, főleg a sarki róka fellépése jelzi. 
Mindkettő együtt az utolsó (Würm) eljegesedést megelőző klímaingadozásnak a korai Würmbe váló 
átmenetére utal, amelyben felső korhatárt az Asinus hydruntinus jelenthet. , ... 

A lelőhelyen, a tűzhelyekből (13. kép.) feltűnően nagy mennyiségű faszénmaradvány került élő. 
Mennyiségük, megtartásuk is szokatlan a hazai és környező területek moustiérijében. Csupán az 1963. évi, 

Panthera sp. 
Leo spelaeus 
Crocotta spelaea 
Ochotona sp. 
Lepus timidus 
Mammuthus primigeni 
Equus sp. 
Asinus hydruntinus 

— párduc 
— barlangi oroszlán 
— barlangi hiéna 
•— füttyentő nyúl -
— sarki nyúl 
— mammut 
— jégkori ló 
— jégkori szamár 

Coelodonta antiquitatis 
Sus scrofa 
Rangifer sp. 
Megaloceros sp. 
Cervus elaphus 
kis Bovida 
Bison sp. 
Capra sp. 
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10. kép. A nagyobb lakótér egyik hulladékhalmának felszíne 
Oberfläche des einen Abfallhaufens im grösseren Wohnraum 

11. kép. A kisebb lakótér ÉK-i oldalának legfelső településszintje. Az állatcsontok között a kőszerszámok vannak 
jelölve 

Oberster Siedlungshorizont an der NO-Seite des kleineren Wohnraumes. Unter den Tierknochen sind die Steinwerk
zeuge bezeichnet 



kisebb kiterjedésű ásatás anyagából 400 faszén lett meghatározva. Stieber J. vizsgálata szerint a flóra 
túlnyomó része Pinus silvestris, emellett Larix-Picea — a cirbolyafenyővel együtt — egyértelműen hideg 
klímára utalnak. Meg kell jegyeznünk, hogy a flóra-meghatározás egyelőre csak a felső kultúrréteg felső 
szintjeire vonatkozik. Az alsóbb szintek maradványainak vizsgálata még nem történt meg. 

A kőzettani-stratigráfiai, paleontológiái, az eddigi növénytani vizsgálatok eredményét előzetesen 
összesítve egy egységes természeti kép, éghajlati és kronológiai periódus, nagyobb időszak rajzolódik ki, 
mely Érd kormeghatározását és az ember környezetét adja. Megállapítható, hogy a kultúrrétegek kora 
megfelel annak a meghatározásnak, melyet a régészeti leletanyag vizsgálata alapján a moustiéri itteni meg
településéről kapunk. 

2. Mielőtt Érd kultúráját, régészeti anyagát és összetételét ismertetnénk, szükségesnek látszik, hogy a 
moustiéri komplexum osztályozásáról, területi elterjedéséről, a régészeti komplexum kérdéseiről némi 
vázlatot adjunk. Anélkül, hogy a kutatás mai állása mellett — és éppen moustiéri esetében — erről a 
nagy korszakról ma bárki a véglegest csak megközelítő képet adhatna, azok számára, akik nem ezzel a 
régészeti korszakkal foglalkoznak, egy általánosító áttekintés egyben elősegítheti Érd elhelyezését a középső-
paleolitikumban, a moustiéri műveltségei és csoportjai területi változatainak igen széles körében. 

A moustiéri a középső paleolitikum legnagyobb földrajzi kiterjedésű kultúrája, az északi területektől 
eltekintve Anglia DK-i részétől a Földközi-tenger partvidékéig és Kelet-európáig mindenhol megtalálható. 
Régészetileg meglepően formatartó műveltség — jellegzetes eszköztípusai, ami alatt csak a leglényegesebb 
szerszámokat értjük — nemcsak Európa különböző részein, hanem Ázsia nyugati részén és Afrika nagy 
részén, különösen az északi partvidéken — tehát egészen különböző természeti feltételek között is azonos 
jellegűek. A tipológiai osztályozás 30—60 eszközformát különböztet meg, ami az alsó-paleolitikumhoz 
képest lényeges differenciálódást jelent. A gyakorlati használatban ez a szám valószínűleg lényegesen 
kevesebb volt — a számunkra tipológiai, az ősember számára funkcionális eszköztípus aránya különböző 
—, de a moustiéri hegy, a trapéz alakú kaparókés, az ívelt kaparok, minden változat ellenére olyan egységes 
vezérkövülete ennek a műveltségnek, amelynek területi átfogása az utolsó nagy kulturális komplexumot 
jelenti a fiatal-paleolitikum felgyorsuló fejlődése előtt. Ennek az alapvetően összefoglaló jellegnek köszön
hető, hogy a moustiéri lelőhelyein, a legkisebb mennyiségű kőipar esetén és a rendkívül nagy korbeli és 
földrajzi távolságok ellenére, a tág értelemben vett „moustérien" mindig felismerhető. Ennek okát rend
szerint a kultúra gyökereire, az egymástól távoleső csoportok közös származására szokás visszavezetni.6 

Az embertanilag a neandervölgyi típushoz kötött műveltség a Riss-Würm interglaciálisban alakult ki, 
vagy jelent meg Európában, és átélve a Würm 1. eljegesedést, valószínűleg nem nyúlt tovább a Würm 1 /2 
interstadiális kezdeténél. Kivétel egyelőre csak Spanyolország és egyes mediterrán területek, ahol úgy 
látszik, hogy a déli elemek folyamatos, az eredeti kultúrát túlélő behatásaival számolhatunk. Geokrono-
lógiailag ez a korszak Milankovich kronológiájában az i. e. 150 000—80 000 közé helyezhető —, a radio
karbon vizsgálatok ezt az időszakot ismerten megrövidítik és egyben összeszűkítik — mindenesetre egy 
60—50 000 éves időszak lassú kulturális fejlődése számtalan csoportot, fáciest fejlesztett ki. 

A műveltség fő elterjedési területe Európa és a Mediterraneum, hozzá kapcsolódik a Közeikelet és 
Észak-Afrika moustiérije, s ezzel a földrajzi kontúrral egyben a kultúra kialakulásának, származásának 
problematikája jelentkezik. Kétségtelen, hogy Ny-Európa leggazdagabb, legsűrűbben lakott „eredeti" 
moustiérije részben az alsó-paleolitikus műveltségekből formálódott, kezdetben erős clactoni-tayaci 
elemeket, ill. acheuli tradíciókat őriz tovább, egyes csoportjai azonban valószínűleg D-i beáramlás ered
ményeként jöttek létre. A Ny-európai moustiéri rendkívüli lelőhely-gazdagsága szinte kényszeríti az innét 
való szétsugárzás gondolatát ; ha azonban Közép- és Kelet-Európa speciális jellegű csoportjait, a moustiéri 
módosult formáit, az orosz síkság lelőhelyeit, a Kaukázus-Krím micoqui-jellegű anyagát tekintjük — nem 
beszélve az embertani leletek kérdéseiről —, ez a sugárzás éppúgy lehetett ellenkező, vagy több irányú is. 
Amikor a Közeikeleten egy levallois-jellegű moustiéri alakult ki, közbelépő praesapiens embertípussal, 
és innét a kultúra lassan végigjárta a Földközi-tenger É-i partvidékét, akkor alig hagyhatjuk figyelmen 
kívül a másik kontinens szerepét a kultúra eredetkérdésében. Hogy ez a beáramlás egy alkalommal, vagy 
több hullámban történt-e, ma még nehéz eldönteni. Egyelőre úgy látszik, hogy lényegesebb volt az a 
műveltségi alap, amelyen és amelyből a moustiéri autochton módon alakult ki. Ez a régibb korú bázis 
sajnos nem minden területen van meg — ami nyilván a valóságot is tükrözi —, de természetes, hogy 
ismét a migrációs elméleteket segíti elő. 
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A moustiérinek tág értelemben két fő jellegze
tessége a települési módja és a vadászat; gazdálko
dása. A régibb paleolit életformától lényegesen meg
különbözteti a barlanglakás, ennek következtében 
lényegesen nagyobb a lelőhelyek száma, döntő mó
don jobb a leletek megtartása, és az, hogy a mous-
tiérit nem az alsó-paleolitikumba soroljuk, hanem 
külön középső-paleolitikumot iktattunk be, annak 
nagyrészt csak ez az oka.7 A barlanglakás, a rela
tíve „megtelepültebb", régészetileg megfoghatóbb 
életforma révén lényegesen jobban ismerjük a kultú
ra iparát, csoportjait, fácieseit, és ugyanúgy a réteg-
tani helyzeteit, a paleontológiái anyagát, kronoló
giáját is. Egyes helyeken a kultúra embere szabad ég alatt települt meg, a kelet-európai síkságtól ezek 
azonban mindig melegforrások közelében vannak, ahol a jégkori éghajlat alatt is melegebb hőmérséklet 
volt, a moustiéri ember tehát ezt a növény- és állattani kis biotópot használta ki. Hogy a kultúra leg
régibb szakaszában, a Riss-Würm melegkorszakban és optimális földrajzi övben miért települt barlan
gokba, megoldatlan kérdés, mindenesetre ez a település adja a moustiéri zárt leletegységeit és az osztá
lyozás vertikális-horizontális, kronológiai és földrajzi lehetőségeit. 

A moustiéri ember vadászata részben még vadgyűjtés,8 s mint ilyen, valóban közbeeső formája az 
alsó-paleolitikum és a fiatal-paleolitikum gazdálkodásának. A lelőhelyeken gyakran feltehető, hogy az 
ember elhullott állatokat keresett, a barlangi medve „vadászata" gyakran az állat téli álma idején történ
hetett, mégis ennek ellenére lassan bizonyos specializálódás észlelhető. Az élelmezési bázist rendszerint a 
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12. kép. Tüzelőhely maradványa az ősember lakóhelyén 
Reste einer Feuerstelle in der Wohnstätte des Urmenschen 

13. kép. A telep egyik hulladékhalma feltárás közben 
Der eine Abfallhaufen der Siedlung während der Freilegung 



barlangi medve, vaddisznó, erdei állatok adják, egyes esetekben előtérbe lép a mammut, vagy egyes szarvas
fajták uralkodnak a paleontológiái leletanyagban. Míg az alsó-paleolitikum vadászzsákmánya (figyelembe 
veendő' a lelőhelyek lényegesen alacsonyabb száma) inkább esetleges és vegyes, a moustiériben bizonyos 
vadászati irányok kezdenek kialakulni. Az eszközkészlet részben szintén a régibb-paleolitikum típusait 
viszi tovább, módosítja, de ugyanakkor olyan differenciálódás történt a kőiparban, amely mennyiségileg és 
tipológiailag új értékelésre, osztályozásra ad alkalmat. 

Az osztályozást itt általános, tipológiai és kronológiai értelemben gondoltuk. A moustiéri földrajzi 
csoportjai, úgy látszik, bizonyos ökológiai zónákhoz kapcsolódtak, éghajlati és vegetációs övekre „álltak 
be" és valószínűleg ez is megmutatkozik az eszközkészletben, jellegében. Nyilván összefügg ez a vadászat 
bizonyos irányú önkéntes vagy kényszerítő specializálódásával — a lelőhelyeken ez a vadászzsákmányban 
állatfajarány eltolódásával jelentkezik —, ez a kérdés azonban, és talán éppen a minket közvetlenebbül 
érdeklő földrajzi körzetben, további vizsgálatokat kíván meg. 

A műveltség csoportosítását a kőipar adja. Ehhez további osztályozási szempont a kőipar tipológiai 
jellegének, összetételének és a moustiéri vadászatának zonális összefogása volna. 

Az eszközkészítés technológiája mindenhol azonos jellegű ; mindig szilánkfeldolgozásból áll. A régibb 
jellegű moustiéri iparok részben acheuli, részben clactoni tradíciókra, mondhatnánk technikai-feldolgozási 
fogásokra vezetnek vissza, illetve visznek tovább. Az eszközkészlet azonban lassan módosul, valószínűleg 
a clactoni fejlődésvonalán, a levallois csoporton keresztül egyrészt a „vegyes-ipar" jellegű tayacien és a 
High—Lodge-jellegű kőipar alakul ki, másrészt a klasszikus moustiéri, melynek egyik alapja szintén a 
levallois-jelleg. A nyugat-európai kulturális fejlődést egészen leegyszerűsítve két fonal látható több-kevesebb 
biztonsággal: az acheuléen-levalloisien-levallois-moustiéri, és a clactoni-tayaci-charentien-típusú moustiéri 
fejlődésvonala. Ezek a műveltségek-csoportok egymásba fonódnak, s mint ismert, korábban egy részük 
önálló kultúraként szerepelt az alsó és középső paleolitikum határán.9 Ma úgy látszik, hogy a moustiéri 
komplexum lényegében három kulturális tömbből tevődött össze : a levallois-iból, a tayaciből és a valódi 
moustiériből. Van tehát egy „új" elem, amely a kultúra előrelépését, lényegét adja. Ebben külön kört 
képez a görgetett kavicsot használó, ún. pontiniano-jellegű technika, s ez a jellegzetes szilánkipar további 
fáciesre, technikai módszerre, levallois és nem levallois jellegű iparra osztható. A technológiai megoszlás 
az egész moustiéri folyamán állandó, a tipológiai összetétel viszont rendkívül változatos. A moustiéri 
technológia osztályozása közvetlenül az érdi ipar szempontjából is fontos; szilánkipar, mely görgetett 
kavics felhasználásával készült —, kavicsiparnak lehetne nevezni, ha ez a fogalom nem volna más kultúr
körre és egyben korszakra is fenntartva — és nem először fordul elő a mi tágabb földrajzi körzetünkben. 
A lelőhely iparának technológiáját azonban alább ismertetjük. 

A moustiéri kulturális alépítményét tekintve egy pillanatig meg kell állnunk a clactoni-tayaci-levallois 
jellegű iparoknál. Mindhárom elmosódó körvonalú, lokális jellegű csoport, és jórészt inkább a technikai, 
mint a tipológiai jellegzetességei élnek tovább. Az első egy szakóca nélküli szilánkipar, amely kifinomultabb 
technikával él a késői acheuli mellett.10 A második jellegzetessége a viszonylag .atipikus szilánkipar ; tulaj
donképpen az egyszerű szilánkokat, pengéket tartalmazó leleteket fogja össze, melyek mintha csupán a 
moustiéri kísérőanyagai lennének. Feltűnő, hogy rendkívül különböző területeken bukkan fel, Előázsiától 
Ny-Európáig megtaláljuk11, de az egyes lelőhelyeken, mint közvetlen előzmény, mindig vagy egy késői 
szakócás kultúra fölött, vagy a moustiéri alatt fekszik. (A kultúra helyzetét komplikálja még a fiatal 
Fontéchevade-i leletanyag12, mellyel a mai embertípushoz közelálló embertani anyag került elő. Végül a 
levalloisi elsősorban jellegzetes technikájával, az eszközkészítésnek sajátos „előkészített" módjával 
kapcsolódik a moustiéribe. Mindezek a moustiéri keletkezésére vonatkozó adatok sajnos nagyrészt a 
Ny-európai kultúrára vonatkoznak. Az Alpoktól Kelet felé a műveltség eredete, származása (vagy elter
jedése) meglehetősen bizonytalan, és ez vonatkozik az osztályozásra is. 

A szintén elkerülhetetlenül visszatérő kérdés, melynek megoldása a moustiéri földrajzi elterjedéséhez 
is támpontot adna, a középső-paleolitikus, részben az alsó-paleolitikumból átnövő kultúra földrajzi 
származása. 

Ha az acheuli É-afrikai elterjedésére, a levalloisi technika Földközi-tenger vidéki (déli) sávjára 
gondolunk —-, vagy a La Quina-típusú moustiéri és a Ferrassie-jellegű moustiéri afrikai vonatkozásaira13 

— a legtetszetősebb vándorlási szisztémához jutunk, melynek útja Európa Ny-i és K-i részén végződött 
volna. Erre utalhat a spanyolországi moustiéri erőteljessége, hosszú élete, a „vasconi" kapcsolatai,14 a Ke-
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lét-Európa déli részén feltűnő moustiéri csoportok (Kaukázusa-Krím, majd tovább a síksági területek felé) 
és'á szovjet középázsiai terület lelőhelyei15, melyek az iráni, iraki kultúrával mutatnak kapcsolatot.16 

. " A moustiéri eszközkészletét tekintve mintegy 60 szerszámtípus és ezeknek még további változatai 
adják a belső csoportosítás alapját. Jellegzetes, hogy ezek az eszközök gyakran kombináltak, és már a 
kultúra régibb fázisától kezdve ún. fiatal-paleolitikus elemeket is tartalmaznak. Az eszközkészítésben 
gyakran figyelhető meg bizonyos standardizáció, formák és méretek állandósulása, aminek következtében 
az ipar néha szériajellegű. A kőiparon kívül adataink vannak a fa felhasználására, és egyes csoportokban 
megjelenik a csontmegmunkálás. (Quina típusú moustiéri, alpi csoport). Egyes lelőhelyeken feltűnő a 
fegyverek, moustiéri hegyek hiánya, más lelőhelyeken a kaparó-vágó eszközfajták határozottan a zsákmány 
feldolgozására utalnak. Ha a moustiéri D alakú kaparok és az eszkimók ulujának megdöbbentő hasonló
ságára gondolunk, úgylátszik valóban először van lehetőség, hogy egy paleolitikus kultúrában férfi-női 
szerszámokat, nemek szerinti munkamegosztást tételezzünk fel17, egyben egy-egy vadásztelep, lakóhely 
szerszámainak kisebb területen való koncentrálódásából bizonyos munkafajtákra következtessünk. 
(Pl. La Ferrassie). 
x-' A moustiéri kultúra klasszikus osztályozását a Ny-európai, francia területen kapjuk18. Ez ugyan belső 

tartalmában, eszköztípusaival csak a francia és részben hozzá kapcsolódó területekre érvényes, rendszere 
azonban, melyet keretként kell felfognunk, az utóbbi években az egész európai kutatás figyelmét erősen a 
moustiéri komplexum felé fordította. Tárgyi alapja a hihetetlenül nagy számú lelőhely, az egymás fölötti 
rétegekben található rendkívül gazdag kőipar, melynek alapján az egyes csoportokat, fácieseket, úgy 
látszik kisebb etnikumokként kell felfognunk, vadásztörzseknek, törzs-csoportoknak, melyek a barlan
gokban többszörösen felváltották egymást. A"váltások közti időtartam azonban gyakran nagyon hosszú. 
-,'•**Azosztályozás módszere a tipológiai-statisztikai vizsgálat, melynek alapjait és egész rendszerét 
F. Bordes alkotta meg. Munkái néhány év után Nyugattól Keletig erősen hatásuk alá vonták a paleolit-
kutatást^ a módszer továbbvitelével a fiatal-paleolitikum és mezolitikum új osztályozási rendszere született 
meg. A Bordes-szisztéma egyes elméleti problémái körül ugyan vitázni lehet, pl. tipológiai kerete is szűk 
a távolabbi területek számára, kétségtelen azonban, hogy a paleolit kutatásnak egzaktabb irányt adott, 
és éppen a moustiéri vált központi kérdéssé. A kutatástörténet valószínűleg meg fogja állapítani, hogy a 
korábbi esztendők fiatal-paleolitikum, gravetti komplexuma után az utóbbi évek új hulláma a moustiéri-
komplexum volt Európa-szerte; 

A módszer a leletanyagök technológiai és tipológiai sajátságait együttesen veszi figyelembe, osztályoz
za, lényege áíz a gondolat, hogy egy-egy leletegyüttest, kultúra-csoportot, fáciest nem az egyedi eszköztípus 
morfológiai5 sajátsága, hanem az adott ipar tipológiai összetétele határozza meg. A statisztikai módszer 
iöÖex értékekben és..kumuiatív görbékkel fejezi ki egy-egy csoport iparának jellegét. Ez, bár alapja a francia 
leletâïiyag, alkalmazható bármely földrajzi területen és kultúrkörben. Megjegyzendő, hogy ezzel az eszkö
zök egyedi sajátságai, egy-egy esetben esetleg döntő vezértípusok eltűnnek. Valószínűleg nem véletlen, 
hogy árrendszer kidolgozása után néhány lokális típusnevet, egy újabb indexet vezettek be, ami egy lelet-
äft^äg értékelését módosíthatja. 

A Bordes-féle osztályozás szerint megállapítható egy valódi moustiéri — ez lehet tipikus, levallois és 
nem levallois technikát használó +— és acheuli tradíciókat őrző kultúra. További nagy csoport a La Quina 
típusú moustiéri, új nevén charenti, amely már szinte külön kultúrának tűnik. Elemei fellépnek más jellegű 
csoportokban is. A Ferrassie-típusú csoport ennek egy levallois-technikát alkalmazó változata, s végül 
létezik a kultúrának egy „moustiéri denticulé" csoportja. Ezzel a „tayaei" tulajdonképpen megszűnt, 
egyes rétegei egyeznek a clactoni és charenti csoporttal, tág értelemben a moustiéri ősét képezi.19 

b'Nerh"véletlen- hogy a Bordes-féle csoportok, változatok valamelyikéhez mindegyik, földrajzilag 
távöleső moustiéri leletegyüttes hasonlóságot mutat;—, a moustiéri „Mengyelejev-táblázatának" termé
szetesen számos más ága is van — anélkül, hogy de facto kapcsolatra, népcsoport-vándorlásra, áttelepülésre 
gondolnánk; A moustiéri osztályozása földrajzilag is tágult. A második csoportnak — inkább kultúrá
nak nevezhetnénk., melynek egy „chareritien sur galet" változata lehetséges — további változatát sikerült 
megfigyelni. Ez a csoport, a „charentien oriental" erősen La Quina-elemeket tartalmaz, elterjedési területe 
DK-Franciaország, de a Földközi-tenger partvidékén átnyúlik az olasz területre is.20 Nyomai valószínűleg 
á& Alpok D4előterületén is megvannak. 

Tovább Kelet felé már jórészt eltérő a moustiéri jellege, Németország területén erősebben a bifaciális 
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eszközökkel jellemezhető moustíéri uralkodik (Markkleberg, Mauern, Kosten, Ranis, stb21, egyéb ipara az 
„általános" moustiéri típusok, majd az Alpoktól kezdve egyre jobban eltérő csoportok, lelőhelyek tűnnek fel. 

A közép-olasz területen egy jellegzetes ipar alakult ki, a pontiniano-moustiéri. Eszközei kisméretűek, 
görgetett kavics felhasználásával, jellegzetes „pontiniano-technikával", szeleteléssel készülnek.22 Egyike a 
legfontosabb műveltségi köröknek, amely több hasonló „moustiéri"-t foglal magába, és a magyar terület 
leletei is bizonyos hasonlóságot, vonatkozásokat mutatnak. (Érd, Tata.) A legutóbbi vizsgálatok szerint ez 
a pontiniano tipológiai összetételét tekintve egy különös charentien —, nevezhetnénk pontiniano-charentien-
nek tág értelemben — s ezzel tovább bővül az a kör, amelyen belül az összefüggések halvány vonalait keres
hetjük. É-Olaszország kisebb lelőhelyei nagyrészt levallois jellegű moustiérik, vagy tipikus moustiérik,23 

néhány azonban ismét az előbbi kultúra fácies sugárzási körébe tartozhat. (Imola, Poccala, Quinzano, 
Loífa.24) Kavicsfeldolgozás plusz charentien jelleg, néha Quina-elemek.) 

A kultúra harmadik nagy földrajzi csoportja, összefoglalóan a „titokzatos" alpi csoport a „kvarcit-
moustiéri". Nagyrészt magasan fekvő barlangi lelőhelyek (derivátumok?), erős vadászati specializálódással, 
(vagy talán csak elhullott állatok gyűjtésével?) és tipológiailag nagyon gyenge kőiparral. Sajátságos, hogy a 
Rhône vidékén szintén van egy „alpi moustiéri", amely kissé hasonló a charentihez25, s ennek talán leg
keletibb előfordulása lehet a Cotencher-barlang leletanyaga.26 Az „alpi csoport" az Alpok Ny-i és K-i olda
lán található. Mint egyes É-olasz és ÉNy-jugoszláviai lelőhelyek anyagában, itt a kvarcit felhasználása jel
lemző, s ezzel határainkig jutottunk. 

A sorrend a tipikustól a speciális felé haladt, és nem az elterjedés menetét kívánta követni. A magyar
országi moustiéri eredetéről, származásáról ugyanis egyelőre biztos adatunk nincs. 

A környező területek felé tekintve, tőlünk É-ra és K-re más, többnyire micoqui jellegű moustiérit talá
lunk. Szlovákiában a neandervölgyi ember mésztufa-lelőhelyének, Gánovcénak a régészeti leletanyaga saj
nos publikálatlan, Bojnice leletanyaga atipikus, talán levallois jellegű.27 Az osztrák lelőhelyek a DK-i 
Alpokban helyezkednek el (részben), mindig a hegyvidék szélén, délre nyíló völgyekben. Leletanyaguk ún. 
kvarcitipar, Badl-Höhle, Mixnitz, Repolust28 az „alpi-csoporthoz" tartozik, míg a Gudenus-barang le
letegyüttese, annak ellenére, hogy bizonyos kapcsolatokat az előbbiek felé is mutat, inkább egy acheulo-
moustiéri29. Az osztrák DK-alpi lelőhelyekhez kapcsolódik néhány ÉNY-jugoszláviai leletanyag (Betalov 
spodmol, Postojna), a Krapina-barlang és Veternica ezektől függetlennek látszik, és mindegyiknek vannak 
bizonyos tipológiai kapcsolatai a magyar terület, Érd felé is.30 A Déli-Kárpátok, Erdély moustiérije nem 
eléggé tisztázott ahhoz, hogy megbízható képet alkossunk róluk. Egyes lelőhelyek, pl. Ohabaponor, tipoló
giailag némileg a „moustérien denticulé"-hez hasonló, de itt is előfordulnak kavicsból hasított eszközök. 
Ezen a területen mintha közvetlenül Ny-ról érkező moustiéri csoportok tűnnének fel, s ez esetben valóban 
zonális elterjedésre gondolunk a jugoszláv terület felől. Az egyetlen montenegrói lelőhely atipikus ipara alig 
változtat a Balkán moustiéri hiányán,31 egy peloponnészoszi leletanyag, mely publikációja alapján valamely 
konvergencia révén hasonlónak tűnik Érdhez, ismét D-ről ÉK felé történő hatások gondolatát vetette fel.32 

A magyarországi lelőhelyekről egyelőre csupán annyit, hogy a Subalyuk-barlang kultúrája még legin
kább a tipikus moustiérihez hasonlít, Tata pedig egy speciális moustiéri, melynek technológiája bizonyos 
eltérés mellett a pontinianóhoz hasonló. 

a) Az érdi moustiéri ipar technológiája sajátságos eszközkészítési eljárás, a nyersanyag jellege miatt na
gyon közel áll a pontinianóhoz. Hasonló technológia ugyan ismert néhány más, hasonló kultúrájú lelőhely
ről, részleteiben azonban még nincs kidolgozva a szakirodalomban. A nyersanyagismeret és a feldolgozási 
technika olyan összhangban áll egymással, amely maximálisan képes volt kihasználni az adott nyersanyag 
lehetőségeit, valószínűleg minimálisra csökkentette a szerszámkészítésre fordított időt, és egy ún. „rossz 
nyersanyagból" is jellegzetes eszközöket tudott kialakítani. Mindez elmondható valamennyi moustiéri lelő
helyről, ahol bányanedves tömb-nyersanyagot használtak fel, ami nem befolyásolta a hasítás módját, sem az 
eszközök alakját, típusát. A Ny- és közép-európai lelőhelyek túlnyomó részén ez a helyzet áll fenn. Az ettől a 
technikától eltérő kultúra új nevet kapott (pontiniano) —, esetleg speciálisnak vagy dérivât jellegűnek hatá
rozták meg — vagy néha egy más jellegű, más kivitelű iparral együtt fordul elő (charentien), de a jobb minő
ségű eszközkészlet mellett technológiailag és tipológiailag sem értékelték. 

Az érdi kőipar nem tömb-nyersanyagból készült, a lelőhely embere kizárólag koptatott, görgetett hor
dalékkavicsot használt fel. A technológiát elsősorban, egyben a tipológiai alapkaraktert is ez határozza meg : 
a kéreggel borított, gömbölyű vagy szabálytalan alakú kavics jellegzetes feldolgozásmódja. 
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A nyersanyag természetes előfordulási helye a településtől 500 m-re fekvő kavicsréteg, mely egy domb
háton bukkan felszínre. A kavicsösszlet túlnyomó részben kvarcitot, kisebb mennyiségben kovát és más kő
zetfajtákat tartalmaz. A leletanyagot nemcsak a nyersanyag természetes formája, hanem kőzettani összeté
tele is erősen meghatározza : az eszközök túlnyomó részben világos, fehér vagy enyhén szürkés színeződésü 
kvarcitból készültek. A kőzettani vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az egész eszközkészlet anyaga 
ugyanarról a helyről származott, egy helyen lett összegyűjtve, és bár a Duna néhány km-re folyik a lelő
helytől, úgy látszik, az ember még ezt a területet sem kereste fel nyersanyagszerzés céljából. Ugyanakkor 
meg kell említeni, hogy a telep embere ismerte a jobb minőségű nyersanyagot, kőzetfajtákat, tudta, hogy 
bizonyos eszközfajta miből a legmegfelelőbb. Ezt az ipar tipológiai értékelése és belső alakulása egyértelműen 
bizonyítja. Az érdi moustiéri tehát nem volt kizárólag, alapvetően kvarcitra specializált és lehetséges, hogy 
más helyen esetleg más nyersanyagot használt. 

A nyersanyag mérete feltűnően egységes. Ismerve természetes lelőhelyét, a kavicsréteg méretbeli osztá-
lyozódását, mindez határozott kiválasztásra mutat. A feldolgozott kavicsok mérete túlnyomó részben 6—8 
cm, csak ritkán fordul elő ennél nagyobb méretű, vagy kisebb, minimálisan 3 cm nagyságú darab az átla
gos és annál nagyobb kategóriába tartozók anyaga kizárólag kvarcit —, az adja az eszközök 3/4 részét — a 
kisméretűek egy része viszont más, jobb minőségű kőzet. A kultúrát tehát lazábban „kavicskultúrának" le
hetne nevezni, ha a „pebble-industry" fogalma nem lenne más kultúrkörre fenntartva. 

A technológiát elsősorban maga a kavicsfelhasználás, másodsorban a nyersanyag állandósult mérete, 
harmadsorban a kvarcit túlsúlya determinálja. Ez bizonyos mértékben nem meghatározza, de befolyásolja 
az eszközök alakját is. A feldolgozás jellegzetes kavicshasítási technikával történt, összevetésként, itt csu
pán technológiai szempontból, a pontiniano-moustiérire utalhatunk, a hasítás módja hasonló, de nem azo
nos, elsősorban, mivel ennek a hasítástechnikája eddig a legismertebb. Az eltérés oka már az előbbiekből 
érthető, a pontinianóban kisebb a nyersanyag mérete és lényegesen jobb a kőzet minősége. Másik tényező a 
nyersanyag mérete, amely csak bizonyos szilánkméretet enged meg. Ettől függ a hasítás módja, a szilánko
kon (eszközökön) a természetes kéreggel borított rész nagysága, elhelyezkedése, ami az iparnak már egy 
további, részben már tipológiai jellegzetessége. Csak harmadik tényező a kőzet fajtája, a kvarcit, ami az esz
közök kidolgozásánál, az alakíthatóság, retusálásuk módja terén ad bizonyos jellegzetességeket. 

A hasítás módja sematikus, gyakorlatilag 5—6 változata lehetséges, s ezt a technikát jól figyelemmel 
lehet kísérni a nyersanyag-darabokon, magköveken, de a kész eszközökön, sőt a hulladékanyagon is. A ka
vics-szeletelés technikája annyiban tér el a pontiniano-moustiéritől, hogy ott a kavics-gerezdek két, egymás
sal párhuzamos hasítással keletkeztek. Ez a kvarcit esetében egyrészt lehetetlen, másrészt törekvés sem volt 
rá. Ott az eszközök lényegében mindig két külső és egy belső szeletből adódnak : a két szilánkfajta, alap
forma az érdi iparban is megvan, de sokkal szabálytalanabb, azonkívül az anyag mérete következtében sok
kal több belső szelet adódik, és ezeket néhány más, pl. atipikus háromszögletű, párhuzamos szélű, az ütési 
síkon kéreggel fedett, stb. szilánktípus kíséri. A nagyobb méretű kavicsokból több szilánk készült, a kőzet 
hasadóképessége viszont jóval gyengébb. Természetes, hogy kisebb méretű kavicsok esetén egy más karak
terű ipar alakul ki — azonos technológia mellett —, amelyen a kultúra csak erős specializáltság esetén tud 
változtatni (Pl. tatai moustiéri.). A kavicsfeldolgozásnak itt megfigyelt módját eddig legjobban talán a grotta 
deli Arma moustiérijéből ismerjük, ahol egy szétütött kavics szilánkjait újból össze lehetett állítrni, s igya 
hasítás egész menetét mutatja. 

Egy-egy átlagos méretű nyersanyagból 4—5 használható szilánk keletkezett. A szilánk közvetlen ütés
sel készült, a hasítás sohasem éri át a nyersanyag terjes átmérőjét, így sohasem keletkezett olyan kavicsszelet, 
melynek elő-és hátlapja párhuzamos volna. Ennek a kőzet szabálytalan hasadása az oka. A kavicsfeldolgo
zás első lépése, majd további menete többféle volt — ennek részletei alaposan ki vannak dolgozva, itt azon
ban fölösleges volna részleteiben ismertetnünk. 

A szilánkok egy része külső, kéreggel fedett kavicsszelet, gyakoribb a citrus-szelet alakú belső szilánk, 
melynek ívelt oldalát kortex fedi, gyakori és jól használható szilánkforma a háromszögletű, talonján kéreg
gel fedett típus (ebből készülnek a jellegzetes pontiniano-hegyek, itt azonban ez az eszköz nem ismert, a há
romszögletű szilánkokból kaparok lesznek), a párhuzamos oldalú, vaskos, „pengeszerű" szilánkok, s még 
néhány olyan szilánkfajta, amelynek hasítása ugyan nem tudatos, de felhasználásukban határozott terv
szerűség nyilvánul meg. 

A jellegzetes feldolgozásmód, a nyersanyag alakja, mérete révén majdnem mindegyik szilánkról — ké-
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só'bb eszközró'l — azonnal megállapítható, hogy külső vagy belső szelet-e, s ezt a szempontot nemcsak a 
szilánkfajták, hanem az eszközök tipológiai osztályozásánál is figyelemmel lehet kísérni. Az ipar standardi-
záltságának — a gondolaton, tervszerűségen, kiválasztáson túl — ez a közvetlen technológiai alapja. Az 
egész ipart jellemzi a kéreggel fedett eszközök nagy mennyisége. 

A szilánkok osztályozásánál megfigyelhető egy hasznos szilánkméret —, 6—12 cm nagyságú — a leg
fontosabb eszközfajták ezekből készültek. Az azonos szilánkméret mellett, egy statisztikai vizsgálat után, 
mindig kapunk bizonyos százaléknyi eszközt, mely határozatlanabb típusú, gyengébb kidolgozású, vagy eltér 
az állandósult formáktól ; ezek minden esetben a kisebb méretkategóriába tartoznak. Ugyanakkor már a 
nyersanyag természetes előfordulásából adódik, hogy az ilyen szilánkok nem kvarcitból, hanem jobb minő
ségű kőzetből vannak; külön figyelmet érdemel ezek tipológiai megoszlása, pl. mennyiségi arányuk válto
zása a lelőhely iparában, ill. a lelőhely, a kultúrréteg egyes szintjeiben. 

A technikából következik, hogy a szilánkoknak gyakran nincs leütési síkja, ugyanakkor a kavicsfeldol
gozásból adódnak a jellegzetes, kéreggel fedett talonú szilánkfajták is. Főleg a hároszögletű és párhuzamos 
oldalú szilánkokon találunk szinte tipizálható leütési síkokat, melynek leütési szöge a clactoni technikára 
emlékeztet. A feldolgozás azonban bármennyire szabványosuk is, a leütési szög a nyersanyag gömbölyűsé-
géből adódik ; ezek tehát csak pseudo-clactoni jellegű eszközbázisok. 

A kőzet minőségéből adódnak a szabálytalan szilánkformák ; ugyancsak a kvarcit-nyersanyag az oka 
annak, hogy a szilánkok előlapja ritkán határozott jellegű, a hátlapon gyakran nincs bulbus, az észközök 
tájolását a kéreggel fedett vaskosabb rész, vagy a leütés pontja határozza meg. 

Az érdi ipar jellegzetessége, mondhatnánk specialitása a retusálás módja. A moustiéri kultúra tágabb 
körében ismert retusfajtákat itt, a kvarciteszközökön, nem találjuk. A kvarcitnak van egy megmunkálási 
módja, retusfajtája, mely ebben az iparban a legjellegzetesebb, arányát tekintve is domináns, s amelyet 
jelző keresése helyett leghelyesebb kvarcit-retusnak nevezni. Az érdi iparral kívánjuk ezt a retusfajtát beve
zetni, mivel nagy földrajzi körzetben vele egyező és az eszközök arányát tekintve hasonló nincs, és mivel a 
többi retus-meghatározást rá alig használhatjuk. 

A retus tulajdonképpen szabálytalanul lépcsős — egyes esetekben határozott törekvés mutatkozik a 
meredek élű, lépcsős retusú eszközök előállítására — a kőzet szemcséssége, világos színe miatt azonban első 
pillantásra kevésbé szembetűnő, mint a kagylósán hasadó, vagy más karakterű, jobb minőségű és sötétebb 
színű kőzetfajtákon. A megmunkálás azonban erőteljes, pl. vaskos élű Quina- és fél-Quina jellegű eszközök 
is előfordulnak. Az eszközöknek egy másik, kisebb részén szabálytalan egy-kétsoros retus van. Maga a retu
sálás többnyire a szilánk jellege, alakja szerint történt, ugyanakkor előfordulnak olyan eszközök, melyek az 
adott szilánkformán túl alakítva lettek. A megmunkálás minőségére, a retus módjára nézve talán elég meg
említenünk, hogy a kvarciteszközökön gyakran fordul elő hátoldali élretus, (az előlap élének retusálása mel
lett), nagyon gyakori a tompító-retus, és többször találunk hátlapon való, máshol jobb kőzetből Ítészült esz
közök technikáját kitűnően utánzó levékonyítást, („à dos aminci") eszközt is. Az eszközök tipológiai vizs
gálatánál az a benyomásunk, hogy ez a technika eredetileg nem kvarciton alakult ki, de helyi nyersanyagon 
tökéletesen alkalmazták. 

A retusfajta leírása helyett — ami nem lehet elég plasztikus — néhány összehasonlítási támpontot 
adhatunk. Ilyen pl. a Castillo-barlang (béta réteg) kvarciteszközeinek megmunkálása, a Grotte du Pince alsó 
rétegének legjobb kvarciteszközei : hasonló retus fordul elő egyes La Quina típusú iparokban, pl. a Combe-
Grenal K-rétegében, Krapina és Veternica alsó rétegeinek legjobban megmunkált kvarcit-eszközein. Lé
nyegesen gyengébbek a Repolust-barlang eszközei és nyersanyaga miatt, részben technológiai szempontból 
is hasonló, de a retus tekintetében összehasonlíthatlatlanul gyengébb pl. a Mixnitz kvarcitipara. Az érdi 
leletanyag autopsziás ismeretének pótlására talán ezek az elérhető és ismert analógiák szolgálhatnak tájé
kozódásul. 

Ez a retusfajta nyilván nem itt alakult ki — az ember nem itt specializálódott a helyi nyersanyagra sem 
— ezt már korábban alaposan ismerhette. Többször megfigyelhető, hogy a más, jobb minőségű kőze
teken ismert retust alkalmaztak a kvarciton, és éppen a legfontosabb eszközfajtákon. Ezenkívül pedig az 
egész nyersanyagnak kisebb része, de az eszközöknek 25%-a nem kvarcit, hanem jobb kőzetfajta, %-os ará
nyukat egyes eszközfajták tipológiai feldolgozásánál megvizsgáltuk, ezek retusmódja azonos a más, „riör-
mál"-moustiéri lelőhelyeken ismerttel, ami alatt mi a„moustérien typique" közép-európai fórmáját értjük. 

A technológiai vizsgálat számos részletre statisztikai vizsgálattal tér ki, itt azonban eredményét nem 
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adhatjuk. A technológiai jellemzés után —- amely a tipológiai meghatározásnak, osztályozásnak is egyik 
fontos alapja — felvetődik a kérdés, hogy az adott nyersanyag — görgetett kavics, túlnyomó kvarcit, gyenge 
hasadóképesség, kötött méret — mennyiben befolyásolta az eszközök, ezt megelőzően a szilánkok készíté
sét, mennyiben lehetett tudatos és előre tervezett. A válasz nem lehet érvényes az egész iparra, minden egyes 
eszközre. Úgy látjuk, hogy az eszközkészítésben itt bizonyos „kétlépcsős" tudatosság állt fenn. Tudatos volt 
a nyersanyag méret szerinti kiválasztása — a feldolgozás gyakorlata mellett ebben szerepet játszhatott a 
szállíthatóság—, míg az, hogy a nyersanyag kvarcit vagy jobb kőzet-e, másodrendű volt. Azon észrevétel el
lenére, mely az „idegen" retus kvarciton való alkalmazására vonatkozott, nem látszik törekvés jobb kőzet
fajták gyűjtésére, vagy annak természetes előfordulása arányban állt a szerszámkészlet igényével. Teljesen 
gyakorlott, sematizált volt az anyag feldolgozása, a kavicsszeletelési technika. A szilánkok alakja azonban 
csak nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem volt előre tervezett. Ez egyébként még egy „klasszikus" moustéri 
esetében sem nagyon valószínű. Az sem valószínű, hogy a település lakói időben előre készítettek volna kü
lönféle eszközfajtákat, anélkül, hogy azokra közvetlenül szükség lett volna. Egyébként is jellemző erre a 
technikára az anyaggal, helyesebben az idővel való takarékosság — a minimális eszközkészítési-idő —, amit 
egy teljesen elméleti „hasznossági index" útján lehetne kifejezni. Viszont határozottan tudatos és tervszerű 
volt a lehasított szilánkok kiválasztása bizonyos előre meghatározott, ismert eszköz céljára és ezeknek ilyen 
irányú további továbbalakítása, kidolgozása. Ezt egy-egy eszközfajta technológiai osztályozása, belső
statisztikai összetétele igazolja. 

A szilánkok (egyben eszközök) előre-tervezettségének kérdésében bizonyos kivételnek helyet hagytunk. 
Feltevésünk szerint a szögletes kaparok (racloirs déjetées) egy része és a fiatal-paleolitikus eszközfajták 
lehetnek kivételek, azaz előretervezettek. Az előbbieknél bizonyos jellegzetes szilánkformákat találunk, 
az utóbbiak pedig — ha arányuk alacsony is, mint minden moustiériben — specializáltabbak, mint a 
középső-paleolitikus eszközfajták. Általában azonban úgy látszik, hogy a szilánkok tervszerű hasítására 
nem is volt szükség, csupán a kavicsfeldolgozás módjának és a kőzetanyagnak az ismeretére, egy kultúra 
meghatározásában pedig végül nem ez, hanem az eszközfajták és mennyiségi arányuk, az ipar összetétele 
a döntő. Hogy erre a kérdésre mégis kitértünk, annak oka az eddigi „kvarcit-moustérien" iparok, máshol 
valóban gyengébb kivitelű leletanyagok megítélése. 

Az érdi ipar technológiai indexeit az értékelésnél, meghatározásnál adjuk, de a technológia alapján 
ennek értékei már előre várhatók. Levallois jellegű megmunkálás nincs, facettait eszközbázis gyakorlatilag 
nincs. A levallois jellegű kidolgozás teljes hiányát technikai szempontból azonban nem a nyersanyag fajtája, 
a kéreggel borított kavics okozza, hanem a kvarcit, másrészt pedig — s úgy látszik elsősorban — ez a 
kultúra belső technológiai sajátsága. 

Az egész ipar karakterére nézve szükséges hangsúlyozni, hogy a nyersanyag ellenére a leletanyag nem 
dérivât jellegű, hanem kiforrt, határozott és jól osztályozható típusokat tartalmazó kultúra, moustéri 
vagy mondhatjuk „kvarcit-moustérien". Egyik különlegessége más, hasonló nyersanyagot használó 
kultúrával, ill. leletanyaggal szemben éppen a kvarcit feltűnően jó megmunkálása; a moustiéri kultúra 
rendkívüli kitűnő alkalmazkodása a helyi nyersanyaghoz. 

Áttérve Érd iparának tipológiájára, a leletanyag 808 eszközből áll. Az eszközök 75%-a kvarcitból 
készült, ez adja egyben a fő eszközfajtákat, tehát döntően kvarcitipar, ami az egész anyag összhabitusát 
erősen meghatározza. Mint fentebb láttuk, a szerszámokat általában másként munkálták meg, mint a 
tömb-nyersanyagot és jobb kőzetfajtákat használó moustiéri lelőhelyeken, ezért a leletegyüttes —, amely 
természetesen nagyobb mennyiségű szilánkanyagot, hulladékot is tartalmaz — a szokottnál erősebb sze
lekciót kívánt meg. Ismerve a kvarcitiparok eszközmeghatározásának nehézségeit, szándékosan csökken
tettük az eszközök számát, s így végül 180 olyan tárgy maradt, melyen megmunkálás, retus van, s amelyet 
esetleg az eszközök közé lehetne sorolni. 

A 808 eszközből 788 a felső, vastagabb kultúrrétegből származik. Minthogy az alsó, rétegtanilag 
különálló kultúrréteg eszközeinek száma kevés, és a felsőével teljesen azonos jellegű, a felső komplexum 
anyagát tekintjük a tipológiai és statisztikai vizsgálat alapjának. Az eszközfajták alaposabb vizsgálatát, 
összehasonlítását, belső megoszlásuk ismertetését ennek a dolgozatnak a keretei nem engedik meg, ezért 
csupán összesítve adjuk az ipar tipológiáját. 

A levallois jellegű megmunkálás az iparban ismeretlen, így csak csekély számú, atipikus, véletlen 
adta levallois-szilánk fordul elő. Alakjuk szabálytalan, az ipar összetétele szempontjából jelentőségük 
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nincs. Egyetlen pseudo-levallois hegy fordul elő, szabálytalanul facettait talonnal. Anyaga, mint a szilán
koké is, nem kvarcit, hanem jobb minőségű tűzkő. Egyetlen „limace"-jellegű eszközt találunk, amely 
azonban a francia típustól eltér. Megmunkálása inkább a clactoni technikára emlékeztet. 

Az eszközök között, mint főtípust, legnagyobb számban az egyszerű kaparókat találjuk (277 db). 
A nyersanyag azonban erősen befolyásolta a formát és a megmunkálás módját. A típus változatait itt 
jóval nehezebb egymástól megkülönböztetni, az él jellege erősen függ a kvarcit természetes hasadásától. 
A változatokat csak a véletlen tájolásuk, a leütési pontjuk alapján lehet megkülönböztetni, s mint a techno
lógia alapján várható, gyakran találunk átmenetet az egyszerű és keresztélű kaparok (racloirs transversaux) 
között is. Az eszközök további alakítása nagyon határozott, tehát a technológiánál említettek — itt a 
kaparok, a mennyiségileg-minőségileg is legfontosabb eszközök esetében — csak részben állnak fenn. 
A típus sok esetben nem azonos a nyugat- és közép-európai moustiéri eszközfajtákéval, funkciójuk szerint 
azonban ugyanúgy osztályozhatók. A formát ugyanis itt a kavicsfeldolgozás, a szilánksémák adják. 

Az egyszerű, egyenes élű kaparok (racloir simple droit) aránya elég magas, de hasonló más moustiéri 
lelőhelyekéhez, a gömbölyű kvarckavics viszonylag gyakran ad egyenes élű, főleg gerezd alakú és három
szögletű szilánkfajtákat. Ha azonban a megmunkálás minőségét nézzük — számos azonos szüánk fordul 
elő, melyet nem munkáltak meg —, az eszközfajta mennyisége mégis a szükséglet mértékét, a kultúra 
egyik vonását fejezi ki. Túlnyomó részben kvarcitból készültek, technológiai jellegzetességük és a kiválasz
tás rendszerességét mutatja, hogy 92 eszköz közül csak 22 darabon nincs kortex maradványa. A szerszám
típus a szilánksémák alapján osztályozható, statisztikusán igen arányos megoszlást, állandósultságot 
mutat az egyes szilánktípusok között. 

Ennek az eszköznek 5 technológiai-tipológiai változata fordul elő az iparban, osztályozásuk azonban 
nemcsak a tipológiai finomítást szolgálja, ami érthető egy meglehetősen egyedülálló leletanyag esetében, 
hanem funkcionális megkülönböztetés nélkül a kiválasztás rendszerére, bizonyos paleoetnográfiai 
kérdésekre kíván válaszolni. Az első változat alapja a háromszögletű, talonján kéreggel fedett kaparó. 
Miután belső kavicsszilánkból készültek, figyelmet érdemel a 90°-nál magasabb leütési szög, az eszközök 
technológiai jellegei, melyek a jellegzetes kavicsfeldolgozásból adódnak. A megmunkálás ezeken relatíve 
gyengébb, feltűnő azonban a vaskosabb szilánkok erős élmegmunkálása. Néhány példány hasonló a fél-
Quina típusokhoz. A második változat talonján kéreggel fedett, párhuzamos szélű, vaskos szilánkból 
készült. Méretük az előbbieknél valamivel nagyobb, a leütési szög hozzávetőlegesen azonos — a részletes 
adatoktól itt el kell tekintenünk —, a retus viszonylag gyenge. Harmadik változat az egyenes élű, gerezd 
alakú kaparó. Alakjuk egységes, jellegzetes belső kavicsszilánkok, ívelt oldalukon természetes kéreg 
maradványával. A citrus-szelet alakú eszköz leütési pontja nem a legvaskosabb részénél helyezkedik el. 
A csúcsnál gyakran elvékonyodnak, néha tompítottak. Az élretus jó minőségű, előfordulnak vastagabb 
élsíkú példányok is. A hátlap felőli retus ritka, — viszont az éllel szemben levő (kortexes) szél hátoldali 
levékonyítása előfordul. A negyedik változat közel áll az előbbihez, alakja azonban már majdnem kör 
alakú, az eszköz előlapjának felét, vagy nagyobb részét kortex fedi — tulajdonképpen ezek állnak leg
közelebb a pontiniano gerezdkaparókhoz. Az eltérés : azok jellegzetes belső szeletből készültek —, amellett 
hogy megmunkálásuk finomabb, méretük kisebb — a mi típusaink abban a kultúrában másodlagosak, ún. 
kéreg-kaparók. Az ötödik változat egyenes kaparói kis számban fordulnak elő, az előbbiektől eltérő, 
vagy egyedi példányok. Gyakori köztük a szabályos, jól megmunkált típus, — itt fordul elő az a néhány 
eszköz, mely a „tipikus moustérien" formákkal azonos. Néhány példány a háromszögletű kaparókhoz 
tartozik, előfordulnak a La Quina típushoz hasonlóak is, ami éppen az egyenes élűek között külön figyelmet 
érdemel. 

A nem kvarcitból készült eszközök százalékaránya alacsony, külön nem ismertethetjük, meg kell 
azonban említeni egy szokatlan nyersanyagot, melynek egyetlen hatalmas tömbje került elő a telepen. 
Kovásodott fa, melyet jellegzetes struktúrája miatt nyilván nehéz volt megmunkálni. Szilánkjait több eset
ben felhasználták — így atipikus, egyenes élű kaparónak is —, és a tipológiai vizsgálatnak külön belső 
érdekessége, hogy ezt a nyersanyagot milyen célra igyekeztek felhasználni. A típuscsoport variációs 
vizsgálata egyébként arra a jellegre vethet közelebbi fényt, amely Érdet más moustiéri lelőhelyektől meg
különbözteti, a fáciesre. 

Az egyszerű ívelt kaparok (racloir simple convexe) százalékos aránya a legmagasabb (139 db). Minden 
más eszközfajtához mérten ezek a legjobban megmunkáltak. Az azonos kavicsfeldolgozás ellenére a típus 
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az előbbinél jóval határozottabb — alakjukat tekintve egy részük eltér az előbbi sémáktól —, azt mond
hatjuk, hogy az iparban ez volt a „céltípus", amit még több más eszköz vizsgálata is alátámaszt. Ezeket az 
eszközöket nehezebb osztályozni, aminek az az oka, hogy erre a célra a legjobban használható szilánkokat 
használták fel, és megfordítva : a leghasznosabb, nagyobb méretű szilánkokat könnyebben lehetett tovább 
alakítani. 

Az eszközök mérete átlagosan nagyobb, mint az egyenes élűeké, ugyanakkor kevesebb a természetes 
kéreggel borított szerszámok száma. À típus belső tipológiai vizsgálatától ismét el kell tekintenünk, így a 
technológiai sémák szerinti osztályozásuktól is, csupán annyit tartunk szükségesnek megemlíteni, hogy az 
ívelt kaparok között kevés a kis, háromszögletű forma, jóval több a nagyméretű kavics külső szeletéből 
alakított eszköz, s ennél valamivel kevesebb a félkör alakú, citrus-szelet alakú gerezd-kaparó. 

A változatokat nézve legfontosabb a Quina típusú kaparó, melynek megmunkálása teljesen azonos a 
francia példányokéval. Élük vaskos, meredek, a hátlap vékonyított. A legjobb példányok nem kvarcitból 
vannak, a kultúra jellegének megítélésében azonban nagyon fontos, hogy a Quina és fél-Quina típusok, 
ha kis számban is, ugyanazon megmunkálással kvarcitból is megtalálhatók. A további változatok forma 
tekintetében a szilánk alapsémákat követik. Gyakori az előlapjának nagy részén kéreggel fedett, felül
nézetben szabálytalanul kerek vagy ovális kaparó. Az élsík gyakran meredek, mindig jól retusált, és mint 
az egész iparban, gyakori az él hátlap felőli retusálása. Egy harmadik változat lényegében gerezd-kaparó, az 
egyenes élűek ívelt változata, a kavics belső gerezdjéből készült. Az eszközök hátát (à dos) kortex fedi, a 
kéreggel fedett rész gyakran az eszköz talonjától kezdődik. Az előbbieknél jóval gyengébb kivitelűek a 
háromszög alakú szilánkból készült, kortex talonú kaparok; viszont erőteljesen retusáltak a szintén 
atipikus háromszögletű, de a nyersanyag belsejéből készült, kortexmentes eszközök. Ismét előfordulnak 
párhuzamos szélű, vaskos szilánkból készült formák, ezek megmunkálása azonban rendszerint gyengébb 
az előzőkénél, végül egy sorozat vegyes jellegű ívelt kaparót találunk, melyek közt egy-két általános 
moustiéri forma is előfordul. 

Az egyszerű völgyeit kaparok aránya az iparban alacsony, megmunkálásuk gyengébb minőségű, ami 
általában jellemző minden moustiéri lelőhelyre, kivéve a „moustérien denticulé" nyugati csoportot, ahol 
azonban valószínűleg a nyersanyag minősége befolyásolta a formát és a típus gyakoriságát. Az érdi 
iparban ezek között leggyakoribb változat a citrus-szelet alakú kaparó. Különös, hogy ezek közt is találunk 
fél-Quina jellegűt, ami arra engedhet következtetni, hogy bizonyos tendencia volt ezek készítésére. További 
változat ismét az atipikus háromszögletű forma, völgyeit éllel, majd mint minden eszköztípusnál egy kisebb 
számú változatot találunk, melyben gyakran a legjobban megmunkált eszközök vannak. Valószínűleg 
nem véletlen, hogy a kvarcittól eltérő jobb nyersanyag is gyakran ezek közt fordul elő. 

A fŐ eszköztípus változatairól kétféle belső osztályozást állítottunk fel. Egyik a kortex elhelyezkedésé
nek arányát mutatja — tehát technológiai —, a másik a szerszámtípusok változatonkénti megoszlását, 
tehát tipológiai szempontot tükröz. Egyik a szilánkfajták kiválasztásának rendszerességét, másik a tovább-
alakítás eredményét mutatja be, a tudatosság „második lépcsőjéről" ad felvilágosítást. A kétirányú vizsgá
lat eredményei közti különbség egy teoretikus index útján volna kifejezhető, a tudatos alakítás indexével. 

Az eszközök tipológiai vizsgálatáról meg kell említenünk, hogy a feldolgozás során gyakrabban 
fordul elő olyan eszköz, melynek nyersanyagából, ugyanazon nyersanyagdarabból egy másik, hasonló, 
vagy esetleg teljesen eltérő szerszámfajta készült. 

A kettős kaparok aránya alacsony az érdi iparban, és az él jellegét tekintve több változat fordul 
köztük elő. Feltűnő, hogy mindig az egyenes és ívelt, vagy mindkét élükön ívelt típusokat dolgozták ki a 
legjobban. A legtöbb formai változat ismét a hasítási technikára vezethető vissza, úgy látszik azonban, 
hogy a túlnyomó kvarcit nem volt alkalmas két különálló élű eszköz készítésére, s ez a típus egyébként 
is másod-harmadrendű szerepet játszott. Az állandósult szilánkfajtákat inkább a csúcsos és szögletes 
kaparókhoz használták fel. 

A csúcsos kaparó (racloirs convergents) alacsony előfordulási aránya ellenére egyike az ipar legjobban 
megmunkált, legjellegzetesebb eszközfajtájának. Maga a típus — éppúgy mint a többi — többnyire eltér 
az általános moustiéri formáktól. Az állandósult forma és kivitel, a megmunkálás, a típuson belüli vál
tozatok kis száma — különösen pl. a kettős kaparókkal összevetve — szembetűnő. 

Leggyakoribb az ívelt és egyenes élű típus. Az eszközök túlnyomó része háromszögletű, vagy meg
közelítően háromszögletű szilánkból készült, az egységes jelleget ez a belső szilánktípus adja; az egyszerű 
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kaparok lényegében hasonló változatától nemcsak az különbözteti meg, hogy két élük retusált, hanem az is, 
hogy alakjuk rendszerint szélesebb, rövidebb s a kisméretűeket is nagyon jól dolgozták ki. A kortex-
talonú eszközök mellett ismét találunk egy sorozatot, mely kéregtől mentes belső kavicsszilánkból készült, 
a harmadik változatba vegyes formák, de gyakran kitűnően megmunkált típusok tartoznak. 

A szögletes kaparok nagy része az érdi iparban jellegzetes, szinte speciálisnak nevezhető, de tipológiai 
szempontból teljesen eltér a szabályos moustiéri „racloir déjeté"-től. A kavicsfelhasználásból teljesen 
más formák adódnak, mint a tömb nyersanyagból. Általában jellemző, hogy az eszköz két éle ritkán 
egyenes, már a nyersanyag következtében is gyakran nem csúcsban találkoznak, s a csúcs nem esik olyan 
erősen oldalra, mint a tipikus szögletes kaparókon. A legtöbb forma az egyszerű kaparókéra vezethető 
vissza, így pl. a gerezd alakúakra, melynek azonban a tengely tol oldalt eső kettős éle van. Az egyik változat 
szabálytalan alakú párhuzamos oldalú szilánkból készült, mely néha disztális része felé szélesedik, egyik 
oldala és a bázissal szembeeső része retusált. A másik változat jóval karakterisztikusabb. Közelesik a 
háromszögletű szilánkból készült eszközökhöz, a formát azonban egy jellegzetes leütési mód, a szilánk
típus adja. A forma háromszögletű, talonja kortex-mentes, egyik oldalát kortex fedi, vele szemben a két él, 
egyik rendszerint ívelt, másik völgyeit —erősen oldalt esik. A retus minden esetben jó minőségű. A har
madik változat a gerezd-kaparónak szögletesen megmunkált fajtája. A típuscsoportban előfordul egy 
„pseudo pointe à cran" jellegű eszköz, az egyéb változatok közt pedig egy Jabrud-kaparó is. 

Fenti eszközfajta nem téveszthető össze a keresztélű kaparókkal. Utóbbiak egyenes élű fajtája a 
kavicsfelhasználásból adódó technológiai, ill. szilánksémákra vezethető vissza. Ismét feltűnik az eszközök 
típuson belüli azonossága és a jó kidolgozás. A legtöbb gerezd alakú, tájolását tekintve keresztélű kaparó. 
Alapjuk erősen ívelt, kortex fedi ; előfordulnak félkör alakú eszközök és kisméretű, trapéz alakú szilánkból 
készültek is. Érdekes, hogy a keresztélű kaparok formailag nem mindig követik az előbbiek típusát. 
Ennek kevesebb változata fordul elő, ugyanakkor az eszközök jobban megoszlanak a változatok között, 
azaz a típus differenciáltabb. Csak a gerezd alakú változat azonos az egyszerű és keresztélű kaparok egy 
részével. Méretük általában nagyobb, mint az előbbieké, a retus minősége, erőssége az egyszerű, ívelt 
kaparókéhoz hasonló, tehát az egész ipart tekintve jó. Ezek között ismét előfordul néhány Quina vagy 
fél-Quina jellegű eszköz; egyéb, szabályos moustiéri típus, figyelmet érdemel, hogy bár a legszebbek jobb 
kőzetfajtákból készültek, ugyanezek előfordulnak kvarcitból, azonos minőségű kidolgozással is. Néhány 
eszköz szabálytalan trapéz alakú, a belső kavicsszeletből származó gerezd alakú példányok között gyakori 
a vaskos, meredek élű, s egy-egy példány közel áll a fél-Quina típusokhoz. A keresztélű völgyeit kaparok 
száma kevés, összevetve ezt gyenge megmunkálásukkal az iparban alig lehetett szerepük. 

A hátlapon retusált kaparok száma elég nagy (41 db), a ventrális retus azonban inkább technológiai, 
mint tipológiai elkülönítést jelent. A felhasznált kavics gyakran adott olyan szilánkot, melynek élét 
előnyösebb volt a hátlap felől megmunkálni. Tipológiai értelemben azonban legnagyobb részük ívelt 
kaparó. Az eszközfajta részletesebb belső osztályozását —, ami egyben az egész érdi ipar jellegét is mutatja 
— a kortex elhelyezkedése, a szilánktípus adja. Többségük külső kavicsszelet, kisebb részük belső gerezd, 
legkevesebb itt az atipikus háromszögletű, talonján kéreggel fedett forma, ill. változat. 

Meredek retusú kaparó, váltakozó retusú kaparó (racloir à retouche abrupte és racloir à retouche 
alterne) az érdi iparban alig fordul elő. A fiatal-paleolitikus jellegű eszközök közül elsősorban a vakarókat 
kell megemlítenünk. A fentiektől eltérő funkciójú eszközök —, szintenkénti gyakoriságuk más hasonló 
típussal együtt fontos következtetéseket enged meg — alig emlékeztetnek a fenti szilánksémákra, megmun
kálásuk azonban határozottan moustiéri jellegű. A változatok között orros vakaró, egyszerű „grattoir 
sur éclat", szögletes vakaró, vakarópengeszerű eszköz, sőt egyetlen szabályos, ún. köröm alakú vakaró 
(grattoir unguiforme) is előfordul. Az utóbbi késői paleolitikumra emlékeztető típus előfordulása meglepő 
ugyan, de megtalálható a nyugat-európai moustiériben is.33 

Az árvésők száma kevés és változataik úgy látszik véletlenszerűek. Kétségtelen, hogy tudatosan 
alakítottak, az eszközök csúcsa külön retusált. A fúrók aránya szintén alacsony, köztük ugyanolyan 
differenciáltságot tapasztalunk, mint az előbbi fiatal-paleolitikus jellegű eszközöknél, meg kell azonban 
említenünk, hogy egy-egy példány feltűnően jól retusált. Az iparon belül is unikális jellegű három fúró, 
mely kovásodott fából készült. Általában megfigyelhető, hogy a fiatal jellegű eszköztípusok közül jóval 
több készült a kvarcittól eltérő, jobb minőségű kőzetekből, mint a „moustiéri eszközcsoportban". Hasonló 
megfigyelésünk van a vaskos hátú kések esetében is ; tehát a nyersanyag és szilánkforma és a fiatal eszköz-
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típusok megjelenése összefügg egymással. A természetes hátú kések (couteaux à dos naturel) az egyszerű 
gerezd alakú kapar ókhoz állnak legközelebb, élretusuk azonban gyengébb. Arányuk az iparban viszonylag 
alacsony; meg kell azonban említeni, hogy a szilánkanyagban viszonylag gyakran fordulnak elő hasonló, 
de megmunkálatlan darabok, a típus aránya könnyen kétszeresére, háromszorosára is emelhető volna. 

Ä"„raclettek" közé különféle típusváltozatokat sorolunk. Sokkal fontosabb az iparban a csonkított 
sziiänk. Vizsgálatuk során úgy látjuk, hogy ez az eszköz egy-egy esetben többet jelent, tipológiai-funkcioná
lis érteke nagyobb, mint amelyet a nomenklatúra (éclat tronqué) fed. Az érdi leletanyagban ez nagyon 
jól osztályozható, erősen standardizálódott típus, a kultúra egyik, helyi jellegzetessége. Sorozatszerűségük 
azt mutatja, hogy egyes szilánkokat tudatosan, rendszeresen erre a célra használtak fel. Nagy részük 
szabálytalanul párhuzamos élű, talonján kéreggel fedett szilánk, a 15—30'mm széles él azonban nem cson
kított, hanem gyakran magas élsíkon retusált. Az él gyakran a hátlap felől is megmunkált. Másik változat 
a gerezd alakú szilánk. Alakjuk megnyúlt, keskeny, az eszköz csúcsa 10—20 mm széles, a tengelyre ferdén 
álló élt képez. Az él erőteljes, gyakran hátlap felől is retusált. A harmadik változat egyszerű külső kavicssze
let, megmunkálásuk azonban szintén több, mint amit „csonkításnak" nevezhetnénk. 

A völgyeit szilánkeszköz (outils à encoches) az érdi anyagban nem jellegzetes, ami egyrészt már a 
nyersanyag miatt érthető, másrészt a kultúra a lehető legtávolabb esik a „moustérien denticulé" jellegű 
iparoktól. A valódi encoche kevés, néhány eszköz, ill. szilánk megmunkálása clactoni jellegű. Hasonlóan 
alacsony a száma és gyenge, atipikus a megmunkálása a fogazott eszközöknek is. Funkciójukat tekintve 
atipikus, egyszerű, egyenes élű, hátlapon retusált stb. kaparok, élük retusálás közben véletlenül lett fogazott. 
Ugyancsak elenyésző a hátlapon retusált szilánk, a vaskos, meredek retusú szilánkok, stb. aránya is. 

Az iparban feltűnik 3 Tayac típusú hegy, típusuk, megmunkálásuk, nyersanyaguk azonossága éppolyan 
feltűnő, mint megjelenésük egy „kvarcitiparban". 

Az ipar további típusai: törpe-véső, csúcsán völgyeit szilánk, retusált magkő (hachoir) és gyalu 
(rabot) ; jellegzetes, de kisszámú eszközfajták. A DNy-európai kultúrában gyakoribb nyeles-eszköz 
egyetlen példányban szintén előfordul, s kulturális értékelés szempontjából tovább színezi a leletegyüttes 
képét. 

A chopperek és chopping-toolok aránya viszonylag magas — több változatuk fordul elő. Az ismert 
alapformáknál rendszerint jobban megmunkáltak, a két eszközfajta és változatainak éle rendszerint külön 
retusált. A jellegzetes kavicseszközök előfordulása érthető egy kavicsot használó iparban, de éppen a 
jellegzetes hasítástechnika révén jól megkülönböztethetők a többi szerszámfajtától. 

À felső kultúrrétegben a kőeszközökön kívül egy jól megmunkált csonteszköz, néhány mesterségesen 
csiszolt csontszilánk került elő. Az anyagot kiegészíti 4 erőteljesen megmunkált agancs, végül egy lapos, 
két párhuzamos vonallal mesterségesen bereszelt kavics, 

''""Az eszközkészlet a típusok arányát tekintve egységes kultúrát mutat, s ezt igazolja az 5 szintre tagolt 
leletanyag vizsgálata is. 

A kísérő leletanyagot a magkövek, ütőkövek, retusőrök, és a hulladékanyag képezi, amely állandó 
tartózkodásra, a műhelyek az eszközök helyben való készítésére mutatnak. A leletanyag feldolgozása 
során, kísérletképpen külön figyelmet szenteltünk a szilánkanyag vizsgálatára, ami az ipar technológiájáról, 
az eszközkészítés szabványosultságáról szolgáltat új adatokat. 

b) Az érdi telep kultúrája a moustiériek egyik számos, lokális jelleggel rendelkező, bizonyos értelemben 
speciális megjelenési formája, amely — mint jeleztük — egyelőre csak bizonytalan kapcsolatokat mutat 
más lelőhelyek, moustiéri csoportok felé. 
'''''"'''.'Mielőtt a. kultúra, à kőipar összetételét előzetes értékelésben vázolnánk, azokra a vonásaira utalunk, 
melyek jobban köthetők a moustiéri valamely fácieséhez, az általánoshoz vagy ismerthez, földrajzi érte
lemben vett csoportoktól elvonatkoztatott formáihoz. A leletanyagban, kis mennyisége ellenére is jelen
tősége van a Quina és demi-Quina jellegű eszközökhöz hasonló típusoknak, egy szinte „importként" ható 
példányon kívül ez azt mutatja, hogy ezek a helyi kvarcit nyersanyagból is előfordulnak. Alig lehetséges 
ebben nem tipológiai tendenciát érezni, anélkül, hogy valamely származási vagy evolúciós feltevésre gondol
nánk. Az iparban, ha csupán nyomokként is, feltűnik a tipikus Tayac-hegy —, Magyarországon eddig 
még nem fordult elő' — s egy-egy eszköz clactoni jellegű megmunkálása. Kis számban megtaláljuk a tipikus 
moustiéri kaparófajtákat-formákat is, ugyanakkor az ipar többi eszközfajtája eltér az általános formáktól. 
Ërd kultúrája olyan benyomást kelt, mint amely másutt jellegzetes és általános eszközök tradícióját és 
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készítésük ismeretét vitte tovább — ezt alkalmazta a helyi anyagon is —, részben pedig egy attól eltérő 
jellegű típuskört alakított ki, amelynek alapja lényegében egy technológia. 

A fent említett eszközök szerepét, a kultúra összképének megítélésében természetesen döntőnek 
nem tarthatjuk. Az ipar tipológiai jellegzetességei mindenekelőtt a tág értelemben „citrus" eszközök: 
gerezd, kéreg- és egyéb hasonló jellegű kaparok, a kavicshasítási technikából származó és azt kihasználó 
különféle eszközfajták. Hogy ez a kultúra a gyenge minőségű kvarcitból minőségileg kiváló eszközöket 
készített, hogy az eszközök mérete állandósult, alakúk sorozatszerűvé vált, ez az alapjellegen túl a kiforrott
ságát bizonyítja. 

Érd iparát és kultúráját átfogóbban tekintve, három lényeges sajátság jellemzi : a kavicsfelhasználás, a 
pontinianóéhoz hasonló, kvarcittól „rontott" vagy módosult technológia, tipológiailag pedig a kaparok 
feltűnő túlsúlya, erős szerepe. Feltehető, hogy egyben ezek azok a sajátságok, amelyek ezt a kultúrát a 
moustiérinek egy átfogó körébe kapcsolják, amelybe különböző lelőhelyek, néha lokálisan módosult 
iparok (Tata), és földrajzilag távoleső pontok is tartoznak. A korbeli eltérések és természeti-ökológiai 
tényezők különbözősége, a „kör széleihez" közelebb eső, vagy esetleg már előzőleg benne levő más moustiéri 
csoportok, esetleg régibb elemek ezt az átfogó jelleget különbözőképpen alakítják, befolyásolják, és úgy 
látszik hogy ezt a kavicsfeldolgozó, kaparókban gazdag moustiérit, mely néha más fáciessel együtt jelent
kezik — ennek alapján lehetne csoportokra bontani. — A kérdés vizsgálatához más lelőhelyek iparának 
ismertetése lenne szükséges, ez azonban túlesne mostani célunkon, ezért a kultúra kérdéseit Érdre szűkítjük le. 

Az ipar összetételének, a kultúra jellegének meghatározását a Bordes-féle módszerrel kíséreljük meg. 
Eredményét közvetlenül az ipar kumulatív görbéje, technológiai és tipológiai indexei mutatják (14. kép). 

Technológiai indexek: 
IL = 1,06 IF = 0,00 IFS = 0,00 Ham = 0,00 

Tidológiai indexek : 
Ilty = 0,63 IR = 65,52 IC = 28,39 IA< = 2,78 

IAU = 2,78 IB = 0,00 
Jellegzetes csoportok: 

I. = 1,01 II. = 65,64 III. = 8,23 IV. = 2,91 

Érd kumulatív görbéje meglepően azonos a charentienével, összetételét tekintve egyedülálló moustiéri 
ipar a mi területünkön. Az azonosság vagy azt jelentené, hogy egy feltűnő szokatlan konvergens jelenséggel 
kerültünk szembe, amelyet egyes kultúrák homályos régibb gyökereire lehetne visszavezetni, vagy pedig azt, 
hogy a Bordes-rendszer a közép-európai területen nem használható. Összevetésül, csupán kiragadott 
példaként az abri Chadourne atipikus charentienjének és egy tipikus moustiérinek, Houpevillenek az 
összetételi görbéjét adjuk meg.34 Az eltérés, ill. hasonlóság szembetűnő. 

A leletanyag meghatározása, az ipar charentien jellegű összetétele több problémát vet fel, s ezek 
közül elsősorban a vizsgálati módszer helyességének kérdését, alkalmazhatóságának módját kell érin
tenünk. 

Mint fentebb említettük, s részben a leletanyag ismertetése során is láttuk, Érd eszközkészlete, a meg
levő Quina típusok ellenére tipológiailag, a kultúra belső tartalmát tekintve nem charentien. Az eszköz
fajták nagyrészt nem fedik a francia tipológia alapformáit, definícióját, mint láttuk, a technológia, a meg
munkálás módja is eltérő. A leletanyagot elsősorban Önmagában kell tekintenünk, s ezt súllyal a kavics
feldolgozás, a „citrus jellegű" kavicseszközök érthetően magas aránya jellemzi, azt mondhatnánk, hogy 
Érd elsősorban önmagához „hasonló", azaz egyedi fáciesű. Kétségtelen azonban, hogy a „charentiennek" 
egészen tág értelmű körében előfordulnak hasonló iparok. 

Az eszköztípusok funkcionálisan azonban azonosak a francia terminológiával jelölt szerszámokkal, 
ugyanúgy meghatározhatók — felhasználható a típussorrend, a statisztikai módszer —, ha az egyes típusok 
mellé gyakran indexet kellene is tennünk azzal, hogy „közép-európai", „lokális", „speciális", vagy éppen 
„érdi" jellegű. A Bordes-féle módszert tehát csupán keretként használjuk, s az itt közölt kumulatív görbe 
nem tipológiai-tartalmi hasonlóságot (sőt azonosságot), hanem funkcionális összetételt jelent. Ebben az 
értelemben áll Érd ipara a charentienhez a legközelebb, anélkül, hogy a valódi értelemben vett francia 
kultúrával kapcsolata volna. Közös tipológiai vonások is előfordulnak, szűkebb értelemben vett Quina és 
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14. kép. Teljes vonal: Érd, —pontozott vonal: Abri Chadourne C rétege, — szaggatott vonal: Houppeville moustérien 
iparának kumulatív görbéje 

Volle Linie: Érd, — punktierte Linie: Schicht von Abri Chadourne C, — gestrichelte Linie: Kumulative Kurve der 
Mousterien-Industrie von Houppeville 

fél-Quina jellegű eszközök vannak, s ezek talán egy relatív kormeghatározáshoz adhatnak némi tám
pontot. 

A Bordes-rendszert, funkcionális értelemben, összehasonlítás céljára a mi földrajzi régiónkban is 
alkalmazhatónak véljük, annál is inkább, mert egyelőre ez az egyetlen lehetőség különböző lelőhelyek 
konkrétebb összevetésére. Az érdi ipar, majd több más, területünkön kívül eső leletanyag vizsgálata közben 
a módszer alkalmazásának több problémája vetődött fel, bizonyos előfeltételek és további lépések lehetősége 
merült fel bennünk. A módszer alkalmazásánál, mint minden statisztikai vizsgálatnál, feltétlenül közre
játszik bizonyos mértékű szubjektív tényező, az, hogy egy eszközt első fokon minek határoznak meg. 
Egy-egy ipar relatíve megbízható összetétel-vizsgálatának egyik előfeltétele tehát elsősorban az, hogy 
azonos mértékű és irányú szubjektivitás érdekében a kumulatív görbét ugyanazon kéz készítse. A rendszer 
kifejezetten a francia anyagra, sőt a dordognei lelőhelyek tipológiájára épült, az eszközfajták jellege, helyi 
karaktere e területen kívül nagyrészt eltérő, s különösen a Közép-keleteurópai moustiériben. A Bordes-féle 
rendszer nyomán tehát kialakítható volna a közép- és kelet-európai középső-paleolitikum saját tipológiája 
—, mely a francia tipológiánál esetleg több vagy kevesebb eszközfajtát tartalmazna, magában foglalná a 
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közös típusokat, bizonyára jelentős szerepet kapnának benne a kavicsfeldolgozó iparok sajátos formái, 
s amelyet ugyanazon módszer szerint használhatnánk. 

Annak ellenére, hogy a mi eszköztípusaink részben eltérnek az ismert alaptípusoktól, a rendszer 
módosítását nem tartanánk elvileg helyesnek. Egyes típusok kicserélésével, behelyettesítésével ugyanis 
éppen az összehasonlítás egyetlen lehetőségét, logikai alapját veszítenénk el, s ha a módosítást indokoltan 
következetesen hajtanánk végre, végül két-két olyan összetételi görbét kapnánk, melynek összevetéséhez 
már semmiféle alapunk nincsen35. 

Érd kultúrája, összetételét, az eszközfajták arányát tekintve legközelebb a charentienhez áll, anélkül, 
hogy az eredeti kultúrával tartalmi, származási kapcsolata azonos korbeli szinten volna. A két terület 
távol fekszik egymástól, etnikai kapcsolat, úgy véljük, alig lehetséges. Tipológiai értelemben előfordulnak 
olyan fokú hasonlóságok, melyek egymástól távoleső lelőhelyeket kapcsolnak össze. Ha pl. Jabrud 10. réte
gének meghatározása „charentien type Ferrassie" lehet a kaparok aránya és a levallois kidolgozás miatt, 
nem kellene tartózkodnunk attól, hogy Érdet egy közép- vagy délkelet-európai sensu lato charentiennek 
nevezzük. Mégis szűkítenünk kell azt a kört, amelyhez a leletanyagot kapcsolhatjuk, vagy egyedi jellegeit 
kell döntőbbnek tartanunk. Ugyanakkor érdemes megvizsgálnunk, létezik-e olyan charentien ipar másutt, 
melynek nemcsak a funkcionális összetétele, hanem eszközeinek egyedi tipológiai jellege is hasonló Érdhez. 
Előre kell bocsátanunk, létezik, előbb azonban a mi iparunk jellegzetes vonásait kell áttekintenünk. 

A jellegzetes hiperbolikus görbe egyértelműen charentien összetételt mutat, ami az indexekben is jól 
kifejeződik. Az 1—8. típusok aránya alacsony, a kultúra értékelésében jelentősége nincs. Döntő a 9—11 
eszközfajta együtt kezelhető magas aránya (az ipar 35,09%-a !) —, egy kaparókban gazdag moustiéri — 
míg a többi fő eszköztípus egyenletes, de jóval alacsonyabb százalékos arányban fordul elő. A kettős ka
parok gyenge megmunkálásúak, nem jellegzetesek ebben az iparban ; a csúcsos kaparok viszonylag kis 
mennyiségük ellenére nagyon jellegzetesek; a 21. típus eszközeinek egy része lokális jellegű; a 22—24. 
típus aránya viszonylag alacsony. A 36—38. eszközfajták között, bár ez a görbén nem fejeződik ki, a 
„couteau à dos naturelle" itt erősebb hangsúlyt kap. A 40. típus ismét erősen helyi jellegű az érdi iparban —, 
lényegében ismét a gerezd alakú eszközök arányát növeli — egyben kissé magasabb az aránya, mint más 
hasonló iparokban. Az 59—61. eszközök, a chopperfélék aránya minden charentien jellegű iparban relatíve 
magas, kivéve ott, ahol az eszközök levallois technikával készülnek. 

Az ipar technológiai indexei jól tükrözik a jellegzetes kavicshasítási technikát. A levallois-index 
egészen jelentéktelen, hasonló ritkán található a Ny-európai „rokon-kultúrában". A tágabb és szűkebb 
facettálási index: 0, de úgy látszik, hogy ez inkább fácies-jelző, mintsem a kavicshasítás egyszerű követ
kezménye. Az egész ipar extrémen nem levallois kivitelű —, azt mondhatnánk, egészen konzervatívan 
alkalmazza a kavicshasításnak a pontinianóéval rokon módját, kifejezi a nyersanyag jellegét — követ
kezésképpen a lamináris index is gyakorlatilag: 0. Megjegyzendő, hogy ha a lamináris indexet tipológiai 
értelemben vennénk, úgy mégis akadna néhány pengeszerű eszköz — arányuk jelentéktelen volna —, s 
ezek inkább a kultúrréteg felsőbb szintjében jelentkeznének, ahol egyben a kavicstól eltérő nyersanyag 
aránya is relatíve magasabb. 

A tipológiai indexek szintén egységes jellegű kultúrát mutatnak. A tipológiai levallois-index jelenték
telen, gyakorlatilag néhány bizonytalan, gyengén megmunkált eszközt tartalmaz. Feltűnő az iparban a 
moustiéri hegy teljes hiánya, ami nemcsak az ipar tipológiai jellegére, összetételére, hanem a telepen folyó 
munka jellegére is utalhat. A moustiéri hegy nélküli moustiéri egyébként nem ritkaság. Az IR feltűnően 
erős, ugyanakkor a charentien-index figyelemre méltó, értékelhető ugyan, de jóval alatta van a jellegzetes 
francia charentien-Quina-típusú iparokénak. Érd a francia moustiéri osztályozás szerint egy atipikus 
charentien, esetleg keleti charentien volna, s ehhez járul még, hogy az indexen belüli Quina-típusú eszközök 
aránya (IQu) gyenge. Különlegességük itt az, hogy kis számuk ellenére pregnánsan jelentkeznek, aminek 
magyarázatát itt nem kíséreljük meg. 

A teljes acheuli index és a „couteau à dos-index' 'alacsony, utóbbi azonban nem fejezi ki a reális 
értéket, mivel a természetes hátú kések arányát nem veszi számításba. Az IB = 0 — a bifaciális eszközök 
teljes hiánya azonban éppen a magyarországi, elsősorban a dunántúli moustiéri vonatkozásában különösen 
figyelmet érdemel. Az azonos jellegű technológia mellett elválasztó jellegzetesség pl. a tatai moustiéritől. 

A jellegzetes csoportokat tekintve a levallois csoport a kultúra értékelésénél nem vehető számításba. 
A moustiéri csoport döntően magas indexértékkel jelentkezik, a fiatal paleolitikus csoport azonos némely 
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charentien jellegű iparéval, de a moustiériben általában normális, a „denticulé" csoport a kultúra jellege 
szempontjából teljesen jelentéktelen. 

Összevetésül néhány lelőhely indexadatait közöljük. A grotte de Rigabe G-rétegének anyaga atipikus 
charentien ; az abri Chadourne B-rétege „charentien type Quina-Ferrassie", tehát bizonyos mértékben le-
vallois technikájú ; Moustier J-rétege tipikus moustiéri; végül Tata speciális moustiéri36. 
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IL IF IF» Ham Ilty IR IC IAt IAu IB 

Rigabe G. 29,6 62,7 53,1 9,55 35,0 35,0 15,3 4,9 0,0 
Chadöurne B 13,2 44,3 30,1 9,50 6,8 56,0 33,8 — 1,0 0,48 
Moustier J 32,0 75,0 37,0 15,4 7,1 21,4 4,3 1,8 1,4 0,5 
Tata 1,8 25,3 — 15,43 — 52,0 10,2 40,7 0,5 — 
Érd 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 65,6 28,4 2,8 2,8 0,0 

A grotte de Rigabe és az abri Chadöurne LA1 adatai nem állnak rendelkezésre. Tata indexeiről meg kell 
jegyeznünk, hogy a levallois-index és a tipológiai levallois-index nincsen különválasztva egymástól ; az ipar
ban a facettait talonú eszközök dominálnak (53,2 % ) ; és végül nagyfokú a bifacialitás.37 

Az összevetés inkább az eltéréseket mutatja, mint a hasonlóságokat. A francia lelőhelyeken elsősorban 
a levallois technika jellemző, ami Érden hiányzik. Az IL mindenesetre az abri Chadöurne Quina-Ferrassie 
jellegű charentienjeben a legalacsonyabb, mivel az eszközök egy része kavicsból készült, kéreggel fedett. Az 
IF—IFS mindegyik lelőhelyen magas, teljesen eltérő a miénktől, a lamináris index relatíve ismét a charen-
tien jellegűekben a legalacsonyabb. A tipológiai jelleget tekintve az IR Chadöurne, Érd és Tata iparában 
hasonló; az IC ismét Chadöurne és Érd között áll a legközelebb egymáshoz. Tata iparában feltűnő az 
acheuli index burkolt erőssége, mindegyik lelőhelytől különállóvá teszi a nagyfokú bifacialitás. Tipológiai 
szempontból tehát Érd viszonylag Chadourne-hoz, technológiai szempontból Tatához áll legközelebb. 
Utóbbi lelőhelyen a facettait talonú és bifaciális eszközök nagy száma adja a speciális jelleget. 

Érd tehát csak formailag és nem tartalmilag hasonló a tágabban értelmezendő charentienhez. A fenti 
összehasonlításból látható, hogy analógiát olyan helyen kell keresnünk, ahol az ipar jellegét az IR erőssége 
határozza meg, de lehetőleg levallois technika nélkül, ahol kavicsszeletelő technikával, egy kaparókban fel
gazdagodott „moustiéri"-t találunk. Ebből a szempontból, a már jelzett különbséggel legkézenfekvőbb Tata 
volna. 

Miután a moustiéritől tulajdonképpen különválasztott charentien-kör kísért Érd formális besorolásá
ban, — a kumulatív görbe szuggerálja a gondolatot, és az egész kérdéssel egy földrajzilag is tágabb, fentebb 
már érintett komplexumot szeretnénk megfogni, érdemes egy pillantást vetnünk a nyugat-európai moustiéri 
osztályozására, éspedig a Quina-charentien körre.38 

A La Quina típusú moustiéri (= charentien) jellegzetességei F. Bordes alapján a következők: a leval
lois-index nagyon gyenge, a szűkebb facettálási index alacsony, a tágabb IF valamivel nagyobb mértékű, a 
lamináris index nagyon alacsony, „a szilánkok kifejezetten vaskosabbak, mint más iparokban, sőt nem-
levallois fáciesűek, mint Pech de l'Azé". A tipológiai levallois-index nagyon alacsony (2,3%), az IR nagyon 
erős, (az adott példánál 71,9), és maga a charentien-index is igen magas (45.4). Természetesen nagyon sok 
a vaskos, La Quina típusú eszköz. Az LA* = 039. Megjegyzendő, hogy az IC értékelése relatív, a jellegzetes 
charentienben 50 körüli, viszont egy Ferrassie jellegű iparban 15—20 is erősnek nevezhető. 

A charentien meghatározásáról másutt a következőket kapjuk: túlsúlyban kaparok fordulnak elő, az 
IR 55—82 között van, az IC 19—54 között váltakozik. A csoportban előfordulnak levallois technikájú és 
nem levallois technikájú iparok, — a fácies pedig mindegyikben lehet levallois és nem levallois karakterű.40 

Bennünket egy olyan nem levallois technológiájú, és nem facettalt eszközöket tartalmazó csoport érdekel, 
amelyről feltehető, hogy kavics-nyersanyagot használt s így eszköztípusai is hasonlóak lehetnek az érdiekhez. 

Ezt a csoportot választotta külön F. Bordes charentien néven a valódi moustiéritől, és törzsfejlődési 
szempontból (nyilvánvaló kapcsolatok a clactoniennel) továbbra is különválasztva tartja. A csoport példa
lelőhelyei: La Quina, Combe-Grenal, Abri des Merveilles, la Chapelle aux Saints.41 — „A Castillo-i béta 
réteg (Spanyolország) az első látásra eltérőnek tűnő külleme ellenére a csoporthoz tartozik. Ezt az eltérő 
kinézést talán a nyersanyagnak, a kis silex- és finom kvarcit-kavicsnak tudható be. De a diagram, mind 
tipológiailag, mind technológiailag, azonos jellegű.42 Castillo béta-rétegének diagramja — kavicsfeldolgozás 
mellett — charentien, La Quina-jellegű.43 

Amikor a tipológiai-törzsfejlődési kérdésekben ehhez a ponthoz jutottunk, módunkban volt a fent pél
daként említett lelőhelyek anyagát közvetlenül, alaposan megvizsgálni, és Érd leletanyagához meglepő 
analógiákat találtunk.44 

Érd kultúráját, mint láttuk, két jellegzetesség határozza meg: a pontinianóéhoz hasonló kavicsfeldol-
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gozás, és a charentienhez hasonló összetétel, a kaparok magas aránya. A kettő összefügg egymással, és Érd 
kultúrájának egyben ez az a két vonása, mellyel egy tágabb körbe kapcsolhatjuk. Nézetemet —, Érd adatai
nak ismeretében — megerősítette F. Bordes, aki szerint: „Az a tény, hogy az ipar kavicsból hasított, érthe
tően lecsökkenti az IL-t.. . . Ennek következménye az a tény is, hogy bőségesen fordulnak elő az ívelt kapa
rok. A probléma az, hogy meg kellene tudni, hogy ezek olyan Quina-típusúak-e, mint CastiUóban — és 
mint hiszem, az olasz pontinianóban —, vagy sem.45 
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Minthogy Érdnek a nyugat-európai kultúrákkal semmilyen közvetlen genetikai kapcsolata nincs, ezút
tal a fent említettek közül csak egy leletanyag vizsgálatának néhány megfigyelését közöljük, a Castillo-bar-
langét. 

Az A-réteg szürkésbarna kvarcitanyaga finomabb minőségű, mint Érden. A nyersanyag túlnyomóan 
kavics, de mind ezek, mind a belőlük készült eszközök valamivel nagyobb méretűek, mint nálunk. A techno
lógiai, kavicsszeletelési alapséma tökéletesen azonos, ugyanúgy túlsúlyban vannak a „citrus jellegű" eszkö
zök, mint nálunk, emellett azonban bizonyos mértékű laminarizáció figyelhető meg. Az iparban, mint nálunk, 
általános a talonján vagy más részén természetes kéreggel fedett eszköz. Minthogy a kavics mérete itt is na
gyobb, mint a pontinianóban, a háromszög alakú belső kavicsszilánkok (eszközök) itt is megtalálhatók. Az 
ipar egy fiatalabb „kavics-charentien". Nagyon sok a viszonylag vaskosabb gerezd-kaparó, félbehasított ka
vicsból készült eszköz. Egy-egy eszközsorozat áttehető volna az érdi iparba és viszont. A béta-réteg anyaga 
már döntően kvarcitipar. A laminarizáció eltűnt, a kultúra idősebb az előbbinél. Az eszköztípusok még 
meglepőbben azonosak az érdiekkel, a retus azonban a jobb nyersanyag következtében finomabb. Az egész 
technológia teljesen azonos módszerű, de itt már fellép néhány határozottan pontiniano-típusú eszköz is 
(Pl. pontiniano-hegy.)46 

Megállapítható, hogy a charentien — eredeti és tág értelemben — kifejezetten kedvelte a kavics-nyers
anyagot, a kavicsszeletelő-technikát, sőt a kvarcitot. Mindegyik lelőhely anyagát „kíséri" bizonyos mennyi
ségű kvarc-kavics eszköz. Több lelőhely, így pl. Combe-Grenal egyes rétegeinek ipara támasztja alá ezt a 
megfigyelésünket. 

Combe-Grenal K-rétegének ipara — valódi charentien — feltűnően nagy számban tartalmaz kvarc-ka
vicsból készült eszközöket, és eltekintve attól, hogy az IF—IFS itt is erős (a nem kvarcitból készült eszközök 
miatt), egész összetétele is hasonló az érdi kőiparéhoz. Nagy számban fordul elő kortexes eszköz, a nyers
anyag minősége néha még gyengébb, mint nálunk, a retus jellege, minősége azonos. A retusszög a Quina és 
fél-Quina típusokon sem nagy, a kisebb méretű eszközök néha megtévesztőén hasonlóak az érdiekhez.47 

Ha csak egyetlen további példát tekintünk, Mas-Vielt, a Dordogne-tól DK-re —, ahol az eszközök je
lentős részét szintén kvarcit-kavicsból hasították—olyan hasonlóságokat találunk, melyek egy pontiniano 
technológiájú „charentien" felé vezetnek.48 A kvarcitipar kumulatív görbéje, most már érthetően azonos 
Érdével. 

Egy másik Quina-jellegű charentien, a Grotte de la Balanzière (Nîmes közelében) fele részben szintén 
kvarcitból készült eszközöket tartalmaz, s tipológiai összetétele szintén hasonló.49 A Grotte du Prince alsó 
rétegének anyagában számos analóg kvarciteszköz fordul elő, ugyanígy a Barma Grandeben is, s bár az ipar 
levallois technikájú tipikus moustiéri, az összetételi görbéje ismét egy, most már egészen tágan értelmezendő 
„charentient" mutat.50 

Az analógiákkal ismét nem genetikai-elterjedési elképezelést kívánunk kelteni, hanem Érd kultúráját 
deduktív módon meghatározni, kétségtelen azonban, hogy egy földrajzi zóna, „mediterrán"-sáv alakul ki, 
mely magában foglalja az olasz moustiéri egy részét, a pontinianót, s amelynek további technológiai-tipoló
giai összetételi kapcsolatait jelzik esetleg egyes ÉNy-jugoszláviai lelőhelyek, de úgy véljük, Érd is.51 

Az olasz pontiniano-moustiéri —, melyhez nálunk Tata ipara hasonló, s amellyel Érd technológiája is 
közös jellegű — úgy látszik, bizonyos értelemben szintén egy. különös „charentien". H. de Lumleytől is
merjük a Fossellone egyik rétegének vizsgálati eredményeit, melynek ipara ismét a nagy pontiniano, cha
rentien komplexumba tartozik. A leletanyag kifejezetten nem levallois technikájú, az eszközök nagyrésze 
kisméretű kvarc-kavicsból készült, túlnyomó részükön kortex maradványa van, egy „pontiniano-technikájú 
charentien".52 

Néhány lelőhely indexét és jellegzetes tipológiai csoportjait alább mutatjuk be : 

IL IF IFs Ham Ilty IR IC IÁ* IÁ» IB I II in IV 

Érd 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 65,6 28,4 2,8 2,8 0,0 1,0 65,6 8,2 2,9 
Mas-Viel — — — — 0,0 83,7 49,6 — 1,4 0,0 0,0 83,7 3,6 5,7 
Fossellone — — — — 0,2 67,9 34,4 — 0,0 0,0 0,0 71,3 8,2 6,9 
Tata 1,8 25,3 — 15,4 — . 52,0 10,2 40,7 0,5 — — — 10,0 6,8 



A táblázatban kihagyott indexadatok nem állnak rendelkezésre. Mas-Viel adatai a kvarcitiparra vonat
koznak. Minthogy az eszközök talonja döntő többségben sima, feltehető, hogy a technológiai indexek ebben 
a leletcsoportban alig térnek el a mieinktől. Ugyanez vonatkozik Fosselone technikájára is, ahol az alacsony 
(0) levallois-index és a levallois csoport eléggé érzékelteti a kavicshasítás technológiáját.53 Az összevetéshez 
további magyarázat, úgy véljük nem szükséges. 

Úgy látjuk, Érd kultúrája egy nagy kiterjedésű kultúrakomplexumba tartozik, olyan, földrajzilag is tág 
értelmű charentien jellegű iparok körébe, melynek technológiája a kavicshasítás, tipológiáját a nyersanyag 
külső-belső szeleteiből készített eszközök adják meg. Utóbbi jellegzetességét ugyanúgy index útján is kife
jezhetjük, mint az IQu-t. Az, hogy Érd iparában ehhez még bizonyos, kis mennyiségű Quina-elem is járul, egy 
tovább vizsgálandó problémát jelent. 

A moustiérinek ez a köre messze elterjedt Közép-Délkeleteurópában, a vizsgálat körét azonban ismét 
szűkebbre kell vonnunk. Érd kultúrájának esetleges kapcsolatait keresve megvizsgáltuk az északolasz, az 
ÉNy-jugoszláviai terület és a DK-i Alpok részben irodalomban is ismert moustiéri lelőhelyeinek anyagát, 
és azok a lelőhelyek, melyeket a moustiéri kultúra egészen vázlatos áttekintésében említettünk, nem véletlen 
jelzések voltak. 

Az eredeti pontiniano körtől Északra több olyan lelőhelyet ismerünk, melyek iparában—részben más 
fáciesű kultúra mellett — számos analógiát találunk. Úgy látszik, egy részük a hegyvidék előterében helyez
kedik el, azt a feltevésünket sem tagadhatjuk el, hogy az egész „pontiniano-charentien" kavicsfeldolgozó 
moustiéri, talán bizonyos éghajlati-zoológiái zónához kapcsolódik, melyben helyi fáciesek lehetnek. Quin-
zano, Poccala, az Apuani-alpok vidékén a Grotta all Onda, del Tasso, Grotta di Equi, s az Imola-i lelet
anyagban, gyakran kis leletegyüttesekben, számos hasonló eszköztípus fordul elő.54 Mindegyikben felismer
hetők a „charentien"-elemek, és a hasonlóság Érdhez, ÉK felé fokozódik. Hogy a kifejezetten Quina típusú 
eszközök milyen távolságot fognak át, arra példa lehet a már említett Grotta del Principe legalsó rétegének né
hány eszköze és Calabriában a grotta Scalea jellegzetes típusai.55 . 

Jugoszláviában a Krapina-barlang alsó rétege viszonylag nagymennyiségű kvarciteszközt tartalmaz. 
A kultúra tág értelemben tipikus moustiéri, a sötétszürke kvarcitból készült gerezd alakú kaparok, kéreggel 
fedett, egyéb kavicsszeletekből készült eszközök azonban erősen hasonlítanak az érdiekhez. A kultúra össz
képe eltér a mienkétől, mintha Subalyuk hasonló moustiéri hegyeket tartalmazó, más nyersanyagot használó 
műveltségében a feldolgozó-szerszámok egy más fáciest képeznének. Ezek az utóbbi, analóg eszköztípusok 
a felső rétegben eltűnnek. Még nagyobb a hasonlóság a Veternica-barlang alsó rétegének anyaga és Érd 
ipara között. Az eszközök jelentős százaléka kvarcit, mind a hasítástechnika, mind az eszköztípusok szinte 
azonosak. A réteg kultúrája erősen ehhez a körhöz kapcsolódik.56 A Betalov spodmol C-rétegében majdnem 
kizárólag kvarciteszközök; vannak. Az ipar technikája, az eszközfajták típusa és aránya (La Quina típusú 
kaparok) rendkívül hasonló Érdhez, ugyanazok a kortex-talonú és hátú kaparófajták fordulnak elő, mint 
nálunk. Néhány hasonló típusú eszköz található a Spehovka-barlang legalsó rétegének „kvarcitpaleofitiku-
mában" is.57 Ha a statisztikai összetételen túl az eszközök egyedi tipológiai jellegének mégis jelentőséget 
tulajdonítunk, s ez a szempont nem zárható ki, az ÉNy jugoszláviai terület több lelőhelyén találunk néhány 
olyan, anyagra, méretre, megmunkálásra, a tipológiai részletekig hasonló eszközt, melyek nem képzelhetők el 
valamely közvetlenebb összefüggés nélkül. Úgy tűnik, ez a kör nyúlik fel a szubalpi területre és a DK-i Alpok 
területére is. 

Az „alpi moustérien" kérdése valószínűleg összefügg Érd és hasonló lelőhelyek kultúrájával. Repolust, 
Mixnitz kvarcitipara technológiai szempontból hasonló, s sok a közös tipológiai vonás is. Utóbbi lelőhely 
anyagának darabonkénti átvizsgálásával arra a feltevésre jutottunk, hogy a tipológiai eltérést Érd viszonyla
tában csak a nyersanyagdarabok (Geröll) nagyobb mérete okozhatja. A Badl-Höhle iparában ismét egyedi 
típusok mutatnak egészen közvetlen rokonságot. Lehetséges, hogy a DK-i Alpok moustiérije valamilyen 
kapcsolatban áll a pontiniano technikájú iparokkal, sajnos azonban ezeknek a hegyvidéki vadásztanyák
nak a völgyi településeit nem ismerjük.58 

Az említett lelőhelyek, a moustiérinek ez a köre, mint látható, elég erősen kapcsolódik egy korszakhoz, 
a R/W interglaciális végétől a W l . végéig terjedő időszakhoz. A kavicsfeldolgozó, pontiniano-technikájú és 
charentienhez hasonló összetételű kultúra területétől Északra más jellegű moustiérit találunk. A mi terüle
tünkön Érd-Tata vonalától É-ra általában levallois jellegű iparok fordulnak elő, s lehetséges, hogy ilyen 
zonális különbség Nyugat-Európa mediterrán jellegű és északibb részei között is volt. A magyar területen a 

39 



bükki és dunántúli moustiéri között határozott eltérés van, a két terület iparának feltehetően a gyökere sem 
közös. A különbség nem két fáciest, hanem két kultúrkört jelenthet a moustiériben. A „kavicsfeldolgozó" 
kultúra területe, úgy látszik, a Dunántúlra terjed ki. Fontos lelőhelye Tata. 

A tatai moustiéri a pontinianóhoz hasonló, technológiája, maga a nyersanyag alapjellege, lényegében 
azonos Érdévél, valószínűleg koruk is hasonló. Tata és Érd technológiai szempontból ugyanazon nagy körbe 
tartozik, eltéréseik esetleg korbeli vagy még inkább fácies-jelző értékűek. A két lelőhely közti technikai elté
rést a nyersanyag mérete és a felhasznált kőzet minősége befolyásolja.59 Tipológiailag Tata iparában is a 
kavicstechnikából adódó eszközök jellemzőek. Az ún. Tatakaparókat és „Spaltenschaberek"-et itt külön 
kezelték, ami az IR mértékét ugyan nem befolyásolja, de kérdés, ha ezeket a megfelelő típushelyre sorol
nánk, az ipar összetételi görbéje nem változna-e meg. 

Érd és Tata között a tipológiai, tartalmi eltérés a bifaciális eszközök magas aránya és kis eszközméret 
mellett a szerszámok facettáltsága.60 Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a tatai eszközök talonja nem va
lódi facettálást mutat, nem előkészített magkőből hasítottak, inkább a kavicsfeldolgozásnak „stílusbeli" vál
tozata. Érd ipara ebből a szempontból még hasonlóbb a pontiniano technikához, a valódi pontiniano eszkö
zök ugyanis sohasem facettáltak. Lehetséges, hogy Érd és Tata ugyanazon nagyobb kultúrkör két fáciese, 
technológiai változata ; ezt a kérdést máshol fogjuk megvizsgálni. 

Minthogy Érd iparában az eszközök 1 /4 része nem kvarcitból készült, ezek jellegzetesebben „moustié-
riek" s egy-két atipikus levallois szilánk is előfordult, felvetődik a kérdés : nem alkalmazott-e ez az embercso
port más helyen más technikát, tömb-nyersanyag esetén nem levallois jellegű volt-e az ipara, hogy olyan 
facettait, mint Tatáé? Azaz, vajon ez a leletanyag a kultúrának a valódi, vagy csak az egyik arca? 

Nézetünk szerint, amennyiben ez az embercsoport máshol tömb-nyersanyagot használt, levallois 
technikájú eszközt készített volna, úgy ezt a másik arcát valószínűleg nem ismernénk fel, más fácieshez 
sorolnánk, nem tudnánk kapcsolni Érdhez. Különválasztottuk a nem kvarcitból készült eszközöket és 
technológiailag-tipológiailag úgy kezeltük, mintha csak ez lett volna a lelőhely régészeti anyaga. A techno
lógia változatlan —, sőt a típusok megoszlása is hasonló az egész leletegyütteséhez — az érdi csoport más
hol, jobb kőzetlelőhely esetén sem alkalmazott más technikát, nem facettait és eszközkészletének tipológiai 
jellege sem lehetett más. Az eltérés Érd és Tata között, a kavicsfeldolgozási technikán belül, fennáll. 

Tata kultúrája túlspecializált moustérien, melynek fejlődése megállt, lezáródott. A kavicsfeldolgozás 
technikája fejlettebb, mint másutt, pl. Érden, facettalt eszközöket hozott létre. Feltűnő, hogy közelben talál
ható jó nyersanyag ellenére is kavicsot használt,61 specializálódott, az ipar mikrolitikus pontiniano jellegű 
lett, kis méretekre adaptált. Ha ezeket a megfigyeléseket —, kizárólag a kulturális fejlődés szempontjából — 
összevetjük azzal, hogy Érd ipara jóval egyszerűbb, primitívebb hasítástechnikával dolgozza fel a kavics
nyersanyagot, kvarcit mellett azonban más anyagot is használ (főleg a felsőbb szintekben), és ugyanakkor 
Quina típusú eszközök is jelentkeznek benne, arra kell gondolnunk, hogy Érd régészetileg régibb jellegű. 

A lelőhely kultúrája: technológiailag a pontinianóhoz, tipológiai (funkcionális) összetételében a 
charentienhez hasonló ipar. Kaparókban felgazdagodott moustiéri, melyet a kavicsszármazék-eszközök 
jellemeznek. Pontosabb, szűkebb definícióra nem törekszünk. A szorosabb kultúra-meghatározás, s éppen 
egy paleolitikus műveltség esetében, sohasem fedi egészen a valóságot, mint minden korszak minden kultú
rájánál benne foglaltatik a „már" és „még", és a szűkebb kategorizálásnál, ad verbum definíciónál fonto-
sabbnak tartjuk a kultúra belső fejlődésének kérdéseit, az embercsoport településmódjára, életformájára 
vonatkozó megfigyeléseket; a paleoetnográfiai képet. 

Amint a dolgozat bevezetőjében Érd specialitásait, úgy most azokat a kérdéseket foglaljuk össze, 
melyeknek vizsgálata részben megtörtént, de nem érintettük, vagy amelyek a további lépéseket képezik. 
Ezek: a lelőhely anyagának szintenkénti vizsgálata és a település két „teknőjének", egymáshoz való viszo
nyának megfigyelése. Az ipar kőzettani vizsgálata, a szerszámfajták és kőzetfajták esetleges összefüggésének 
kérdése, a belső fejlődés esetleges tüneteinek megállapítása. Végül a régészeti és paleontológiái anyagot 
egyformán kultúrhagyatéknak tekintve kívánunk választ kapni kronológiai és paleoetnográfiai problé
mákra. Ez a vizsgálat magában foglalja az állatfajok és a kőipar vertikális és topográfiai kérdéseinek, kap
csolatának lehetőségeit, a táborhelyen folyt munka jellegének közelebbi megfigyelését, a település téli-nyári 
jellegének, a vadászat és feldolgozás kérdéseire adható választ. Érd abszolút és relatív kronológiai vizsgálata 
és a kultúra kapcsolatai adják meg pontosabb helyét a moustiéri komplexumban, melynek határait fentebb 
csak érintettük.62 
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V. GABORI-CSANK 

DIE M1TTELPALÄOLITHISCHE SIEDLUNG VON ÉRD 

1. Die im Bereich von Budapest gelegene, altstein
zeitliche Siedlung, die wir in den Jahren 1963—64 
freigelegt haben, ist die dritte Siedlung der Mouste-
rien-Kultur in Ungarn. Ihre Bedeutung ergibt sich 
nicht nur aus der geringen Zahl der bisher entdeck
ten Fundorte, sondern auch aus zahlreichen solchen 
Faktoren, die mit den Problemen der Chronologie 
dieser Epoche und der Klassifizierung ihrer Kultur 
zusammenhängen. 

Érd — als unberührter Fundort — ist nach 
mehr als 50 bzw. 30 Jahren unser erster Mousterien-
Fundort, wo eine Siedlung von ständigem Charakter 
gänzlich erschlossen wurdev 

Das Mousterien von Érd fällt ausserhalb des 
in Ungarn bisher bekannten Formenkreises des 
Mittelpaläolithikums und ist von mehreren Gesichts
punkten auch im mitteleuropäischen Raum ein 
spezieller Fundort. Der Fundort hat eine eigenartige 
geologisch-morphologische Lage. Abweichend von 
den bisher bekannten Siedlungen stehen wir einer 
im freien Gelände, in einem Talkopf ausgebildeten 
Jägerstation der Mousterien-Kultur mit einem un
teren, dünneren und einem oberen Schichtkomplex 
gegenüber. 

Ihre Eigenartigkeit ist, dass trotz der im frei
en Gelände entstandenen Siedlung die Menschen
gruppe dennoch aus Höhlenbärjägern bestand also 
ihr Jagdobjekt wich nicht von dem der üblichen mit
teleuropäischen Fundorte ab. Dementgegen ist die 
Siedlung dennoch kein Jagdrastplatz, sondern auch 
dem inneren Gehalt der Kultur nach ein von Zeit 
zu Zeit bezogenes Jagdlager, das eine gewisse Ent
wicklung aufweist. 

Die Industrie des Fundortes weicht völlig von 
der der Subalyuk-Fföhle und von Tata, und von der 
Kultur der ihr anschliessenden, in Spuren erhaltenen 
provisorischen Siedlungen ab. Im Zusammenhang 
mit dem Fundort stehen wir lauter Spezialitäten ge
genüber. Die Schichtenreihe des Fundortes zeigt an 
einzelnen Teilen vom Ende des Riss-Würm-Inter-
glazials bis zum Ende der letzten Vereisung in abge
kürzter Form den ganzen Verlauf des Würm-
Glazials,—andererseits stehen uns solche siedlungs
geschichtliche Beobachtungen zur Verfügung, die zu 
einer zoologischen und archäologischen Untersu
chung der Lebensform im Mousterien näherführen 
könnten. Die Aufarbeitung des Fundortes wird in 
einer komplexen Monographie publiziert. Deshalb 
können wir an dieser Stelle ausschliesslich nur eine 
kurze Auswertung des archäologischen Materials und 
bloss einen Vorbericht über die Ergebnisse bringen, 
sowie aus der komplexen Arbeit nur Einzelheiten 
vorführen. 

Der Fundort liegt auf dem Plateau von Érd 
bei Budapest. Von geomorphologischem Stand
punkt ist das Gebiet vom miozän-pleistozänen 
Schichten bedeckt. Über den Fundort zieht ein 15 m 
tiefes Tal in Richtung der Donau zu. In dieses Tal 
münden von der einen Seite zwei kleinere, unmittel
bar nebeneinander verlaufende Seitentäler von ge
ringer Tiefe. Ihre Mündung mit bedeutendem Ni
veauunterschied über dem Haupttal ist SW orien
tiert. Die Talköpfe sind bloss 18—22 m lang und 
bilden einen sich verbreiternden, von Kalkstein 
umgebene Mulde von unregelmässiger Form. Die 
beiden Talmulden wurden um ein Gutes vor der 
Würmzeit vom Wasser ausgespült, — es blieb bloss 
die Kalksteinumgebung erhalten und in diesen 
trockenen, mit zerklüfteten Kalksteinwänden um
gebenen, unregelmässig geformten Mulden siedelte 
sich der Mensch an. Die erste Ansiedlung, die unte
re, dünne Kulturschicht liegt auf dem bröckeligen 
Kalkstein, — sodann häuften sich in den beiden 
Talköpfen etwa vom Beginn der Wurm 1-Periode 
Sedimentschichten ununterbrochen an. Die auf
geschlossene Schichtenreihe hält bis zum Maximum 
von Wurm 3 an. In unteren Teil bildete sich ein 
durchschnittlich 140 cm mächtiger Kulturschicht
komplex aus. 

Die zwei Talköpfe ziehen sich dicht nebenein
ander entlang, zwischen ihnen bildet der Kalkstein 
eine niedrige Wand. Zwischen den beiden Teilen der 
Siedlung besteht einigermassen ein Niveauunter
schied, — der grössere Wohnraum ist länger, 
während das kleinere Becken sich nur auf einem 
engeren Gebiet in den Kalkstein eingeschnitten hat. 

Mehrere Faktoren, so vor allem die in äusserst 
grosser Menge erhalten gebliebenen Tierüberreste, 
— etwa 15 000 bestimmbare Tierknochen auf einem 
Gelände von 250 m2 — weisen darauf hin, dass die
ses Gebiet nicht nur äusserst geschützt und relativ 
„warm" war, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach 
an einem Wildwechsel gelegen ist. 

Die Besiedlung der beiden, durch eine niedrige 
Kalkstein wand getrennten Wohnsiedlungen erfolgte 
gleichzeitig, auf einmal und ihre Schichtung hielt 
auch weiterhin ununterbrochen an. 

Die beiden Kulturschichten des Fundortes ent
halten ein Fundmaterial von völlig gleichem Cha
rakter. Auf die Talsohle lagerte sich eine 20 cm dicke 
Kulturschicht auf, darüber folgte eine sterile Trenn
schicht, über die sich die 80—100 cm mächtige Kul
turschicht lagerte, deren schichtenweise erfolgte Er
schliessung zahlreiche Siedlungsbeobachtungen er
möglichte. 

Die Grabungsbeobachtungen geben wir hier 
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nicht bekannt, doch lässt sich im voraus sagen, dass 
sie eine ganze Reihe von solchen Untersuchungs
möglichkeiten bieten, die durch die Zusammen
hänge des archäologischen und zoologischen Mate
rials zu neuartigen paläoethnographischen Beobach
tungen führen kann. 

Die stratigraphischen Verhältnisse des Fund
ortes wurden von P. Kriván aufgearbeitet. 

Das Material der Kulturschichten ist das Ver
witterungsprodukt des Kalksteines von lokalem Ur
sprung. Eine einzige Ausnahme bildet das am un
teren Teil der Schichtenreihe erhalten gebliebene 
rötlichbraune Waldbodenrest, — dieser legt die un
tere, älteste Grenze der stratigraphisch-chronolo-
gischen Einreihung fest. Die mächtigeren Lössschich-
ten liegen über den Kulturschichten und gehören 
in die jüngere Phase des Würm-Glazials. 

Die Kulturschichten zeigen von archäologischem 
Gesichtspunkt eine einzige, einheitliche Bildung, 
die kleineren Schwankungen des Tundraklimas kom
men jedoch in der Änderung des Prozentsatzes bei 
den Tierarten und dadurch unseres Ermessens nach, 
auch in der Steinindustrie zum Ausdruck. Im oberen 
Horizont der Kulturschicht erweiterte sich die Zahl 
der Tierarten, was wiederum weitere Schlüsse ge
stattet. 

Über die stratigraphische Periodisation kön
nen wir nur eine Skizze geben. Nach der ältesten, 
waldbildenden Klimaperiode folgte ein kühl-feuchter 
Klimaabschnitt mit schwachen subarktischen Klima
schwankungen.— Später wurde das Klima kälter 
und trockener. Über den Kulturschichten zeigen 
sich die weiteren Klimaperioden in konzentrierter 
Form. 

Bei der Mündung des Talkopfes fanden wir die 
Reste einer rötlichbraunen Lehmschicht unter der 
unteren Kulturschicht vor, — die eine Interglazial-
zeit andeutet. Die Tundra der oberen, mächtigen 
Kulturschicht fällt auf eine kalte Klimaperiode, die 
das Maximum des Wurm 1 nicht übersteigt. 

Das Material der Kulturschicht ist von bräun
licher Farbe, von dunklerer Abstufung und sondert 
sich scharf von dem benachbarten, schichtigen Kalk
stein ab. Ohne dass uns hier zur Veröffentlichung 
der Situationspläne und des sonstigen Dokumenta
tionsmaterials eine Möglichkeit zur Verfügung 
stünde, — erhielten wir sehr ausführliche Beobach
tungen über die Lage der Knochenhügel, des Ab
falles, der Herde und der archäologischen Funde, — 
über die Aufteilung der Steinindustrie je nach Typen, 
den Charakter der kleineren und grösseren Wohn
siedlungen und ihr Verhältnis zueinander. 

Die Grabungsfläche betrug etwa 250 m2 und 
erstreckte sich bis in eine Tiefe von 3—4 m. Bei der 
Erschliessung der einzelnen Gebiete entfaltete sich 
in Abschnitten von ungefähr 20 cm je ein stärkeres 
Wohnniveau. Diese Niveaus legten wir, die Gestal
tung der Oberfläche folgend, frei. Die mächtigere, 
obere Kulturschicht zerlegten wir auf fünf, sich un
tereinander befindliche Niveaus. Die untere, dünnere 
Siedlungsschicht behandelten wir als eine Einheit. 

Die Schichten der beiden Talköpfe können mit

einander gut in Parallele gestellt werden. Dennoch 
war im hinteren Sektor der kleineren Mulde die Ak
kumulation der Fauna von solchem Masse, weswe
gen anzunehmen ist, dass der Fundort eventuell 
keine Wohnstätte, sondern ein Fleischspeicher, eine 
natürliche, unbedeckte „Grube" war. Der Fundort 
kann demnach nicht nur waagerecht und senkrecht 
gegliedert werden, sondern auch in der Relation der 
beiden zusammengehörenden Mulden Gegenstand 
der Untersuchung sein. 

Das paläontologische Fundmaterial des Fund
ortes enthielt insgesamt 50 000 Tierknochenreste 
und Tierzähne, unter ihnen 15 000 bestimmbare 
Stücke. Die Faunaliste des Fundortes veröffentlichen 
wir auf Grund der Bestimmungen von M. Kretzoi 
auf der S. 17. des ungarischen Teils. 

Abgesehen von den Kleinsäugetieren weist das 
Material des Fundortes weitgehend einen künst
lichen Charakter auf: das Ergebnis der Jagd. Das 
zoologische Material ist demnach das Ergebnis der 
Auswahl des Menschen. Das Vorkommen des 
Höhlenbären dominiert — es beträgt durchschnitt
lich 90% —, was auf Fundorten im freien Gelände 
in der Mousterien-Kultur alleinstehend ist. 

Das paläontologische Material hat einen klaren 
Kaltsteppencharakter. In den oberen Horizonten 
lässt die Fauna: der Polarfuchs, der Steinbock, fer
ner das Vorkommen des Rentiers — wenn auch in 
geringer Menge — entschieden auf das Kälterwer
den des Klimas schliessen. 

Unter den Tierarten sind zwei auch von archäo
logischem Gesichtspunkt aus beachtenswert, — 
vielleicht als Erscheinen von zweierlei Spezialisie
rungen — : der Höhlenbär und das Pferd, deren Vor
kommen stratigraphisch mit dem Erscheinen des 
Nashorns parallel ist. Neben dem hohen Prozent
satz des Höhlenbären ist das Vorkommen dieser 
beiden Tiere mit sehr niedrigen Werten vertreten 
und bedeuten überhaupt nicht die Veränderung in 
der Grundlage der Jagd, höchstens die Erweiterung 
dieser. 

Charakteristisch ist das Vorkommen des Asinus 
hydruntinus, jedoch nur in den oberen Horizonten. 
In Kenntnis der bisherigen Faunawelt der Würmzeit 
gibt dies entschieden eine klimatische, ante quem-
Zeitbestimmung. 

Das in den beiden Mulden freigelegte Fauna
material zeigt nicht nur quantitativ, sondern auch 
in der Zusammensetzung der Arten gewisse Ab
weichungen. Neben dem Höhlenbären kann das 
Vordringen des Pferdes und des Nashorns mit der 
Änderung des typologisch-statistischen Verhältnis
ses der Steinindustrie gut in Parallele gestellt werden. 

Das paläontologische Material gab ebenso 
zwei Anhaltspunkte, wie die stratigraphisch-petro-
graphische Untersuchung. Es kann klar festgestellt 
werden, dass die Fauna der Siedlung einen Über
gang aus einer verhältnismässig milderen Periode in 
einen kalten Klimaabschnitt zeigt, d. h. sie ver
weistauf den Übergang der dem Wurm-Glazial vor
angehenden Klimaschwankungen des Altwürm. 

Aus den Herden kamen in auffallend grosser 
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Menge Holzkohlenreste zum Vorschein. Der über
wiegende Teil der Flora besteht aus Pinus silvestris 
und Larix-Picea und verweist mitsamt der Zirbel
kiefer eindeutig auf ein kaltes Klima. 

Das Ergebnis der stratigraphischen, paläonto
logischen und bisherigen botanischen Untersuchun
gen vorläufig zusammenfassend, umzeichnet sich 
ein einheitliches Naturbild, eine klimatische und 
chronologische Periode, die die Zeitbestimmung 
von Erd ergibt. 

2. Im weiteren gibt die Verfasserin die europäi
schen Gruppen des Mousterien und ihre Haupt
eigenheiten bekannt. Hinsichtlich des Gesamtbildes 
können wir im Auszuge bloss auf einige Wahrneh
mungen hinweisen. 

Bezüglich der Verbreitung der Kultur stützt 
sich die Verfasserin auf die bekannte Feststellung, 
dass sich das „ursprüngliche" Mousterien Westeuro
pas zum Teil aus den unteren paläolithischen Kultu
ren geformt hat, einzelne seiner Gruppen kamen je
doch wahrscheinlich als Ergebnis der südlichen Ein
sickerung zustande. Das an Fundorten ausseror
dentlich reiche westeuropäische Mousterien zwingt 
uns fast den Gedanken der von hier erfolgten Aus
strahlung auf, — wenn wir jedoch die Gruppen Mit
tel- und Osteuropas von spezialem Charakter, die 
modifizierten Formen des Mousterien betrachten, 
konnte diese Ausstrahlung auch aus entgegenge
setzter Richtung oder aus mehreren Richtungen 
erfolgt sein. Wir können kaum die Rolle des ande
ren Kontinents in der Herkunftsfrage der Kultur 
ausser acht lassen. 

Die geographischen Gruppen des Mousterien 
schlössen sich dem Anscheine nach an gewisse öko
logische Zonen und dies kommt wahrscheinlich 
auch im Gerätinventar und in dessen Charakter 
zum Ausdruck. Gewiss hängt dies in gewisser 
Richtung auch mit der freiwilligen oder zwangs
weise erfolgten Spezialisierung der Jagd zusammen, 
diese Frage bedarf jedoch noch weiteren Unter
suchungen. 

Vereinfachen wir die westeuropäische Entwick
lung, so können wir mit mehr oder weniger Sicher
heit zwei Fäden feststellen: die Mousterien-Ent-
wicklungslinie vom Typ Acheulleen-Levalloisien — 
Levallois-Mousterien und die vom Typ Clacton-
Tayac-Charentien. Diese Gruppen verflechten sich 
ineinander und ein Teil ihrer bestand an der Grenze 
des unteren und mittleren Paläolithikums als selbs-
ständige Kultur. Heute hat es den Anschein, dass 
der Mousterien-Komplex sich im wesentlichen aus 
drei Kulturblöcken zusammengesetzt hat: aus dem 
Levalloisien, Tayacien und dem echten Mousterien. 
Hierin bildet die vom Geröllmaterial sich bedienen
de Technik vom sog. Pontiniano-Charakter einen 
eigenen Kreis und diese typische Abschlag-Industrie 
lässt sich auf weitere Fazies, technische Methoden, 
auf eine Technik von Levallois- und Nicht-Levallois-
Charakter teilen. 

Die Klassifizierung der Mousterien-Technolo-
gieist auch unmittelbar vom Gesichtspunkt der In
dustrie von Érd wichtig: Erd weist eine Abschlag-

Industrie auf, die mit Geröllmaterial gearbeitet hat. 
Die Verfasserin geht im weiteren auf das Bor
des-System ein, —: ihrer Ansicht nach kann man 
zwar über deren einzelne theoretische Probleme 
disputieren, zweifellos ist es jedoch, dass dieses Sys
tem zur Erforschung des Paläolithikums eine exak
tere Richtung gegeben hat und das Mousterien ge
rade durch dieses zu einer Zentralfrage wurde. Sie 
befasst sich mit der bekannten Mousterien-Klassi-
fizierung, bemerkt sodann: es kann kein Zufall sein, 
dass ein jeder geographisch weitgelegener Mouste-
rien-Fundkomplex zu all diesen Bordesschen Grup
pen und Varianten eine Ähnlichkeit aufweist. 

Richten wir unseren Blick auf die benachbarten 
Gebiete, so finden wir nördlich und östlich von uns 
bereits ein anderes Mousterien vor. 

Über die Fundorte in Ungarn vorläufig nur 
soviel : die Kultur der Subalyuk-Höhle gleicht noch 
am ehesten dem typischen Mousterien, Tata ist hinge
gen ein spezielles Mousterien, dessen Technologie 
der von Pontiniano gleicht. 

a) Die Technologie der Industrie von Érd ist 
ein eigenartiges Geräterzeugungs verfahren. Die 
Steinindustrie arbeitete nicht mit Blockrohmaterial, 
der Urmensch des Fundortes verwendete ausschliess
lich Geröllmaterial. Die Technologie, zugleich auch 
der typologische Grundcharakter wird vor allem 
durch die eigenartige Bearbeitungsweise des mit 
Kortex bedeckten, runden oder unregelmässigen 
Gerölls bestimmt. Der natürliche Fundort des 
Rohmaterials ist die von der Siedlung 500 m gelege
ne helvetische Geröllschicht, die überwiegend Quar
zit enthält. Das Fundmaterial wird im starken 
Masse nicht nur durch die Form des Rohmaterials, 
sondern auch seine petrographische Zusammenset
zung bestimmt: die Geräte wurden überwiegend aus 
Quarzit gefertigt. —- Gleichzeitig kannte der Ur
mensch der Siedlung auch das Rohmaterial von 
besserer Qualität underwusste dass gewisse Gerät
arten aus diesem mehr entsprechen. Dies wird 
durch die typologische Auswertung und der inneren 
Gestaltung der Industrie eindeutig bewiesen. 

Die Technologie wird in erster Linie von der 
Kieselbearbeitung, zweitens von dem ständigen 
Mass des Rohmaterials und drittens von dem über
wiegenden Quarzit determiniert. Dies beeinflusst 
bis zu einem gewissen Grade auch die Form der 
Geräte. Die Technik ist dem Pontiniano gleich, — in 
diesem ist jedoch das Mass des Rohmaterials klei
ner und die Qualität des Gesteins wesentlich besser. 
Ein anderer Faktor ist das Mass des Rohmaterials, 
das nur eine gewisse Abschlagsgrösse zulässt. Nur der 
dritte Faktor ist die Gesteinsart, der Quarzit, der der 
Bearbeitung und Retuschierungsmethode der Ge
räte einen gewissen Charakter verleiht. 

Das Abschlagsverfahren ist schematisch, prak
tisch sind 5—6 Varianten möglich. Die Technik 
weicht insofern von der des Pontiniano-Moustérien 
ab, dass dort die Kieselspalten durch zwei, miteinan
der parallelen Spaltungen erzeugt wurden. Dies ist 
beim Quarzit einerseits unmöglich, andererseits 
strebtees man auch nicht an. Die Abschlagsarten der 
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Industrie von Érd sind viel unregelmässiger, zufolge 
der Grösse des Rohmaterials ergeben sich viel mehr 
innere Spalten und es begleiten sie einige anderen 
dreieckigen, auf der Schlagfläche mit Kortex be
deckten Abschläge mit parallelem Rand. 

Ein Teil der Abschläge ist eine äussere, mit 
Kortex bedeckte Kieselspalte, — häufiger ist die 
innere Spalte von der Form einer Zitrusscheibe, 
deren bogenförmiger Rücken mit Kortex bedeckt ist, 
— eine häufige und gut brauchbare Abschlagsform 
ist der dreieckige, am Talon mit Kortex bedeckte 
Typ — die dicken „klingenartigen" Abschläge mit 
paralleler Seite und einige solche Abschlagsarten, 
deren Spaltung zwar nicht bewusst erfolgte, doch in 
ihrer Anwendung dennoch eine entschiedene Plan-
mässigkeit zum Ausdruck kommt. 

Die Eigenartigkeit, man könnte sagen, Speziali
tät der Industrie ist die Retuschierungsart. Der 
Quarzit hat eine Retuschierungsart, die für diese 
Industrie am typischsten ist und die am richtigsten 
Quarzitretusche genannt werden könnte. 

Die Retusche ist eine unregelmässige Stufen
retusche, — in einzelnen Fällen zeigt sich zur Er
zeugung von Geräten mit steiler Kante und Stufen
retusche eine entschiedene Bestrebung. Die Bearbei
tung ist kräftig, — es kommen z. B. Geräte mit 
dicker Kante von Quina- und demi-Quina-Charakter 
vor. — Betreffs der Qualität der Bearbeitung genügt 
est vielleicht bloss zu bemerken, dass auf den 
Quarzitgeräten häufig eine Kantenretusche der 
Ventralseite und die abstumpfende Retusche vor
kommt. Wir finden des öfteren eine an der Ventral
seite angewandte, die Technik der anderseits aus 
besserem Gestein gefertigten Geräte ausgezeichnet 
nachahmende Verdünnung (à dos aminci). 

Statt der Beschreibung der Retuschierungsart 
können wir einige Vergleichsanhaltspunkte geben. 
Eine solche ist z. B. die Bearbeitung der Quarzit-
geräte der Castillo-Höhle (Beta-Schicht), — die 
besten Quarzitgeräte in der unteren Schicht der 
Grotte du Prince, — eine ähnliche Retusche kommt 
in einzelnen Industrien von La Quina-Typ, — auf 
den bestbearbeiteten Quarzitgeräten in den unteren 
Schichten von Krapina und Veternica vor. Es kann 
öfters beobachtet werden, da eine bei anderen Ge
steinen von besserer Qualität bekannte Retusche auf 
dem Quarzit, gerade auf den wichtigsten Gerätarten 
angewendet ist. Ausserdem ist der kleinere Teil des 
ganzen Rohmaterials, doch 25% der Geräte, nicht 
aus Quarzit, sondern aus einer besseren Gesteinsart, 
deren Retuschierungsart mit der, die wir von ande
ren Moustérien-Fundorten kennen, —• worunter wir 
die mitteleuropäische Form des „moustérien typi
que" verstehen, — gleich ist. 

Die technologischen Indizes der Industrie von 
Erd geben wir bei der Auswertung an, — doch sind 
die Werte dieser auf Grund der Technologie bereits 
im voraus zu ersehen. Es kommt weder eine Bear
beitung von Levallois-Charakter vor, noch ist eine 
facettierte Gerätbasis praktisch nicht vorhanden. Die 
Ursache des völligen Fehlens der Bearbeitung von 
Levallois-Charakter liegt von technischem Gesichts

punkt im Quarzit, — andererseits und zwar schein
bar in erster Linie ist dies eine innere technologische 
Eigenartigkeit dieser Kultur. 

Bezüglich des Charakters der ganzen Industrie 
ist es notwendig zu betonen, dass diese Kultur trotz 
des Rohmaterials eine ausgeprägte, entschiedene 
und gut klassifizierbare Typen enthaltende Kultur 
ist. Ihre Eigenartigkeit zeigt sich anderen, ähnliches 
Rohmaterial gebrauchenden Kulturen bzw. Funden 
gegenüber gerade in der auffallend guten Bearbei
tung des Quarzits, — in der ausgezeichneten Anpas
sung der Industrie an das örtliche Rohmaterial. 

Die Industrie des Fundortes besteht aus 808 
Geräten. 75% der Geräte wurde aus Quarzit herge
stellt,—aus diesem bestehen die Hauptgerätarten. 

Von den 808 Geräten stammen 788 aus der 
oberen, mächtigen Kulturschicht. Da die Zahl der 
Geräte der unteren, stratigraphisch abgesonderten 
Kulturschicht gering ist und diese einen völlig 
gleichen Charakter wie die obere hat, — betrachten 
wir das Material des oberen Komplexes als Grund
lage der typologischen und statistischen Unter
suchung. 

Die Bearbeitung von Levallois-Charakter ist in 
der Industrie unbekannt und so kommt nur eine ein
zige Pseudo-Levallöis-Spitze vor. Wir treffen ein 
einziges Gerät von „Limace"-Charakter an, das 
jedoch von dem französischen Typ abweicht. In 
größter Zahl finden wir die einfachen Schaber vor 
(277 St.). Der Typ ist in zahlreichen Fällen nicht mit 
dem der Gerätarten des west- und mitteleuropäischen 
Moustérien identisch, — kann jedoch seiner Funk
tion nach ebenso klassifiziert werden. Die Form 
gibt hier das Kieselbearbeitungsverfahren. Der Pro
zentsatz der Geradschaber (racloir simple droit) ist 
hoch und besteht vor allem aus spalten förmigen und 
dreieckigen Typen. Der Gerättyp kann auf Grund der 
Abschlagsschemen klassifiziert werden. Die eine 
Variante der Abschlagstypen ist der dreieckige, an 
der Basis mit Kortex bedeckte Schaber. Die andere 
Variante ist an ihrem Talon mit Kortex bedeckt, hat 
parallele Kanten und ist aus dickem Abschlag ge
fertigt, die dritte Variante ist der Geradspaltenscha
ber. Die Kantenretusche ist von guter Qualität, es 
kommen Exemplare mit dickerer Kantenfläche vor. 
Die vierte Variante ist beinahe kreisförmig, die 
Hälfte oder der grössere Teil der Vorderseite des 
Grates ist mit Kortex bedeckt, — eigentlich stehen 
diese dem Ponti niano-Spaltenschabern (Zitrus-
schaber, à spicchio) am nächsten. Der Unterschied 
unter ihnen liegt darin, dass jene aus charakteristi
schen inneren Spalten verfertigt wurden, diese hin
gegen im Pontiniano sekundäre, sog. Seitenspalten-
schaber sind. Die fünfte Variante kommt in gerin
ger Zahl vor, diese sind von den vorangehenden ab
weichende oder Einzelexemplare. Unter ihnen sind 
die regelmässigen Stücke mit den Formen des,, mous
térien typique" häufig anzutreffen. Der La Quina-
Typ verdient eine eigene Beachtung. 

Der Prozentsatz der Bogenschaber (racloir 
simple convexe) ist ziemlieh hoch (139 St.). Im 
Vergleich zu allen anderen Gerätarten sind diese am 
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besten bearbeitet. Der Typ ist viel entschiedener als 
bei den vorher erwähnten, — bezüglich der Form 
weicht ein Teil ihrer von den vorherigen Schemen 
ab, — man könnte sagen, dass dies in der Industrie 
der „Zwecktyp" war. Angesichts der Varianten ist 
der Shaber von Quina-Typ, der ebenso bearbeitet 
wurde, wie die französischen Exemplare, der 
wichtigste. Die besten Exemplare sind nicht aus 
Quarzit, doch zur Beurteilung des Charakters der 
Kultur ist es wichtig, dass man die Quina- und demi-
Quina-Typen, wenn auch in geringer Zahl, so doch 
auch aus Quarzit vorfinden kann. Häufig sind die am 
Grossteil der Dorsalfläche mit Kortex bedeckten 
runden oder ovalen Schaber, die dritte Variante ist 
eigentlich ein Spaltenschaber, eine konvexe Vari
ante der geraden. Von viel schwächerer Ausführung 
als die vorangehenden sind die aus dreieckförmigen 
Abschlägen verfertigten Schaber mit Kortextalon; 
— hingegen sind die gleichfalls atypischen dreiecki
gen, jedoch aus dem inneren des Rohmaterials ver
fertigten kortexfreien Geräte stark retuschiert. 

Der Prozentsatz der Hohlschaber ist in der In
dustrie niedrig, ihre Bearbeitung, von schwächerer 
Qualität. 

Der Prozentsatz der Doppelschaber ist in der 
Industrie von Érd niedrig. Es ist auffallend, dass 
immer die geraden und konvexen oder an beiden 
Kanten konvexen Typen am besten bearbeitet sind. 

Die Spitzschaber stellen in der Industrie die 
bestbearbeiteten, charakteristischsten Gerätarten 
dar. Der Typ selbst weicht meistens von den allge
meinen Mousterien-Formen ab. Die Stabilität der 
Form, der Ausführung und Bearbeitung ist auffal
lend. Ihr überwiegender Teil wurde aus dreieckigen 
oder annähernd dreieckigen Kieselabschlägen her
gestellt. 

Der Grossteil der Eckschaber kann als Speziali
tät der Industrie von Érd bezeichnet werden, doch 
weichen sie von typologischem Gesichtspunkt von 
dem regelmässigen „racloir déjété" des Mousterien 
völlig ab. Aus der Kieselbearbeitung ergeben sich 
gänzlich andere Formen wie aus dem Blockrohma
terial. Die eine Variante wurde aus parallelseitigen 
Absplissen unregelmässiger Form erzeugt, sie wird 
zuweilen ihrem distalen Teil zu breiter, — die eine 
Seite und der der Basis entgegengesetzte Teil ist re
tuschiert. Ihre andere Variante ist charakteristischer. 
Sie steht den aus dreieckigem Abspliss verfertig
ten Geräten näher, die Form ergibt sich jedoch aus 
einer charakteristischen Abschlagsweise, aus einem 
Abschlagstyp. Die Form ist dreieckig, der Talon 
kortexfrei, die eine Seite wird vom Kortex bedeckt, 
gegenüber dieser fallen die beiden Kanten stark der 
Seite zu. Die dritte Variante ist eine eckig bearbeitete 
Art des Spaltenschabers. 

Von den Breitschabern (racloir transversal) 
sind die meisten spaltenförmig. Ihre Basis ist kon
vex, von einem Kortex bedeckt; — es kommen halb
kreisförmige und auch aus kleinen, trapezförmigen 
Abschlägen erzeugte Geräte vor. Unter diesen finden 
sich wiederum einige von Semi-Quina-Charakter ; die 
übrigen sind von regelmässigem Mousterien-Typ. 

Die Zahl der ventralflächigen Schaber ist ziem
lich hoch. Ihren grössten Teil bilden die Bogen-
schaber. Die ausführlichere, innere Klassifizierung 
der Gerätart ergibt sich aus der Lage des Kortex und 
des Abschlagstyps. Ihr Grossteil ist eine äussere, ein 
geringerer Teil eine innere Kieselspalte. Am seitesten 
sind hier die atypischen dreieckigen Formen, deren 
Talon mit Kortex bedeckt ist, anzutreffen. 

Steilschaber oder wechselseitig^ retuschierte 
Schaber kommen in der Industrie von Érd kaum vor. 
Unter den Geräten jungpaläolithischen Charakters 
müssen wir vor allem die Kratzer erwähnen. Typolo-
gisch erinnern sie kaum an die obigen Abschlags
schemen, ihre Bearbeitung ist jedoch ausgesprochen 
von Mousterien-Charakter. Unter den Varianten 
kommen Nasenkratzer, einfache Grattoirs, Eckkrat
zer, klingenkratzerartige Geräte, ja selbst ein einzi
ger, regelmässiger, sog. Daumennagelkratzer (grat
toir unguiforme) vor. 

Die Zahl der Stichel ist gering und ihre Varian
ten scheinen zufallsartig zu sein. Der Prozentsatz 
der Bohrer ist ebenfalls niedrig, unter ihnen können 
wir dieselbe Differenziertheit beobachten, wie bei 
den Geräten von jungpaläolithischem Charakter. Im 
allgemeinen lässt sich beobachten, dass von den 
Gerättypen jüngeren Charakters viel mehr Exem
plare aus einem vom Quarzit abweichenden Gestein 
beserer Qualität verfertigt wurden, als in der „Mous-
terien-Gerätgruppe". — Eine ähnliche Beobachtung 
konnten wir auch im Falle der couteaux à dos ma
chen, also das Rohmaterial und die Abschlagsform, 
— das Erscheinen der jungen Gerättypen hängen 
miteinander zusammen. 

Die couteaux à dos naturelles stehen den Spal
tenschabern am nächsten, ihre Kantenretusche ist 
jedoch schwächer. 

In der Industrie ist der Abschlag mit End
retusche viel wichtiger. Unserer Beobachtung nach 
bedeutet dieses Gerät in einzelnen Fällen mehr, sein 
typologisch-funktioneUer Wert ist höher, als der, 
den die Nomenklatur (éclat tronqué) deckt. Im 
Fundmaterial von Érd ist dies ein sehr gut klassifi
zierbarer, stark standardisierter Typ, — eine der 
örtlichen Eigenartigkeiten der Kultur. 

Die gekerbten Abschläge (outils à encoches) 
sind für das Material von Érd nicht typisch. Eine 
gleichfalls niedrige Zahl und schwache, atypische 
Bearbeitung weisen auch die gezähnten Geräte auf. 

In der Industrie fallen auch 3 Spitzen von 
Tayac-Typ auf. 

Die weiteren Typen der Industrie : Mikrostichel, 
and der Spitze gekerbter Abschlag, retuschierter 
Kernstein (hachoir) und Hobel (rabot), — alle 
Gerätarten sind in geringer Anzahl. Von den in der 
südwesteuropäischen Kultur so häufigen gestielten 
Geräten kommt ein einziges Exemplar ebenfalls vor. 
Der Prozentsatz der Choppers und Chopping-Tools 
ist verhältnismässig hoch. 

In der oberen Kulturschicht kamen ausser der 
Steinindustrie ein gut bearbeitetes Knochengerät, 
einige künstlich geschliffene Knochenspäne vor. 
Das Material wird durch mehrere kräftig bearbeitete 
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Geweihe und schliesslich von einem flachen, durch 
zwei Parallellinien geritzten Kiesel ergänzt. 

b) Die Kultur der Siedlung von Ërd ist eine 
über viele lokale Eigenartigkeiten verfügende, in 
gewissem Sinne spezielle Erscheinungsform des 
Mousterien. 

Bevor wir die Zusammensetzung der Steinin
dustrie in einer vorläufigen Auswertung skizzieren 
würden, verweisen wir auf die Züge, die sich besser 
an irgendeine Fazies des Mousterien, an die all
gemeine oder bekanntere knüpfen lassen. — Trotz 
ihrer geringen Zahl fällt im Fundmaterial denjeni
gen Typen eine Bedeutung zu, die den Geräten von 
Quina- und demi-Quina-Charakter ähnlich sind. In 
der Industrie erscheint, wenn auch nur in Spuren, 
die typische Tayac-Spitze. In kleiner Zahl finden wir 
auch die typischen Shaberarten des Mousterien vor, 
— zugleich weichen die übrigen Gerätarten der In
dustrie von den allgemeinen Formen ab. — Die 
Kultur von Érd erweckt einen solchen Eindruck, als 
hätte sie die Tradition und Herstellungstechnik der 
anderswo typischen und allgemeinen Geräte mit sich 
weitergetragen, andererseits einen von diesen ab
weichenden Typenkreis ausgebildet, dessen Grund
lage im wesentlichen eine Technologie ist. 

Die Spezialitäten der Industrie sind vor allem 
die Geräte von „Zitrus"-Charakter die Spalten-, 
Kortex- und sonstigen Schabern ähnlichen Charak
ters, — sowie die aus der Kieselabschlagstechnik 
stammenden Gerätarten. Dass diese Kultur aus
gezeichnete Geräte aus dem Quarzit von schwacher 
Qualität erzeugt, dass die Grösse der Geräte sich 
stabilisiert hat und ihre Form serienartig geworden 
ist, — beweist über dem Grundcharakter hinaus 
ihre Ausgeprägtheit. 

Betrachten wir die Industrie von Érd umfassen
der, so wird diese durch drei wesentliche Eigenartig
keiten charakterisiert : durch die Kieselbearbeitung, 
durch die dem Pontiniano ähnliche, infolge des 
Quarzites modifizierte Technologie, typologisch 
wiederum durch die überwiegende Zahl der Schaber. 
Es ist anzunehmen, dass es zugleich diese Eigenartig
keiten waren, die diese Kultur an einen umfassenden 
Kreis des Mousterien anknüpfen, dem verschiedene 
Fundorte und auch geographisch weitgelegene 
Punkte angehören. Wir versuchen die Kultur mit der 
Methode von Bordes zu bestimmen. Das Ergebnis 
zeigen ihre kumulative Kurve und ihre Indizes an 
(Siehe S. 32—33. im ungarischen Text). 

Die kumulative Kurve ist der des Charentien 
auffallend gleich, ihre Zusammensetzung betreffend 
jedoch in unserem Gebiet alleinstehend. Die Iden
tität würde entweder bedeuten, dass wir einer aus-
sergewöhnlichen konvergenten Erscheinung gegen
überstehen, die auf die verschwommenen älteren 
Wurzeln einzelner Kulturen zurückgeführt werden 
könnte, — oder aber, dass das Bordessche System 
im mitteleuropäischen Raum nicht zu gebrauchen sei. 

Die charentienartige Zusammensetzung der In
dustrie wirft mehrere Probleme auf und von diesen 
müssen wir vor allem auf die Frage der Richtigkeit 
der Untersuchungsmethode eingehen. 

Das Gerätinventar von Érd ist trotz der vorhan
denen Quina-Typen typologisch, dem inneren Ge
halt der Kultur nach nicht Charentien. Die Gerätar
ten decken zum grössten Teil nicht die Grundformen 
und die Definition der französischen Typologie. Es 
steht jedoch ausser Zweifel, dass im ganz weit auf-
gefassten Kreise des Charentien ähnliche Industrien 
vorkommen. 

Die Gerätarten sind jedoch funktionell mit den 
durch die französische Terminologie bestimmten 
Geräten identisch, es kann daher die Typenreihen
folge, die statistische Methode angewendet werden. 
Das Bordessche System gebrauchen wir daher als 
einen Rahmen und diese bedeutet eine funktionelle 
Zusammensetzung. — In diesem Sinne steht die In
dustrie von Érd dem Charentien am nächsten, ohne 
dass sie mit der im wirklichen Sinne genommenen 
französischen Kultur in Zusammenhang stünde. 

Wir denken, dass das System in funktionellem 
Sinne zwecks Vergleich auch in unserer geographi
schen Region anwendbar ist und dies umsomehr, da 
es zum konkreten Vergleich verschiedener Fundorte 
die einzige Möglichkeit bietet. 

Die Kultur von Érd steht dem Pronzentsatz der 
Gerätarten nach dem Charentien am nächsten, — 
ohne dass sich die Verbindung ihrer Herkunft mit 
der ursprünglichen Kultur auf dem gleichzeitigen 
Niveau befinden würde. In typologischem Sinn kom
men solche Ähnlichkeiten vor, die weit voneinander 
gelegene Fundorte miteinander verknüpfen. Falls z. 
B. die 10. Schicht von Jabrud mit der Definition 
„Charentien type Ferrassie" bestimmt werden kann, 
so müssten wir uns auch nicht davor zurückhalten, 
Érd ein mittel- oder südosteuropäisches sensu lato 
„Charentien" zu nennen. Und dennoch müssen wir 
den Kreis, an den wir das Fundmaterial anknüpfen 
können, verengen. Es lohnt sich gleichzeitig zu un
tersuchen, ob es anderswo eine Industrie von Cha-
rentien-Charakter gibt, bei der nicht nur die funk
tionelle Zusammensetzung, sondern auch der typo-
logische Charakter der einzelnen Geräte in der In
dustrie von Érd ähnlich ist. — Die Studie untersucht 
im weiteren die kumulative Kurve und die dazu ge
hörenden Indizes. 

Die ganze Industrie ist extrem von Nicht-Leval-
lois-Ausführung, demzufolge zeigt auch der lamina
re Index praktisch: 0. Auffallend ist in der Industrie 
das völlige Fehlen der Mousterien-Spitze. Das IR ist 
auffallend stark, - zugleich auch der Charentien-
Index beachtenswert, doch bleibt er um Gutes unter 
dem der Industrien von typisch französischem Cha-
rentien-Quina-Typ und dazu kommt noch, dass der 
Prozentsatz der Geräte von Quina-Typ (IQ) 
schwach vertreten ist. Ihre Eigenartigkeit liegt hier 
darin, dass sie trotz ihrer geringen Zahl pregnant 
erscheinen. 

Die Formel IB = 0, — das völlige Fehlen der 
bifazialen Geräte ist gerade in bezug des ungarischen 
transdanubischen Mousterien beachtenswert. 

Die Mousterien-Gruppe ist entscheidend hoch, 
— die jungpaläolithische Gruppe ist identisch mit 
einigen Industrien von Charentien-Charakter, — 
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der „Denticulé"-Gruppe fällt vom Gesichtspunkt 
des Charakters der Kultur eine gänzlich unbedeu
tende Rolle zu. Zum Vergleich bringen wir die In
dexangaben einiger Fundorte. (Siehe S. 36. im 
ungarischen Text). 

Der Vergleich zeigt eher die Abweichungen, als 
die Ähnlichkeiten. — Hinsichtlich des typologischen 
Charakters ist das IR von Chadourne in der Indus
trie von Érd und Tata gleich; — das IC steht wiede
rum zwischen Chadourne und Érd am nächsten 
zueinander. In der Industrie von Tata ist die verhüllte 
Stärke des Ächeuleen-Indexes auffallend, die grosse 
Bifazialität sondert sie von einem jeden Fundort ab. 
Von typologischem Gesichtspunkt steht demnach 
Érd relativ zu Chadourne, von technologischem Ge
sichtspunkt zu Tata am nächsten. Am letzteren 
Fundort bedeuten die grosse Zahl der bifazialen und 
der über facettiertem Talon verfügenden Geräte den 
spezialen Charakter. 

Érd ist also der Form nach dem im weiteren 
Kreise aufgefassten Charentien ähnlich. Aus dem 
obigen Vergleich kann man sehen, dass ihre Analo
gien an solchen Orten zu suchen sind, wo die Stärke 
der IR den Charakter der Industrie bestimmt, — 
jedoch ohne Levallois-Technik, — wo wir mit einer 
Kieselspaltungstechnik, ein mit vielen Schabern 
reicher gewordenes Mousterien vorfinden. 

Da der Gedanke des Charentien bei der Ein
reihung von Érd immer wieder auftaucht und wir 
mit der ganzen Frage einen geographisch breiteren, 
weiter oben bereits berührten Komplex erfassen 
möchten, lohnt es sich auf die Klassifizierung des 
westeuropäischen Mousterien einen Blick zu werfen. 

Die Verfasserin führt im folgenden die Bestim
mung, die Charakteristika des echten Charentien 
vor und stellt dann fest: zum Vergleich mit Érd 
würde eine solche Industrie interessant sein, die 
nicht von Levallois-Charakter ist und keine facet
tierten Geräte aufweist, von der angenommenen 
werden kann, dass sie Geröllmaterial angewendet 
hat. Als entfernteste, bloss typologische Ähnlichkeit 
können wir auf die Beta-Schicht der Castillo-Höhle 
verweisen, deren Material neben der Kieselbearbei
tung von Charentien, La Quina-Charakter ist. 

Als wir in typologischen Fragen zu diesem 
Punkt gelangten, fanden wir überraschende Analo
gien vor. 

Obwohl Érd über keine unmittelbare genetische 
Verbindung zu den westeuropäischen Kulturen ver
fügt, geht die Verfasserin auf das Material einiger 
französischer Fundorte ein. 

Es kann beobachtet werden, dass das Charenti
en im ursprünglichen und weiteren Sinne, das Geröll
material, die Kieselspaltungstechnik, —ja selbst den 
Quarzit ausgesprochen bevorzugt hat. So enthält z. 
B. das echte Charentien von Combe-Grenal in 
grosser Anzahl aus Quarzitkiesel verfertigte Geräte. 
Betrachten wir noch ein weiteres Beispiel, Mas Viel, 
wo ein bedeutender Teil der Geräte ebenfalls aus 
einem Quarzitkiesel gespaltet wurde, — so finden 
wir solche Ähnlichkeiten vor, die in Richtung eines 
„Charentien" von Pontiniano-Technologie führen. 

Mit den Analogien wünschen wir keine Vor
stellung über die Genetik und Verbreitung zu er
wecken, sondern die Kultur von Érd in deduktiver 
Weise zu bestimmen, — es ist jedoch zweifelsfrei, 
dass sich eine geographische Zone, ein „mediterra
ner" Streifen ausgebildet hat, der einen Teil des ita
lienischen Mousterien, das Pontiniano umfasst und 
deren weitere technologisch-typologische Verbin
dungen eventuell durch einzelne nordwestliche ju
goslawische Fundorte — und wir denken auch Erd 
—bezeichnet wird. 

Den Index einzelner Fundorte und ihre charak
teristischen typologischen Gruppen werden auf S. 
38. des ungarischen Textes angeführt. 

Wir sind der Ansicht, dass die Kultur von Érd 
einem unfangreichen Kulturkomplex angehört, de
ren Technologie durch die Kieselspaltung und deren 
Typologie durch die aus den äusseren und inneren 
Spalten des Rohmaterials verfertigten Geräte festge
legt wird. Die Eigenartigkeiten des letzteren kann 
ebenso durch einen Index ausgedrückt werden, wie 
das IQu. — Dass zur Industrie, von Érd auch noch 
Quina-Elemente von gewisser, geringer Menge da
zukommen, bedeutet ein neueres, zu untersuchendes 
Problem. 

Dieser Kreis des Mousterien war in Mittel-Süd
osteuropa weit verbreitet. 

Im Rahmen der Erforschung der eventuellen 
Beziehungen der Kultur von Érd, untersuchten wir 
das Material der zum Teil auch aus der Fachliteratur 
bekannten Mousterien-Fundorte Norditaliens, 
Nordwestjugoslawiens und der südöstlichen Alpen. 

Nördlich von dem ursprünglichen Pontiniano-
Kreis sind uns mehrere solche Fundorte bekannt, 
in deren Industrie wir zahlreiche Analogien vorfin
den. Es scheint, dass sich ein Teil dieser im Vorräum 
des Berglandes befindet. Möglicherweise knüpft 
sich das ganze kieselbearbeitende Mousterien von 
Pontiniano-Charentien-Charakter an eine gewis
se klimatisch-zoologische Zone, in der örtliche Fa
zies enthalten sein können. Die Studie erwähnt da
mit in Zusammenhang einige norditalienische 
Funde. 

Die untere Schicht der Krapina-Höhle enthält 
hingegen gleichfalls viele Quarzitgeräte. Die Kultur 
ist in weiterem Sinne ein typisches Mousterien, — 
die aus dunkelgrauem Quarzit verfertigten Geräte 
gleichen jedoch stark den Geräten von Érd. Das 
Gesamtbild der Kultur weicht von dem unsrigen ab, 
in der oberen Schicht verschwinden die analogen 
Gerättypen. 

Eine noch grössere Ähnlichkeit zeigt sich zwi
schen dem Material der unteren Schicht der Veter-
nica-Höhle und dem der Industrie von Érd. Ein be
deutender Prozentsatz der Geräte besteht aus Quar
zit, — sowohl die Spaltungstechnik, als auch die 
Gerättypen sind fast gleich. — In der C-Schicht von 
Betalov spodmol befinden sich fast ausschliesslich 
Quarzitgeräte. Einige Geräte von ähnlichem Typ 
können auch im „Quarzitpaläolithikum" der unter
sten Schicht der Spehovka-Höhle gefunden werden. 
— An mehreren Fundorten im nordwestlichen Ge-
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biet Jugoslawiens finden wir einige solche, dem Ma
terial, den Massen und der Bearbeitung nach bis in 
die typologischen Einzelheiten ähnliche Geräte, bei 
denen sich das Fehlen irgendwelches unmittelbareren 
Zusammenhanges unvorstellbar ist. Es hat den An
schein, dass dieser Kreis sich auch bis auf das subal
pine Gebiet und bis in die südöstlichen Alpen er
streckt. 

Die Frage des „alpinen Mousterien" hängt 
wahrscheinlich mit der Kultur von Érd und der 
Fundorte ähnlichen Charakters zusammen. Die 
Quarzitindustrien von Repolust und Mixnitz sind 
von technologischem Gesichtspunkt ähnlich und 
weisen viele gemeinsame typologische Züge auf. In 
der Industrie der Badl-Höhle weisen wiederum einige 
nahen Einzeltypen zueinander verwandte Züge auf. 
Es besteht die Möglichkeit, dass das Mousterien der 
südöstlichen Alpen mit den Industrien von Pontini-
ano in irgendwelcher Verbindung gestanden haben. 

Dieser Kreis des Mousterien, wie zu sehen, 
knüpft sich ziemlich stark an eine Epoche, die sich 
vom Ausgang des Riss-Würm Interglazials bis zum 
Ende von Wurm 1 erstreckt. Nördlich vom Gebiet, 
dessen kieselbearbeitende und eine Pontiniano-
Technik aufweisende Kultur sich ähnlich wie das 
Charentien zusammensetzt, finden wir auch ein 
Mousterien von anderem Charakter vor. In unserem 
Gebiet werden nördlich der Linie Érd-Tata im 
allgemeinen levalloisartige Industrien angetroffen. 

Im ungarischen Raum besteht zwischen dem 
Mousterien des Bükkgebirges und dem von Trans
danubien ein entscheidender Unterschied, — ver
mutlich haben die Industrien der beiden Gebiete 
nicht einmal in ihren Wurzeln etwas gemeinsames. 
Der Unterschied dürfte nicht zwei Fazies, sondern 
zwei Kulturkreise im Mousterien bedeuten. Das 
Areal der „kieselbearbeitenden" Kultur erstreckte 
sich dem Anschein nach auf Transdanubien. 

Das Mousterien von Tata ist dem Pontiniano 
ähnlich, seine Technologie, selbst der Grundcharak
ter seines Rohmaterials im wesentlichen mit der von 
Érd identisch. Tata und Érd gehören dem technologi
schen Gesichtspunkt nach demselben grossen Kreis 
an, — ihre Abweichungen sind eventuell von chro
nologischem oder noch eher von faziesbezeichnen
dem Wert. 

Der typologische Unterschied zwischen Érd 
und Tata liegt neben dem hohen Prozentsatz der 
bifazialen Geräte und den kleinen Gerätmassen, in 
der Facettiertheit der Geräte. Wir müssen jedoch 
bemerken, dass das Talon der Geräte von Tata keine 
echte Facettierung aufweist. — Es ist möglich, dass 
Érd und Tata zwei Fazies, zwei technologische Va
rianten ein und desselben Kulturkreises darstellen. 

Da in der Industrie von Érd 1/4 der Geräte 
nicht aus Quarzit hergestellt wurde, stellte sich die 
Frage: hätte diese Menschengruppe an einer ande
ren Stelle eine andere Technik angewendet, wäre die 

Industrie im Falle von Blockrohmaterial nicht von 
Levallois-Charakter ? 

Wir haben die Geräte, welche nicht aus Quarzit 
erzeugt worden sind, abgesondert und technolo-
gisch-typologisch so behandelt, als hätte das archäo
logische Material des Fundortes nur aus besserem 
Rohmaterial als der Quarzit bestanden. Die Techno
logie ist unverändert, — die Gruppe von Erd wandte 
woanders — selbst bei besseren Gesteinverhältnis
sen — keine andere Technik an, ihre Industrie war 
nicht facettiert. 

Tata stellt ein allzu spezialisiertes Mousterien 
dar, dessen Entwicklungsgang stehengeblieben und 
abgeschlossen ist. Die Kieselbearbeitungstechnik ist 
entwickelter als in Érd. Es ist auffallend, dass man 
hier trotz des in der Nähe auffindbaren guten Roh
materials, Kiesel angewendet hat, die Industrie 
nahm die Form eines mikrolithischen Pontiniano-
Charakters an. Vergleichen wir diese Beobachtun
gen damit, dass die Industrie von Érd des Kiesel
rohmaterial mit einer viel einfacheren, primitiveren 
Abschlagtechnik bearbeitet, jedoch neben Quarzit 
auch andere Gesteinsarten benützt und zugleich in 
ihr auch dem Quinta-Typ ähnliche Geräte erschei
nen, — müssen wir daran denken, dass Érd archäo
logisch von älterem Charakter ist. 

Die Kultur des Fundortes ist technologisch 
eine dem Pontiniano, typologisch (funktonell) in 
ihrer Zusammensetzung eine dem Charentien ähn
liche Industrie - , ein in Schabern sehr reiches Mous
terien, das vom Kiesel herstammende Geräte be
zeichnen. 

So wie in dem einleiteden Teil der Abhandlung 
die Verfasserin die Spezialitäten von Érd erörtert 
hat, fasst sie zum Schluss all diejenigen Fragen zu
sammen, deren Untersuchung die weiteren Schritte 
bezeichnen. Diese sind: die je nach Horizonten erfol
gende Untersuchung des Fundmaterials und die Be
obachtung der Wechselbeziehung der beiden besie
delten „Mulden". — Die petrographische Unter
suchung der Industrie, — die Frage der eventuellen 
Zusammenhänge der Gerät- und Gesteinsarten. 
Die Verfasserin möchte, in dem sie sowohl das 
archäologische als auch das paläontologische Mate
rial für eine Kulturnachlassenschaft betrachtet auf 
die chronologischen und paläoethnographischen 
Probleme eine zufriedenstellende Antwort bekom
men. Die Untersuchung umfasst die Verbindungs
möglichkeiten der vertikalen und topographischen 
Fragen der Tierarten und der Steinindustrie, — die 
nähere Beobachtung des Charakters der auf der 
Jägerstation verrichteten Arbeit, — die Beantwor
tung der in bezug der Jagd und Aufarbeitung gestell
ten Fragen. Die absolute und relative chronolo
gische Untersuchung und die Kulturbeziehungen 
von Érd werden seinen genauen Platz im Mousterien-
komplex, dessen Grenzen wir im vorangehenden 
nur gestreift haben, festlegen. 
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KŐSZEGI FRIGYES 

KÉSŐBRONZKORI KUTATÁSOK 
A FŐVÁROS TÉRSÉGÉBEN 

Budapest őskori történetéről az elmúlt évtizedek során már több összefoglaló jellegű tanulmányt is 
olvashattunk. A felszabadulást megelőző korszak tudományos munkásságában Nagy Géza és Tompa 
Ferenc neve jól ismert szakkörökben. Az első jelentősebb összefoglalás alig néhány esztendővel a század
forduló után Nagy Géza tollából született. 

Nagy Géza igen részletes ismertetése gondos és aprólékos anyaggyűjtést igazol, amelyben minden, 
addig előkerült fővárosi és környékéről származó lelet szerepel. Bár a tanulmány lényegében nem lépte túl 
az egyszerű leletfelsorolás igényét, több esetben az egyes leletcsoportok kapcsolatainak világos megrajzo
lása, az időrendi besorolásra való törekvés Nagy Géza munkájában messze megelőzte korát.1 

Lényegében több mint három évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a már rendszeres ásatások ered
ményein alapuló, korszerűbb összefoglalás létrejöjjön, Tompa Ferenc munkássága alapján. A Tanulmányok 
Budapest Múltjából negyedik kötetében Tompa még csak néhány oldalra szorítkozó tanulmányt írt váro
sunk őskori fejlődéséről. Az igen tömör, csupán kevés adatot felhasználó dolgozat a legjelentősebb lelet
együttesekre támaszkodott, s azokat az őskori kultúrákat ismertette, melyekkel akkoriban a főváros térsé
gében számolhattak. 

A bronzkor végén hazánkban megjelenő illírség azonosítása a Dunántúlon kialakuló „korai vaskori" 
kultúra hordozóival, lényegében már Tompa történeti szemléletre való törekvését igazolja annak ellenére, 
hogy a lausitzi kultúra magyarországi szerepének megítélésében alapvetően tévedett.2 

Valójában Tompának az 1936-ban megjelent tanulmánya képezte alapját annak a nagyszabású 
munkának, amely néhány esztendővel később a Budapest Története első kötetében kapott helyet.3 A 134 
oldalon feldolgozott Budapest őskora a lehető legszélesebb anyaggyűjtésre támaszkodva már részletes 
áttekintést ad a minket érdeklő korszakokról is. A későbronzkori és a „korai vaskori" rész vezérfonala 
a már említett országos jelleg ú' Összefoglalásban adva volt, s hosszú évekre előre megszabta az elkövetkező 
időszakra háruló kutatási feladatokat. Ez a vezérfonal kronológiai rendszerezésével, történeti szemléletével 
igen sokáig, szinte a legutóbbi évekig erősen befolyásolta — lényegében helytelen irányban — a hazai kuta
tást.4 

Tompa munkásságát követőleg, a háborús évek és a felszabadulás után szinte egy teljes évtizedig nem 
találkozunk hosszabb lélegzetvételű összefoglalással. Egy nagyobb területrész, Buda műemléki topográfiá
jának előszavában, rövid, az őskort is érintő áttekintéssel találkozunk Radnóti Aladár tollából. Az 1955-ben 
kiadott első kötet őskori áttekintése nem haladta meg a szóban forgó területen előkerült fontosabb leletek 
felsorolásának igényét, így inkább csak topográfiai ismertetésként, mint történeti összefoglalóként érté
kelhető.5 

E kiadvány második kötete 1962-ben látott napvilágot, s ehhez a régészeti bevezetőt — egészen a nép
vándorláskorig bezárólag — Nagy Tibor írta. Kétségtelen, hogy e kötetben többet kapunk a puszta topog
ráfiai felsorolásnál. Ez az igen részletes, aprólékos anyaggyűjtésre támaszkodó összefoglalás már szem 
előtt tartotta a történeti szempontok kiemelését is. 

Nagy Tibor munkája részben a régi, Tompa által lefektetett alapokon, részben az újabb kutatási 
eredményeket figyelembe véve próbálkozik képet festeni a főváros budai részének őskori fejlődéséről. 
Minket természetesen a középső bronzkor és a szkíta-hallstatti kor közé szorítható időszak érdekel első
sorban, s az alábbiak során ezzel a résszel részletesebben is foglalkozunk kell.6 Úgyszintén érintjük majd a 
Nagy Tibor munkájához íródott alapos kritikát is.7 
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A tárgyalt korszakról magam is írtam — csupán az irodalmi adatok felhasználásával — történeti 
összefoglalást a Budapest Régiségei huszadik kötetében. Itt a már közzétett, s mindenki által jól ismert, 
leletanyagot az újabb kutatási eredmények alapján dolgoztam fel. Mind az időrendi osztályozás, mind 
a történeti értékelés terén alapvetően eltértem a Tompa által megszabott irányvonaltól.8 

Ez irodalmi bevezetőben nem foglalkozhatunk külön minden egyes, a korszakot érintő kisebb-nagyobb 
leletismertetéssel, részlettanulmánnyal. Ezekre az alábbiak során úgyis sor kerül. Itt csupán azt a néhány 
átfogó jellegű tanulmányt kívántuk megemlíteni, amelyek összefoglaló áttekintést nyújtottak területünkről, 
s egyben megszabták az előttünk álló kutatási feladatokat is. 

BUDAPEST TÉRSÉGE KÉSŐBRONZKORÁNAK ELŐZMÉNYEI 

Budapest térsége későbronzkorának előzményeit kisebb-nagyobb, zárt leletegyüttesek egész során 
keresztül ma már viszonylag jól ismerjük. 

A középső bronzkornak igen sokáig, egyetlen itt élő népcsoportja, a vatyai kultúra hordozója, ős
honosnak tekinthető. Már hosszabb ideje a terület lakója, sőt kialakulása is a főváros térségéhez fűződik. 
Nem kívánunk részletesen kitérni minden, a vatyai kultúrával kapcsolatos problémára, viszont behatóbban 
kell foglalkoznunk a kultúra legvégső szakaszával, amely a legújabb kutatási eredmények alapján a koszi-
deri típusú kincsleletek idejével esik egybe. 

Bronzkori kutatásunk egyik legkérdésesebb pontja éppen az ún. koszideri kincsleletek horizontja. 
Ennek megítélésében egymással alapvetően ellentétben álló véleményekkel találkozunk. 

Szinte a teljes Kárpát-medencére kiterjedő horizont ma már jelentős számú kincsleletet foglal magába. 
A főváros területén ezt a csoportot a rákospalotai bronzlelet képviseli. 

A depot 1878-ban került elő, s miután sikeresen megszerezte, két évvel később közzé is tette Hampel 
József az Archeológiai Értesítő hasábjain.9 Bár lelőkörülményei nem egészen világosak, többé-kevésbé 
biztosra vehető a lelet kincs jellege. A két ansa lunátás és egy harmadik kis, a nyakhajlatban elhelyezett 
fülű, szépen díszített edényben a korszak legjellemzőbb bronztárgyait rejtették el. A leletegyüttesben kar
pereceket, gyűrűket, tűket, csüngőket, kisebb ékszereket, és nem utolsósorban egy kisméretű, korongos 
bronzcsákányt találunk. Az összesen harmincnyolc tárgyat tartalmazó lelet jelenleg a Magyar Nemzeti 
Múzeum régészeti gyűjteményében van.10 

A rákospalotai bronzkincs tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy a vatyai kultúra népe a középső 
bronzkor legvégső szakaszáig itt élt a főváros területén. Erre utal a kincset rejtő edény néhány formai jellem
vonása, valamint a bronztárgyak többsége. 

A kincslelet kronológiai és történeti kérdéseivel éppen a legutóbb foglalkoztam, s kifejtettem a koszi
deri horizonttal kapcsolatos véleményem.11 A rákospalotai lelet szerencsére több olyan típussal is rendelke
zik, amely típusok segítségével a.lelet időrendi és kulturális összefüggései jól meghatározhatók. 

Egészen röviden, csak a legszükségesebb pontokra szorítkozva, elsőnek a korongos csákányt kell 
megemlítenünk. E csákány a legrégibb típusok közé sorolható. Az ún. Bl variáns a középső bronzkor 
első felének Al típusából vezethető le.12 A rákospalotai példány párhuzamait elsősorban az egykorú 
koszideri kincsek körében találjuk, de nyomon követhetjük szélesebb elterjedési területen is.13 Különösen 
fontosak a síregyüttesekből származó példányok.14 

A Bl típusú rákospalotai csákány közvetlen tipológiai előzménye, az Al variáns, az Apa^-Gaura— 
Hajdúsámson típusú kincsleletek körének vezérlelete.15 A rendszerint spirálornamentikával díszített típus 
igen jól keltezhető. A rendelkezésünkre álló rétegtani adatok, így a pécskai XII—XIV. rétegekben, a tó
szegi, a vattinai stb. telepeken előkerült, keleti típusú harcibalták öntőmintái az említett kincsleletek ilyen 
típusú baltáival hozhatók összefüggésbe.16 Ugyanígy jó keltezési lehetőséget nyújt a deszki és a megyaszói 
temető sírjaiban előkerült hasonló típusú balta.17 

Az Apa—Gaura—Hajdúsámson kör kincsei közvetlenül megelőzik Al típusú korongos csákányaik
kal a Bl variáns koszideri típusú kincsleleteit. Miután az előbbiek a különböző párhuzamok alapján 
a középső bronzkor első felében kerültek föld alá, a koszideriek sem lehetnek korábbiak a korszak második 
felénél.18 A korongos csákány jelentősége tehát elsősorban kronológiai helyzetében rejlik. 

A rákospalotai kincsben levő bronzékszerek ugyanilyen szempontból, ugyanakkor a kulturális 

52 



összefüggéseik miatt is értékelhetők. A kincslelet karperecei között több típust is találunk. Az egyszerű, 
szegletes huzalból készített példányok mellett elsősorban a tömör, félkörös átmetszetű karperecek érdemel
nek figyelmet. Ebből az ún. pecsételős típusból két darab van a leletben, s mindkettőt karcolt vonal
ornamentika díszíti. Elterjedési területe igen széles. Természetesen a koszideri típusú kincsek tartozéka.19 

A hazai példányok mellett ilyen karperecet több helyről ismerünk: Németországból, Csehszlovákiából, 
Lengyelországból, Ausztriából.20 

A halomsíros kultúrával való összefüggései miatt különösen jelentős a lelet következő típusa, a széles, 
bordázott lemezes karperec. A halomsíros kör legtöbb lelőhelyén megtaláljuk. A koszideri kincsekben csak 
szórványosan fordul elő, ugyanígy a korszak telepein és temetőiben sem gyakori.21 A karperec alapformája 
a korai bronzkori aunjetitzi kultúrában keresendő. Élettartama igen hosszú, karcsúbb formában még a 
későbronzkori környezetben is előfordul.22 Területi elterjedése nagyjából megegyezik a halomsíros kultúra 
elterjedési körével. 

Zárt időrendi helyzete miatt külön kell foglalkoznunk a kincslelet csavart szárú tűjével, amelyet a szak
irodalom „regelsbrunni'' típus néven ismer. Ez a sarló formájú tű több koszideri kincsleletnek tartozéka.23 

Kúpos vagy gömbszelet idomú fejét rendszerint karcolt ornamentika borítja. Elterjedési területe a fenti 
bronztárgyakéhoz hasonlóan igen széles. A Kárpát-medencén kívül Délnémetországból, Ausztriából, 
Csehországból ismerjük.24 Bizonyos fokig ez a bronztípus is összefüggésbe hozható a halomsíros kultúra 
tárgyi anyagával. Itt utalnunk kell az ausztriai és a délnémetországi leletekre. Ennek ellenére nem kétséges, 
hogy kialakulása a koszideri fémiparhoz fűződik. Előzményként a füzesabonyi és a magyarádi kultúra 
csavart szárú, kúpos, általában átfúrt fejű tűi jöhetnek számításba.25 

Jól kapcsolódik a koszideri körhöz kincsleletünk a benne levő tüskés korongos csüngők révén is. 
A csüngőt több koszideri típusú depot-ból ismerjük, de a halomsíros kultúra körében is elterjedt ez az ékszer
forma.26 Tipológiai előzményként ismét az aunjetitzi kultúra fémtárgyai jöhetnek szóba. Gondolunk itt 
e kultúra díszített, lemezes korong fejű tűire.27 

A rákospalotai kincslelet legérdekesebb darabja maga az edény. A kincsleletet érintő eddigi részletes 
feldolgozások alapján ma már világosan kirajzolódik előttünk az edényforma egész köre. A különböző 
párhuzamok elsősorban a vatyai, majd a későperjámosi, és nem utolsósorban a magyarádi kultúrára utal
nak.28 Mozsolics Amália éles szemmel vetette össze a koszideri edényleletekkel, lényegében ez a szál is 
a koszideri körhöz vezet.29 

A koszideri típusú kincsek horizontja — amint a rákospalotai lelet rövid analíziséből kitűnt — zárt, 
jól körülhatárolható időszakot képvisel. Nem kétséges, hogy előzményeként az Apa—Gaura—Hajdú
sámson kör kincsei által lezárt korszak jöhet számításba. Erről fentebb már említettük, hogy a középső 
bronzkor első feléhez köthető. 

A középső bronzkor korábbi szakaszának kultúrái közül a főváros térségét a vatyai kultúra tartotta 
megszállva. Amíg az ország keleti felében a füzesabonyi kultúra megyaszói szakaszát az Apa—gaurai 
jellegű kincsek zárják, addig a vatyai kultúra elterjedési területén a Százhalombatta—Kelebia típusú depot-
kal találkozunk. Ez a kincslelethorizont az országnak ebben a részében az alföldihez hasonló történeti 
eseményekre enged következtetni.30 

Amint erről fentebb szóltunk, a koszideri kincsek és egyben a rákospalotai bronzlelet időrendi helyze
tét a jól keltezhető bronztárgyak: a korongos csákány, a regelsbrunni tű, s nem utolsósorban maga az 
edény határozzák meg. Ezek alapján ez a korszak a délnémetországí Locham horizontjával egykorú, s a 
Reinecke szerinti B B periódussal párhuzamosítható.31 

A későbronzkor problémái felvetésének és helyes értékelésének előfeltétele kétségtelenül a koszideri 
kincsekkel összefüggő leletcsoport időrendi és történeti helyzetének megítélése. Nem véletlen, hogy szak
irodalmunk mind a mai napig igen nagy súlyt helyez a kérdéscsoportra. Mozsolics Amália vitaindító cikke, 
majd Bóna István ehhez kapcsolódó tanulmánya számos hozzászólást eredményezett.32 Ezek alapján 
nagyjából kibontakozott az egymással szembenálló két tudományos vélemény a kincsek megítélése kérdé
sében. . 

Mozsolics Amália szerint a középső bronzkor két kincslelethorizontja közül a fiatalabb koszideri 
nem keltezhető későbbre a középső bronzkor végénél, amely nagyjából a Reinecke szerinti B B periódussal 
párhuzamosítható. A kincsleletek szerinte a halomsíros kultúra népének beözönlése nyomán kerültek föld 
alá, és az autochton bronzkor végső fázisát zárják le.33 
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Ezzel szembenáll Bóna István véleménye. Bóna úgy gondolja, hogy a koszideri kincsek már későbronz
koriak, s egyrészt az itt élő autochton bronzkori elemek, másrészt a halomsíros bevándorlók kevert népessé
gének tulajdonát képezték. A kincsleletek elrejtését a Velatice—Vál, illetőleg a Muhi—Gáva—Dombrád jel
legű leletcsoport idézte elő.34 Később módosítva véleményét, a kinGsek földbekerülését újabb halomsíros be
áramlással magyarázta.35 

A magam részéről inkább az előbbi nézethez csatlakozom, s úgy gondolom, hogy a koszideri korszak 
még a középső bronzkor keretei közé szorítható, illetőleg ennek végső fázisát képviseli. Ez egyúttal ezt is 
jelenti, hogy e korszak közvetlenül megelőzi a halomsíros beözönlest, amely tulajdonképpen véget vetett a 
Kárpát-mendence nagy részében az autochton bronzkori kultúrák önállóságának. 

Nem kétséges, hogy a rákospalotai kincslelet a főváros térségében ugyanarra a történeti folyamatra 
enged következtetni, amely az ország területén meghatározta a későbronzkori fejlődést. 

A továbbiakban röviden meg kell vizsgálnunk, hogyan értékelték korábban Budapest területe középső 
bronzkori fejlődésének alapvető kérdéseit. 

Nagy Géza a század elején még nem adhatott olyan részletes történeti áttekintést, amelyet Összefogla
lásunkban használhatnánk. A bronzkort lényegében egységében tárgyalta, s nem bontotta fejlődési szaka
szaira. Igen nagy anyaggal dolgozott, anyaggyűjtésénél túlnyúlt Budapest határain. Már ebben az időben 
rendelkezésére álltak a vatyai kultúra jelentősebb temetői, mint pl. a külső Soroksári úti, a kelenföldi, a duna
keszi urnatemetők. Éles szemmel figyelte meg ezek etnikai egyöntetűségét. Helyesen állapította meg a rá
kospalotai kincseleletről, hogy „ . . .nyilván ugyanazon népnek a hagyatékához tartozik, amelyből valók az 
említett urnatemetők." 

A meglehetősen gazdag régészeti leletanyag mögött rejlő történeti következtetések levonására Nagy Géza 
még nem vállalkozhatott, csupán néhány általánosító mondatban emlékezett meg erről; eleinte a bronzkori 
népesség legalább három részből tevődött össze; a kőkori őslakosságból, amsly a Trója I város népével állt 
kapcsolatban (pelaszg-etruszk népesség), egy keleti eredetű népcsoportból (ázsiai árja-turáni keverék, babi-
lon-elamita hatás alatt kifejlődött bronzkultúrával), végül egy észak-nyugati területről származó, árja ere
detű, alacsony bronzkultúrával rendelkező elemből. Ezeket a népmozgalmakat az ún. nagy vándorlások 
korával vetette össze, amely összefügg II. Ramses, a trójai VI. város és a görög-phryg-illyr-italikus vándor
lások idejével. Természetesen ma már rendkívül ködösnek és nagyvonalúnak hatnak Nagy Géza szavai. 
Megállapításai azonban sok esetben éles megfigyelőképességről tanúskodnak, s több mint fél évszázad táv
latából még ma is érvényesek.36 

Alapos összefoglalást nyújt a bronzkorról Tompa Ferenc. Világosan leszögezte, hogy a korszak dereká
tól a főváros területe a Duna—Tisza közével együtt a Dunántúl fejlődéséhez csatlakozott. Ehhez az idősza
kaszhoz tartoznak szerinte a nagy urnatemetők (Újpest, Dunakeszi, Soroksár, Csepel), a Lenkei úti telep 
stb. Tompa időrendi beosztásában ezek a bronzkor II. és III. periódusát képviselik, mégpedig igen gazda
gon. Ezzel szemben a IV. periódus rendkívül szegényes leletanyagban, s ebből csak szórvány anyagot 
ismer Tompa. A Tiszavidékkel hozza kapcsolatba az állítólag az Üllői úton, a Gschwindt-féle gyár helyén 
talált bütyökdíszes tálat. Ide sorolja a BEAC sporttelepről származó csontzabiát, valamint jórészt a Duná
ból kiszedett szórványos bronztrágyak zömét.37 

Néhány évvel később még részletesebb tanulmányt olvashattunk a szóban forgó korszakról. Tompa sze
rint a pesti oldal a bronzkor II. periódusában népesült be, s ebből a korszakból szép számmal említ leleteket. 
Ekkor már több, rendszeres ásatásból származó leletanyag állt Tompa rendelkezésére, s ezek segítségével 
zárt egységbe foglalhatta a II. és a III. periódus anyagát, amely a főváros térségében tulajdonképpen a vatyai 
kultúrával azonos. Helyesen ismerte fel Tompa a mészbetétes edények kultúrájának hatásait, az aunjetitzi 
összefüggéseket, s nem utolsósorban a magyarádi kultúra befolyását, amelyet elsősorban a Valkó Arisztid 
által feltárt solymári várhegy leletanyagában tapasztalt. 

A III. periódus leletanyagát külön tárgyalja Tompa, s hangoztatja, hogy az előző periódushoz képest 
lényeges változás nem tapasztalható. A Duna vonalán dél felé haladva a lelőhelyek egész sorát említi, s ő sem 
áll meg a főváros határvonalánál. 

Tompa legfőbb érdemei közé tartozik, hogy elsőként ismerte fel az alföldi terület felől érkező füzes
abonyi hatásokat, s ezzel kapcsolatban a solymári erődített telep jelentőségét hangoztatta. Ebbe a fejlődési 
szakaszba sorolta a rákospalotai bronzkincset, amely szerinte szervesen illeszkedik bele a helyi bronzkultú
rába, s elvet minden, a lelettel kapcsolatos vándorlási elméletet. AIII. periódus folyamán a fejlődési tényezők 
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mellett új hatások feltűnésére hívja fel a figyelmet, amelyek a II. periódusban még nem voltak érezhetők. 
Szerinte a Dunántúl nyugati és északi részén a kerámiában a halomsíros kultúra jellemvonásai ismerhetők 
fel, de ebben nem lát etnikai jelleget. 

A halomsíros kultúránál lényegesen nagyobb jelentőséget tulajdonít a lausitzi kultúrának, amely sze
rinte már a harmadik időrendi szakaszban behatolt hazánkba, s először a Felvidéken vert gyökeret. Tompa e 
népcsoportot az illírséggel azonosítja, amelyet itt egy Újpesten lelt bögre képvisel.38 

Két évtizeddel később ugyanerről a korszakról Nagy Tibor az alábbiakat írta : 
A nagyrévi csoportot felváltó vatyai kultúra nemcsak a pesti, hanem a budai oldalon is képviselve van, 

elsősorban a lágymányosi dombsoron. A Duna balpartján a szórványosan előkerülő telepjelenségek mellett 
inkább a temetők dominálnak. Nagy Tibor szerint a budai oldalon, a középső bronzkor folyamán, a hatvani 
kultúra elemei is megtalálhatók. 

A minket közelebbről érintő korszakot, a vatyai kultúra végső fázisát szerinte a lágymányosi telepen és 
a Gellérthegyen tanulmányozhatjuk. Az előbbi lelőhely felső szintjeiből edényekből álló raktárleleteket em
lít. Nagy Tibor arra gondol, hogy a telepet rövid időre elhagyták, majd a régi lakosság egy része visszatért. 
A telepnek ez utolsó szakaszában már halomsíros elemeket feltételez. Úgy gondolja, hogy a lágymányosi 
edényleletek egykorúak a dunántúli Abda—Pusztasárkány tó—Alsónémedi—Koros kincsleletcsoporttal. 
Ez a depot-horizont megelőzi a halomsíros elemekkel kevert Kosziderpadlás—Gyulavarsánd típusú kin
cseket. A pusztasárkánytói jellegű letetek szerinte a Hajdúsámson—Apa—Cófalva horizonttal egykorúak. 
Leszögezi, hogy amíg a pusztasárkánytói csoport a halomsíros bevándorlás miatt került föld alá, addig a 
Kosziderpadlás—Gyulavarsánd körben az autochton bronzkori és a halomsíros kultúra emlékanyaga együt
tesen fordul elő. A pusztasárkánytói körhöz kapcsolja Nagy Tibor a százhalombattai és a kelebiai bronz
kincset. Feltételezi, hogy a Nagytétényben előkerült keleti típusú balta hasonló raktárleletből származik. 
Ezek alapján megállapítja, hogy a budai oldal bronzkori telepesei részesei voltak a halomsíros hódítással 
összefüggő történeti eseményeknek. 

Folytatva az előbbi gondolatmenetet, a pusztasárkány tói típusú kincsek földbekerülése után a főváros 
területén és környékén a vatyai kultúra és a halomsíros műveltség kevert csoportjai éltek. A budai részen ez 
az etnikum lakta a lágymányosi telepet. A felső rétegek sajnos itt lepusztultak, s így csak hipotézisként em
lítheti, hogy ebben az időszakban a lágymányosi telepről költöztek fel, és telepítették be a Gellérthegyet. 
Itt megtalálhatók szerinte a Vatya II korszak leletei mellett a füzesabonyi kultúrához tartozó kettős peremű 
edények, a szekszárdi típusú mészbetétes kerámia, s ugyanakkor a halomsíros kultúrára jellemző edénytípu
sok is. Ehhez hasonló, kevert leletanyagot említ Nagy Tibor a tabáni telepről. 

Az időszakaszt Nagy Tibor a Reinecke és Willvonseder szerinti B B2 periódussal párhuzamosítja. Ezt 
követőleg ezen a területen bizonyos elnéptelenedést tapasztalás ezt a középső bronzkori telepek felhagyásá
val hozza kapcsolatba. Ekkor rejtették el a Kosziderpadlás-Gyulavarsánd kör kincseit. Ezeket analizálva 
úgy gondolja, miután hiányoznak ezekből a Reinecke B C—D típusú leletek, még a B B2 periódusra keltez-
hetők. E leletekben látja egyúttal a halomsíros színezetű, autochton bronzkori kultúrák utolsó csoportját. 

Az említett történeti események hátterét vizsgálva vitatja, hogy a koszideri jellegű kincsleletek mögötti 
halomsíros kultúra beözönlése rejlik. Ugyanakkor a déloroszországi fakamrás sírok kultúrája csoportjának 
előretörését sem fogadja el ennek közvetett előidézőjéül, mert erre a népmozgásra később került sor. A hazai 
emlékanyagban nem tud kimutatni a B C—D periódusokra jellemző, újabb halomsíros csoportokat sem. 
A lausitzi vándorlás szerepét időrendi és településtörténeti nehézségek miatt vitatja. Lényegében tehát az 
eddig felvetett hipotézisek egyikét sem fogadja el mint az elrejtett kincsleletek hátterét, sőt, a leletek elrejtése 
még a telepek felhagyásával sem hozható szerinte összefüggésbe, miután a menekülők magukkal vitték vol
na kincseiket. Ezzel szemben igazolva látja, hogy a kincsleletek földbekerülése után a telepeken tovább 
folyt az élet. 

Szerinte a Kárpát-medence középső, sík vidékein a B B2 periódus után sem a termelési viszonyokban, 
sem a termelési módban nem állhatott be változás, tehát ezzel nem magyarázható az elnéptelenedés. Ezt pusz
tító járvány vagy elvándorlás idézhette elő, de megfelelő adatok hiányában inkább az utóbbi lehetőséget 
tartja valószínűnek. A B B2 periódus végétől a vatyai kultúra a füzesabonyival együtt a pilinyi-egyeki műve
lődési kör elterjedési területén keresendő. 

Ennek az elvándorlásnak okát igen homályosan magyarázza Nagy Tibor: az ie. XIII. sz.-ban az Egyip
tomig ható népmozgalomban valószínűleg a Kárpát-medencei törzsek is részt vettek. Ez a kérdés még nem 
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eléggé világos. Felveti annak lehetőségét, hogy miután már a B Bl periódus folyamán a halomsíros elemek
kel felduzzadt lakosság megélhetését a korabeli termelési mód nem tudta biztosítani, egyes népcsoportok 
kénytelenek voltak elvándorolni. Nem zárja ki a klímaváltozás lehetőségét sem, amely a sík területen elmo-
csarasodáshoz vezethetett. Utoljára felvet egy, a lélektan körébe tartozó szempontot, amely az északi népek
nek a mediterrán területek felé való törekvésével áll összefüggésben.39 

A magyarországi középső bronzkor és a koszideri kincseleletek megítélésében Nagy Tibor egészen sajá
tos álláspontot foglal el. Éppen ezért nem meglepő, hogy a szakkritika kedvezőtlenül fogadta az összefogla
lásnak ezt a részét is. Nem kívánunk itt ezzel behatóbban foglalkozni, csupán a szerzőnek néhány alapvető 
megállapítását kell közelebbről is szemügyre vennünk. 

Kétségtelen, hogy Nagy Tibor sem Mozsolics Amália, sem Bona István véleményét nem tette magáévá, 
hanem mindkettőből éppen azokat a téziseket vette át, amelyek leginkább kritikával illethetők. Mozsolics-
tól az Acta Arch. Hung. 7. kötetében képviselt időrendi beosztást (Reinecke—Willvonseder szerinti B B2), 
Bóna Istvántól pedig a kincsleletek körének etnikai összetételét (autochton bronzkori és halomsíros keve
redés). 

A tanulmány—a kötet természetéből adódóan—a történeti szemléletre való törekvés ellenére erősen 
topográfiai szemléletű, s a történeti vezérfonal nem képez szerves egységet az ismertetett leletcsoportokkal. 
Azok a történeti események, amelyek, kétségtelenül a tárgyalt korszakhoz fűződnek, Nagy Tibornál teljesen 
háttérbe szorulnak, pedig a hiányolt halomsíros lelőhelyek egész sora áll rendelkezésére, éppen az érdekelt 
időszakkal szoros összefüggésben. Valójában annak a periódusnak a halomsíros leletanyaga hiányzik, 
amelybe, a kultúra behatolását helyezi. Az ország területéről mind ez ideig alig néhány, a Reinecke— 
Willvonseder B Bl legvégére keltezhető halomsíros leletet ismerünk. A főváros térségéből idézett halom
síros csoportok, mint pl- a gellérthegyiek, már a későbronzkor keretei közé szoríthatók. 

Nem érthetünk egyet Nagy Tibor abszolút időrendi beosztásával. A korábbi, az Apa—Hajdúsám
son—Pusztasárkánytó jellegű kincseket az i. e. 1450-re, a Reinecke—Willvonseder B B2 periódus végét az 
i. e. 1300—1250-re, a koszideri depot-k földbekerülését pedig az i. e. 1300 körüli időre keltezi. Az újabb kuta
tások eredményei alapján ezek az évszámok már túl alacsonyak, mindenekelőtt helytelen relatív időrendi 
beosztással állnak összefüggésben. 

Sajnos, ma még nem áll rendelkezésünkre olyan mennyiségű leletanyag, amelynek segítségével nemcsak 
a középső bronzkort általában, hanem annak végső szakaszát is megnyugtató mértékben tudnánk körvona
lazni a főváros térségében. Ennek a korszaknak előzményeit — amint erről már szó volt — a vatyai kultúrá
ban kell keresnünk. Mai ismereteink alapján még igen nehéz a kultúrát fejlődési szakaszaira tagolnunk, eh
hez kevés a hiteles feltárásból származó, zárt leletegyüttes. Úgy tűnik, hogy a nagyrévi kultúrával gene
tikai kapcsolatban álló korai csoport mellett, a lelőhelyek döntő többsége a java fejlődési szakasz leleteit tar
talmazza. Ezeken a lelőhelyeken esetenként elkülönül — leginkább csak tipológiai alapon — a kultúrának 
minket közelebbről érintő legvégső fázisa is. Ennek jellemzőbb leletegyütteseit az alábbiakban ismertetjük : 

Valkó Arisztid kutatásai Solymáron elsősorban a középkori vár feltárására irányultak, s ennek során 
több bronzkori telepjelenséget is megfigyelt. Többek között feltárta egy putri maradványait, amelyek között 
szerinte a bronzkor II. és III. periódusához tartozó cserepeket talált. A várbejárat közelében őskori réteg 
alól került elő egy igen fontos leletcsoport. Valkó helyesen állapította meg, hogy ebben az esetben raktár
lelettel állunk szemben. Az edényekből és bronztárgyakból álló együttes jól illeszkedik a koszideri jellegű 
kincsek csoportjába. Egy élesen behúzott szájperemű tálban bögrék, kancsók és bronztárgyak voltak elhe
lyezve. A profilált hasú, ansa-lunátás fülű, valamint a félköríves árkolással övezett bütyökdíszes, füzesabonyi 
típusú kancsó a középső bronzkor végső szakaszának sajátosan kevert kerámiáját képviseli. Jól illeszkedik a 
koszideri bronztárgyak körébe a lelet cseh típusú'sarkított bronzbaltája. 

Valkó Arisztid a solymári várhegyen a vatyai kultúra egyik erődített telepét találta meg. Leletei között 
képviselve van legvégső szakaszának anyaga, amelyet a füzesabonyi és magyarádi hatások színeznek.40 

Távolabb esik ugyan a főváros területétől, de igen szorosan kapcsolódik e körhöz Pákozdvár, Vál, 
Dunaújváros-Kosziderpadlás, Százhalombatta stb. Úgy tűnik, hogy a fenti lelőhelyeken levő földvárak 
szinte fékörívben elhelyezkedve védelmezték a vatyai kultúra centrumát, amely kétségtelenül a főváros tér
sége lehetett fontos átkelőhelyeivel. A félkörív egyben a veszély irányát is jelezte, amely az észak-nyugat 
felől előrenyomuló halomsíros hódítókban rejlett. 

A budai oldalon Nagy Tibor által ismertetett lágymányosi telepet említhetjük meg mint olyat, amely 
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megérte a halomsíros beáramlást. Erre enged következtetni az állítólagos, edényekből álló raktárlelet. Saj
nos éppen a legfelső szintek koptak le, s így a legkevesebbet a telep legvégső fázisáról tudjuk. Mindenesetre 
kétségbe kell vonnunk a telep lakóinak kapcsolatát a halomsíros népességgel, miután erre alig lehet bizonyí
tékunk.41 

Nagyjából ugyanez vonatkozik a Gellérthegy déli oldalán feltárt telepnyomokra. Itt valójában több 
rétegű, a középső és későbronzkorra egyaránt kiterjedő, egymást fedő településsel kell számolnunk. Amint 
említettük, Nagy Tibor feltételezi, hogy ezt a lakóhelyet a lágymányosi telepről érkező elemek telepítették 
be. Erre az időszakra a Vatya II, a füzesabonyi, a szekszárdi mészbetétes kultúrájú leletek a jellemzőek, 
ugyanakkor Nagy Tibor szerint itt is fellelhető a halomsíros tényező. Az említett leletanyag gondos analí
ziséből azonban kiderül, hogy itt legalább két korszak, a koszideri és a későhalomsíros fázis leleteiről beszél
hetünk.42 

A budai oldal egyik legfontosabb vatyai kultúrás lelőhelye a még múlt században feltárt kelenföldi ur-
nasíros temető.43 Nagy Tibor szerint e temető leletanyaga megegyezik a lágymányosi telep leleteivel, s éppen 
ezért feltételezhető összetartozásuk.44 Patay Pál nyomán a kelenföldi sírok kővel való körülrakásában a ha
lomsíros kultúra hatását látja, ez azonban még nem bizonyított.45 

Hitelességét tekintve eléggé vitás a Budán, az állítólag a Pest-rákosi országút mentén előkerült urnate
mető, A lelőhely igen fontos lenne számunkra, miután e helyről a koszideri korszakhoz köthető leleteket is
mertettek. Nagy Géza és Tompa is tesz említést ezekről, s az új főgimnázium építésével hozzák kapcsolat
ba.46 Tompa feltételezi, hogy a lelőhely a mai Attila utcában fekszik. Radnóti Aladár, majd Nagy Tibor 
fehívják figyelmünket arra a tényre, hogy az említett szerzők rosszul értelmezték Ortvay Tivadar eredeti 
leletközlését.47 Itt tulajdonképpen két különböző lelőhellyel kell számolnunk. Az egyik, a régi Pest-rákosi 
országút, a Nemzeti Múzeumban levő leletekkel, a másik, a tulajdonképpeni Attila utcai, a régi főgimná
zium helyén.48 A Nagy Géza által leírt leletek egy csoportja Havas Sándor ajándékaként az aquincumi mú
zeumba került. Ennek lelőhelye kétségtelenül a főgimnázium helyén volt. Sajnos a leletekből egyetlen törött 
fülű bögre szerepel a leltárban, s e bögre formája és díszítése alapján a késő füzesabonyi kultúra hasonló típu
saival hozható kapcsolatba. Ugyanezt a korszakot képviselheti egy másik, sajnos csak a leírásból ellenőriz
hető bögre, s ugyanebben a környezetben a mészbetétes díszű edény is.49 

Áttérve a Duna túlsó partjára, a pesti oldalon is találkozunk a késővatyai korszak leletcsoportjaival. 
Zuglóban, a Tihanyi téren ehhez a fázishoz tartozó sírokat tártak fel. Az urnasírokról Tompa csak röviden 
emlékezik meg, s ezek leleteiről is keveset tudunk. Ugyanitt került elő egy Bl típusú korongos csákány, és 
egy rövid nyélnyújtványos, külön markolatgombbal rendelkező kard. A BTM gyűjteményében levő bronz
tárgyakról Tompa feltételezi, hogy a fenti urnasírokból származnak.50 Amint ezt a korábban előkerült 
leletek igazolják, Zugló területén több, hasonló korú településsel is kell számolnunk.51 Visszatérve a 
Tihanyi téri bronztárgyakhoz, emlékeztetnünk kell a rákospalotai bronzcsákányra, amely szintén a Bl 
típusok közé tartozik. A rövid pengéjű, ún. Au típusú kardról el kell mondanunk, hogy ez is a Reinecke 
szerinti B B periódus sajátos bronztípusa, s nálunk a halomsíros behatolást közvetlenül megelőző korszakot 
jelzi.52 

Ugyancsak a pesti oldalon egy újabb leletegyüttesre kell felhívnunk a figyelmet, amely Rákospalotán 
a Kossuth Lajos utcában került elő. Az edényekből álló lelet a koszideri korszaknak már ismert, sajátosan 
kevert kultúrszínezetű anyagát képviseli. A feldolgozás alatt álló együttest Schreiber Rózsa a halomsíros 
kultúrához sorolja. Véleményünk szerint eleiét szoros összefüggésben áll a rákospalotai bronzkinccsel. 
A feltehetőleg sírból, esetleg raktárleletből származó edények szélesebb körű összefüggéseinek analízisére 
közlésük után nyílik lehetőségünk.53 

Ugyancsak a közelmúltban, de a budai oldalon, Békásmegyer térségében került elő egy erősen füzes
abonyi—magyarádi színezetű telep maradványa, bütyökdíszes edényekkel. Ezek egykorúsága a solymári 
raktárlelettel vitán felül áll.54 

Feltehető, hogy a pesti oldal nagy kiterjedésű, vatyai kultúrás temetői esetenként a koszideri horizont 
idején is használatban lehették. Erre enged következtetni többek között az egyik dunakeszi bütyökdíszes 
kancsó.55 

A fenti jelenségek igazolják, hogy a középső bronzkor utolsó fázisát az autochton bronzkori 
kultúrák erős keveredése jellemzi. Erre az időszakra válik a legerőteljesebbé a füzesabonyi kultúra 
expanziója északnyugati irányba. Ezzel szinte egyidŐben a magyarádi kultúra csoportjai déli irányba 
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terjeszkedtek. Itt kell megemlítenünk, hogy ennek előtte bizonyos fokú késő perjámosi kultúrás moz
gást is tapasztaltunk az Alföldön, amely az egész belső népkeveredést előidézhette. Tompa, aki maga 
is észrevette a tiszavidéki elemek megjelenését a dunántúli régióban, számos bizonyítékát gyűjtötte 
össze a füzesabonyi kultúra főváros környéki térfoglalásának. Az egymással valószínűleg összefüggő, 
füzesabonyi-magyaradi expanzió nyomait megtaláljuk a vatyai, a dunakeszi, a lovasberényi temetőben, 
valamint a pákozdvari telepen is. Feltehető, hogy a többi Budapest környéki nagy temető, így a So
roksári úti, a kelenföldi stb. leletanyagának gondos analízise hasonló eredményre vezet majd.56 

Említésre méltó szórványlelet — bár lelőkörülményei nem hitelesek — került elő az Üllői úton, a 
Gschwindt-gyár lebontása alkalmával. Egy régiségkereskedő adta el a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
azt a tálat, amely árkolt, bütyökdíszes ornamentikájából ítélve a füzesabonyi kultúra köréből származhatott. 
Ennek a behúzott szájperemű tálnak Tompa igen nagy jelentőséget tulajdonít, mert ebben is a Duna- és 
Tisza-vidék kapcsolatát látja.57 

Említettük, hogy az Attila úti főgimnázium építése során napvilágra került bütyökdíszes bögre a 
későfüzesabonyi korszak sajátos típusa. Ennek a bögrének „édestestvérét" tételezte fel Tompa abban az 
urnaszerű edényben, amelyet a Csepel-Szabadkikötő közvetlen szomszédságában találtak. Helyesen ismerte 
fel, hogy ez utóbbi edény mása az egyik füzesabonyi telepbe beásott sír hasonló példányának.58 Tompát 
megtévesztette a füzesabonyi legfelső rétegben talált, igen gyakori, bordadíszes bögretípus, s az említett 
sírok gerezdes edényeinek díszítésbeli hasonlósága. Valójában erre alapozta — többek között — a telep 
késői keltezését. Úgy gondolta, hogy a kultúra megérte a korai vaskort, s a füzesabonyi, valamint a korai 
vaskori népesség között genetikai összefüggés áll fent. Ugyanezt tételezi fel a csepeli urna esetében, s az 
említett budai, későfüzesabonyi- bögrével együtt mindkettőt a bronzkor negyedik periódusába keltezi. 
Azt hiszem, felesleges taglalnunk, hogy mekkora időbeli eltérés van a középső bronzkorvégi budai és a 
már a H C periódust képviselő Csepel-szabadkikötői lelet között. 

Biztosra vehetjük, hogy egyrészt a Budapest területéről és környékéről származó középső bronzkori 
leletanyag gondos átértékelése, másrészt az előttünk álló ásatási feladatok megoldása után sokkal több 
részlet bukkanhat napvilágra a térség koszideri horizontja történeti fejlődésének rekonstruálásához. A 
jelenleginél jóval gazdagabb, mindenekelőtt több hitelesen feltárt leletegyüttes ad majd lehetőséget a 
korszak gazdasági viszonyainak és társadalmi fejlettségének elmélyültebb vizsgálatához. 

A KÉSŐBRONZKORI HALOMSÍROS KULTÚRA 

Az elmúlt évtized szakirodalma kimerítően ecsetelte, hogy milyen óriási katasztrófát jelentett a halom-
síros kultúra csoportjainak bevándorlása az autochton bronzkori kultúráink életében. A Kárpát-medence 
nyugati fele, sőt, az Alföld is szinte teljesen elnéptelenedett, a telepek elpusztultak, a temetőket felhagyták. 
A hazai bronzkori kultúrák több népcsoportja Észak-Magyarország védhető hegyvidékein talált menedé
ket. Az új korszak hatásaitól átszőve, az új életviszonyok között a régitől eltérő fejlődésnek indultak az 
autochton bronzkori maradványok. Az itt kialakuló pilinyi kultúra népességében a magyarádi és füzes
abonyi összetevők mellett vatyai elemek is fellelhetők. 

A Dunántúlt, Duna—Tisza közét és Tiszántúl jó részét a feltehetőleg több irányból és több hullámban 
érkező népcsoportok fokozatosan megszállták. A kisebb-nagyobb méretű halomsírokba temetkező 
kultúra népe kezdetben igen kevert volt, sokszínű elemekből tevődött össze. A vándorlás során összeverő
dött népcsoportokat szűk uralkodó réteg foghatta össze, amint ezt a történelem folyamán többször is 
tapasztalhattuk. Éppen ezért hiába is keresnénk hazánk területén a kultúrának Dél-Németországból vagy 
Csehországból jól ismert klasszikus leletanyagát. A közép-európai halomsíros körön belül is egymástól 
eltérő színezetű csoportokat találunk. Még hazánk területén sem volt egységes ez a kultúra. Amíg a Dunán
túlt az Ausztriából származó, középső dunavidéki halomsíros népesség foglalta el, addig az Alföldön, 
elsősorban a Tiszántúlon a Nyugat-Szlovákiában kikristályosodó halomsíros csoportok vetették meg 
lábukat. Ezeket újabban a csehszlovák szakirodalom Kárpát-medencei halomsíros kultúra néven foglalja 
össze.59 Az eltérések ellenére e két népcsoport igen szoros rokonságban volt egymással, nem utolsósorban 
közös összetevőjük, a magyarádi elem révén. 

Amíg a Dunántúlon, és bizonyos fokig a Dél-alföldön is, e kultúra népe megőrizte önállóságát, 
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sajátos színezetét, addig a Tiszántúlt megszálló egyes csoportok az egyeki kultúrát alakították ki.60 

Sajnos a főváros térségéből igen kevés későbronzkori leletünk van, még kevesebb, mint a koszideri 
fázisból. A Schreiber Rózsa által feltárt rákoskeresztúri együtteseken kívül alig ismerünk a java halomsíros 
szakaszba tartozó leletanyagot.61 Úgy tűnik, hogy a Reinecke szerinti B B periódus végétől egészen a B D 
periódusig lakatlan, legalábbis szórványosan volt lakott a környék. 

Városunk történetírói közül Nagy Géza természetesen még nem beszélhetett a bronzkor különböző 
szakaszairól, s a korai vaskortól is alig választotta el ezt a korszakot. Tompa viszont elkülönítette, saját 
kronológiai rendszerét követve a bronzkor IV. periódusába sorolta ennek leletanyagát. 

A Tanulmányok negyedik kötetében még éppen hogy csak érintette ezt a bronzkori fázist, megemlítve, 
hogy igen kevés az e korból származó lelet. Tévesen sorolta ide a füzesabonyi eredetű kerámiát, a lágy
mányosi csontzabiát, és a felsorolt szórványos bronztárgyak egy részét. Szerinte a bronzkor vége felé 
beáramló, a lausitzi kultúrát elterjesztő illírség ekkor vetette meg lábát hazánkban.62 

A Budapest Történetében ennél már részletesebb áttekintést ad, sőt összefoglalja az egész ország 
későbronzkoráról vallott nézeteit. 

Tompa koncepcióját két alapvető tényező befolyásolta. Az egyik az volt, hogy nem ismerte fel a 
halomsíros kultúra hazai jelentőségét. A másik abból adódik, hogy szerinte az Alföld területének bronzkori 
kultúrája belenyúlott a korai vaskorba, s a helyi lakosságot csak a keleti eredetű népelemek olvasztották 
magukba. Úgy gondolta, hogy az ország területe a későbronzkortól kezdve három régióra szakadt. A 
Dunántúlon és a Felvidéken az új kultúrát az illírség fejlesztette ki. Ezzel szemben a Dunától keletre a 
trák őslakosság megőrizte önállóságát A két régió közötti határterületen, a Duna—Tisza közén és az 
Alföld északi peremén a két kultúrkör keveredett egymással. 

A keleti kör trák lakosságának emlékanyagát lényegében a füzesabonyi kultúra leleteivel azonosította, 
s ezek a korai vaskort is megérték szerinte. Ezzel szemben helyes érzékkel mutatott rá arra a tényre, hogy a 
Dunántúlon e korszakban teljesen új népcsoport jelent meg. Ott viszont alapvetően tévedett, amikor ezt a 
népességet az illírséggel azonosította, s ennek lausitzi jellegű kultúrájából származtatta a térség koravaskori 
művelődési körét. 

Amint már említettük, számunkra igen fontos Tompának a még ma is helytálló, a tisza-vidéki elemek 
dunántúli megjelenésével kapcsolatos véleménye. Ez kétségtelenül igazolható a dunántúli lelőhelyek 
egy részénél. Csupán ezek időrendi besorolása kérdésében nem érthetünk egyet Tompával, aki ezeket a 
későbronzkorra keltezte. 

A főváros területéről szármázó későbronzkori leletek felsorolásánál lényegében itt sem adott többet 
annál, amit a Tanulmányokban lefektetett. Az általa említett lelőhelyek jó része a koszideri, illetőleg az 
urnasíros korszakhoz köthető. Viszonylag gazdag az a szórványos bronzanyag, amelyet Tompa a negyedik 
periódushoz sorol. Ezek pontos kormeghatározását illetőleg neki is kételyei vannak, mert — amint írja — 
hiányosak e korszakból a bronztárgyakat hitelesítő rétegtani adatok és zárt síregyüttesek. A Dunából 
előkerült bronztárgyak közül kiemelkedik a kardok csoportja. Figyelmet érdemel két ún. Boiu típus. 
Amint erre Tompa is utal, ugyanezt a típust a keszthelyi halomsírból ismerjük. Tompa összefoglalásában 
külön helyet szentel a Dunából származó kardok különböző típusainak leírására.63 

Tompát követőleg Radnóti Aladár csupán röviden utalt az i. e. 1250 körüli, ún. nagy vándorlásra, 
amellyel egyidőben a főváros térségében is új népcsoportok jelentek meg. Ezeket azonban Tompa nyomán 
ő is a lausitzi kultúra hordozóival azonosítja.64 

Nagy Tibor a Reinecke szerinti B C—D periódusokkal véli egykorúnak a későbronzkort. E korszakkal 
az ausztriai—szlovákiai Maisbirbaum—Zohor fázist, valamint az északról közvetlenül szomszédos 
pilinyi műveltség korábbi szakaszát párhuzamosítja. Szerinte az előbbi fázisnak megfelelő halomsíros 
leletkör a budai oldalon egyáltalán nem mutatható ki. Ezzel szemben szórványos leletekből ítélve a pilinyi 
kultúra esetleges térfoglalására gondol. A bronzkornak erre az utolsó periódusára keltez néhány Békás
megyerről és más lelőhelyről származó leletet. Idesorolja az Attila úti bögrét. Elismeri ugyan ennek 
füzesabonyi vonatkozásait, mégis úgy gondolja, hogy e forma közelebb áll az; észak-magyarországi kora
vaskori kerámiához.. Nagy Tibor összefoglalásának későbronzkori részében még egy lelőhely szerepel: 
Csepel-Szabadkikötő. Szerinte az 1938-ban itt előkerült későbronzkori urnasírok átnyúlnak a H A—B sza
kaszba.65 

Nem meglepő, hogy a Budapest őskori történetéről írott összefoglalásokban a későbronzkorról 
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olvashatjuk a legkevesebbet. Talán éppen ez a korszak legszegényebb leletanyagban, s még a meglevők is 
szórványos leletekből tevődnek össze. 

A rákoskeresztúri kisebb halomsíros leletegyüttes tudományos feldolgozása folyamatban van, de 
már puszta létezése is komoly bizonyítéka az ország területét megszálló halomsíros kultúra fővárosi 
térfoglalásának. A rendelkezésünkre álló csekély számú lelet ellenére is úgy véljük, hogy Budapest térsé
gében a későbronzkor folyamán—természetesen az esetleg ittmaradó vatyai elemek mellett — egyetlen 
népcsoporttal, a halomsíros kultúra hordozójával kell számolnunk. A fővárost kissé távolabb környező 
területen ezt az időszakaszt mindenütt ennek a kultúrának a leletei töltik ki. Északról, keletről és délről a 
lelőhelyek egész sora övezi Budapestet. Nyugat felől, a közvetlen szomszédságban, viszonylag kevesebb a 
halomsíros lelet, kissé távolabb már sűrűbben helyezkednek el. Északról kiindulva — csak a jelentősebbeket 
kiemelve — a szálkai temető köré csoportosuló leletek említhetők közvetlen északi szomszédként. Az 
Ipoly térségéből kiinduló csoport leletei között az ebedi urnasír, a szobi kavicsbánya anyaga érdemel 
figyelmet.66 Még közelebbről Vácról és Sződligetről említhetünk a későbronzkor korábbi szakaszába 
tartozó halomsíros leleteket.67 Délkeleti irányba haladva Aszód—Domonyvölgyből telep, Bagról telep és 
temető, Gyónról síregyüttes képviseli a korszakot.68 Délen a Pusztaszer—Kiskőrös típusú leletanyag 
sorolható az említett kultúra körébe.69 A Duna menti Százhalombatta, Sárbogárd, Zsámbék, majd a 
Komárom megyei Ászár zárja be a kört.70 Kissé nyugatabbra a Fejér megyei Csór-Magyaralmás, vala
mint a Győr környéki koroncói csoport helyezkedik el.71 A felsorolt leletek is igazolják, hogy a főváros 
térsége sem volt teljesen lakatlan terület a későbronzkor folyamán, s e vidék lakossága alig lehetett más, 
mint a halomsíros kultúra egyik népcsoportja. Éppen ezért nem tartjuk valószínűnek, hogy a pilinyi 
kultúra népe közvetlen érintkezésbe került területünkkel. Alig hihető, hogy átlépte volna a számára védel
met és biztonságot jelentő nógrádi dombvidék határait. Ez vonatkozik mind a későbronzkorra, mind az 
urnasírok korára. 

Budapest térségének későbronzkora időben fedi a magyarországi halomsíros későbronzkort. Ezt 
nagyjából a Reinecke szerinti B Cl—2 és D periódusokkal párhuzamosítjuk, sőt még a H A korábbi sza
kaszával is. Ez viszonylag hosszabb időt ölel fel, több mint három évszázadot. Ennek ismeretében még 
feltűnőbb területünk leletszegénysége. Az említett rákoskeresztúri leletek mellett a pesti oldalon erre a 
korszakra keltezhető a Zugló-Egressy úti település. Az Egressy útról Tompa már közölt igen érdekes, 
telepről származó cserepeket a Zuglóról írt rövid őskori összefoglalójában.72 Ezek azonban a váli kultúrá
hoz köthetők, s a BTM gyűjteményében levő leletegyüttesekkel való összefüggésük bizonytalan. A gyűj
teményben levő edénytöredékek telepmaradványokról származnak, s ezek között több korszakhoz tartozó 
leleteket különíthetünk el. 

A minket közelebbről érdeklő későbronzkori telep leletei a fiatalabb halomsíros kultúrát képvi
selik. A behúzott szájperemű tálak, a háromszög átmetszetű fülekkel rendelkező bögretöredékek már a 
későbronzkor végső fázisát idézik. Miután a cserepek között ennél valamivel korábbi típusok is előfor
dulnak, feltételezhető, hogy hosszabb életű halomsíros településsel állunk szemben.73 

A budai oldalon a gellérthegyi 12. munkahely kevert leletanyaga a legjelentősebb. A BTM régészeti 
osztálya gyűjteményében levő leletek — amint már említettük — legalább két korszakot képviselnek. 
A koszideri horizont edényei és cserepei mellett a késői halomsíros kultúra anyagát is megtaláljuk.74 

A lelőhellyel Kutzián Ida és Nagy Tibor foglalkoztak részletesebben. Kutzián Ida aprólékosan leírta a 
leletkörülményeket. 1946-ban Bónis Éva a Gellérthegy déli lejtőjén lakóházat tárt fel, mely padlórészből és 
tűzhelymaradványokból állt. Az edénytöredékek a padlón, valamint a felette levő teraszon feküdtek. 
Ezek között figyelmet érdemel egy behúzott szájperemű tál, egy kettős csonkakúp idomú, karcolt és bütyök
ornamentikával díszített urna alakú edény, egészen profilált szájperemű táltöredékek, s a peremrészükön 
csücskös díszű edénytöredékek. Ezek is a halomsíros kultúrának a fiatalabb szakaszából származnak, s 
valószínűleg erősen megközelítették a későbronzkor végét. Erre enged következtetni a behúzott szájperemű 
tál, amelynél a peremképzés eltér a vatyai kultúránál megszokott, élesen behúzott tálakétól. Ez időszakra 
jellemzőek az erősen profilált, ferde peremű tálak, s valamint az ezeken esetenként előforduló csücsök
díszítés. Tévesen kapcsolják e peremtöredékeket a füzesabonyi kultúra köréhez, miután a kultúra kettős 
peremű tálai egészen eltérő típust képviselnek. Ugyanakkor a csücsökornamentika is ismeretlen ezeken az 
edényeken. Az egyik gellérthegyi töredéken félkörívek keretezik a csücsök belső oldalát. Azonban ez sem 
vethető össze a füzesabonyi kultúra ugyancsak körbeárkolt, hegyes, szarvszerű bütykeivel. A gellérthegyi 
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töredékek párhuzamait éppen a halomsíros kultúra különböző csoportjainál találjuk meg, sok esetben 
már urnasíros környezetben.75 

Kisebb leletcsoportok tanúsága szerint a későbronzkor végi ún. továbbélő halomsíros kultúra népe 
Békásmegyer területén is megtelepedett.76 Itt külön meg kell említenünk egy kettős fülű bögre töredékét, 
amely az osztrák herzogenburgi, a kelet-dunántúli magyaralmási és a délalföldi csorvai csoport hasonló 

jellegű leleteivel mutat szoros összefüggést.77 Éppen ezért feltételezhetjük, hogy a Fejér megye területét 
megszállva tartó Csór—Magyaralmás csoport a későbronzkor végén a főváros térségében is éreztette 
hatását. 

A közelmúltban ismertettünk egy Buda környékéről származó szórványos bögrét, amely jelenleg a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében található. A széles, függőleges árkolással díszített füles bögrének 
észak-nyugat magyarországi és szlovákiai kapcsolatai vannak éppen a már említett mosonyszolnoki-
csekei típusú leleteken keresztül.78 

Nagy Tibornál olvashattunk a Csepel-Szabadkikötőnél előkerült urnasírokról. Ezek leletanyagában 
későbronzkori típusokat különít el, így egy csücsökdíszes, belül besimításokkal díszített tálat.79 

A fentieken túl Budapest területéről számos szórványos bronztárgyat ismerünk, s ezek jelentős része 
ehhez a korszakhoz kapcsolható. Többségüket Nagy Géza és Tompa Ferenc kimerítően ismertette, amely
hez Nagy Tibor fűzött adalékokat.80 

A néhány esztendővel ezelőtt írt tanulmányomban a későbronzkori előzmények körvonalazása 
alkalmával a továbbélő halomsíros elemek kérdésével foglalkoztam. A kézirat lezárását követő időszakban 
kissé közelebb jutottunk a szóban forgó problémák megoldásához, így módosítanunk kell néhány, a tanul
mányban kifejtett nézetet. 

A középső bronzkor kérdéseit az érdekelt területen éppen csak körvonalaiban érintettem. Megálla
pítottam, hogy ezt a korszakot itt elsősorban a rákospalotai bronzkincs és a solymári vár leletei képviselik. 
Űgy gondoltam, hogy ezek már kapcsolatban álltak a halomsíros kultúrával.81 Azóta nyilvánvalóvá vált 
— amint ezt később leszögeztem —, hogy a koszideri horizont halomsíros vonatkozásai kölcsönösségi 
alapon álló kereskedelmi kapcsolatban nyilvánultak meg. Etnikai összefüggésekről ebben a periódusban 
szó sem lehet, s a korszakból valójában alig ismerünk zárt halomsíros leletegy üttest. Említett tanulmányom
ban hangsúlyoztam, hogy „Az autochton bronzkori kultúráinkat felolvasztó halomsíros csoportok a 
főváros közvetlen és távolabbi környékén több helyen is megtelepedtek". Feltételeztem, hogy a Dunántúl
ról érkező csoportok elsősorban itt keltek át a Dunán, s az Alföldön előrenyomulva elérték északkeleti 
határainkat. 

Az újabb kutatások alapján azóta kiderült, hogy a nyugat felől érkező halomsíros csoportok mellett 
az Alföld, mindenekelőtt Tiszántúl területén, Szlovákiából származó elemek jelentek meg.82 A Szálkán 
feltárt temető köré csoportosuló lelőhelyek jelzik ezek útirányát is. Éppen ezért valószínűnek látszik, 
hogy a főváros térségében nem feltétlenül a nyugati eredetű halomsíros ág volt egyeduralkodó. Emel
lett — elsősorban a pesti oldalon — a szlovákiai csoporttal is számolnunk kell. 

A közelmúltban módosítanom kellett a relatív időrenddel kapcsolatos korábbi állásfoglalásomat, amely 
lényegében megegyezett Nagy Tibor álláspontjával. Magam is a Reinecke szerinti B C—D periódusokkal 
párhuzamosítottam a hazai későbronzkort. Az újabb kutatási eredmények igazolták, hogy helyesebb, ha 
idesoroljuk még a H Al , valamint a Reinecke szerinti B Cl szakaszt ( = Willvonseder B B2), s talán még a 
B B végét is.83 

A későbronzkor végét, a halomsíros kultúra önállóságának megszűnését a Dunántúl területén gazdag 
kincslelethorizont jelzi.84 Sajnos a főváros térségéből és közvetlen környékéről alig ismerünk ilyen leletet. 
E kincsek Kelet-dunántúlon általában csak szórványosan fordulnak elő. Esetleg arra gondolhatunk, hogy 
az erről a területről elvándorolt halomsíros lakosság magával vitte bronzkészletét. Nem véletlen, hogy 
e térségben vetette meg először a lábát a váli kultúrát kialakító régibb urnasíros kultúra, s a későbbiek 
során is ez volt az egyik legsűrűbben lakott terület. Természetesen nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, 
hogy a szórványos bronztárgyak között található H Al korú vagy ennél idősebb típusok kincsleletek tarto
zékai voltak. 

A Budapest térségéhez legközelebb eső raktárleletek közül a gyermeli, a herceghalmi, a székesfehérvári, 
a lovasberényi, a szentendrei, valamint a vácszentlászlói is kétségtelenül igazolja, hogy Kelet-Dunántúlon 
szintén sor került a hatalomváltásra, ugyancsak a H A periódus első felében.85 
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AZ URNASÍROK KORA 

A későbronzkor végét jelző depotlelet-horizont lényegében átmeneti történeti szakaszt zár le a Dunán
túlon, s bizonyos fokig az Alföldön is. Az autochton középső bronzkor és az urnasíros korszak közé ékelődő 
későbronzkor már részese volt az ún. nagy vándorlások korának, amelyben a döntő szerepet az urnasíros 
kultúra játszotta. 

Már a H Al periódusban, valószínűleg ennek vége felé jelentek meg a Kelet-Dunántúlon a középső 
Duna-vidék urnasíros kultúrájának első csoportjai. Először csak szórványosan érkeztek, s egymástól 
elszigetelten egy-egy zárt területrészt szálltak meg. Korai megjelenésüket az ebben a térségben csak kis 
létszámban élő késői halomsíros elemek alig akadályozhatták. Eddig Pomáz környékén és Érdligeten kerül
tek elő részben telephez, részben urnatemetőhöz tartozó korai urnasíros leletek.86 Ezek genetikai össze
függései ma már világosan állnak előttünk. Ausztria és Dél-Morvaország területén még a későbronzkor 
folyamán kialakult a halomsíros alaprétegre rátelepedő lausitzi kultúra keveredéséből, a Baierdorf—Velatice 
kultúra.87 A kultúrának virágzó szakaszában, a H Al periódusban egyes csoportok déli, délkeleti irányba 
kezdtek terjeszkedni. 

Az elmúlt évtized során többé-kevésbé sikerült tisztázni a középső duna-vidéki urnasíros kultúrával 
kapcsolatos alapvető problémákat. Az osztrák és csehszlovák, valamint az ezek nyomán kibontakozó 
hazai kutatás alapvetően módosította mindazt, amit az urnasíros kultúráról addig írtak.88 

Minket a Kárpát-medence nyugati fele, s ezen belül is Budapest térsége érdekel közelebbről. Ennek 
fejlődése az urnasíros korszakban bizonyos fokig eltér az általános közép-európai irányvonaltól. Amíg 
Ausztriában és Morvaországban a lausitzi expanzió hatására a halomsíros kultúra szinte töretlenül fejlő
dött át — még a későbronzkor folyamán — az urnasíros kultúrába, addig a Dunántúlon, a lausitzi kultúra 
etnikai behatolása nélkül vette fel a továbbélő, késői halomsíros kultúra az urnasíros színezetet.89 Ez a 
fejlődés azután teljesen megtört a H A periódus folyamán. A. törést pedig éppen a hazai halomsíros ele
mekkel rokon Baierdorf—Velatice kultúra expanzív csoportjai idézték elő. Hazánk területén így a tulajdon
képpeni urnasíros kultúra lényegesen későbben jelentkezett, mint nyugati és északi szomszédainknál. 
A magyarországihoz hasonló fejlődést tapasztalunk Szlovákia Duna menti területén, ahol a váli kultúrával 
szinte megegyező hetényi csoport alakult ki.90 

A Budapest Története első kötetében Tompa igen részletesen írt a főváros térsége koravaskori leletei
ről. Ezt megelőzőleg áttekintést nyújtott az általános európai koravaskori fejlődésről, amelyet Hallstatt-
kornak is nevez. Maga is látta, hogy tulajdonképpen egyik terminológia sem helyes. A hallstatti elnevezés 
csak a Hallstatt környékén előkerült gazdag lelőhelyre, s körére vonatkoztatható. A koravaskori megjelölés 
ugyancsak megtévesztő lehet, miután a vas csak e korszak második felében került használatba. 

Tompa koravaskori összefoglalása lényegében a korábban kiadott „Berichf'-jének tézisein alapul.91 

Ennek megfelelően a Dunántúl területét három régióra osztotta fel. A Duna mentén húzódó keleti rész 
a Balaton vonaláig terjed, délen átnyúlik Szlovénia területére is. A nyugati kör, amelyet ő középső zónának 
nevez, a Fertő-tóig, illetőleg a Kemenesaljáig terjeszkedik. Ebben a csoportban már a nyugati hatások is 
érvényesülnek. A harmadik régió Vas és Sopron megyére korlátozódik, ugyanakkor szorosan kapcsolódik 
az alpesi zónához. 

E hármas területi felosztás nem is tükrözhette a valóságos helyzetet. A csoportosítást Tompa az egész 
kora vaskorra érvényesítette, amely, tekintve ennek hosszú időtartamát, ilyen alapon nem is lehetett reális. 
Ma már tudjuk, hogy az egész korszak egyáltalán nem volt egységes. Tompa korai vaskorának első felét 
az urnasíros kultúra tölti ki, amely csak a koravaskori halomsíros kultúra népének beáramlása nyomán, 
a H C periódusban oldódott fel. A korai vaskor második felét részben a már említett új kultúra, és kisebb 
mértékben a szkítaság tölti ki a szóban forgó területen. A hármas felosztás egyik időrendi szakaszra sem 
alkalmazható maradéktalanul, még a tulajdonképpeni korai vaskorra sem. 

Tompa szerint a bronzkor végén beáramló illírség a Dunántúlon is elterjesztette a lausitzi kultúrát. 
Behatolása eredményeként teljesen megszűnt a dunántúli mészbetétes edények kultúrája. A helyi elemeket 
magába olvasztó népesség alakította ki ezután a Dunántúl és a Felvidék új, koravaskori kultúráját. 

Kétségtelen, hogy a Tompa működését megelőző évtizedekben Budapest térségében komoly mennyi
ségű leletanyag gyűlt össze. Amíg Nagy Géza egyetlen ilyen korú telepről és temetőről sem tudott, addig 
Tompa a Duna mindkét oldaláról már hitelesen feltárt leletegyütteseket vehetett számba. 
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Tompa jó érzékkel különítette el az általa felvett korai vaskor első felének, vagyis az urnasíros korszak
nak a leleteit; kerámiát és bronzot egyaránt. A telepmaradványok és urnatemetők a korszak számos gazda
sági és egyéb természetű jelenségeihez szolgáltatnak adatokat, melyeket történeti áttekintéséhez Tompa fel 
is használt. A lausitzinak vélt kultúrát Tompa helyenként igen hosszú életűnek gondolta, s a korai vaskor 
második felében csak a Dunántúl nyugati perifériáján számolt az ún. kalendenbergi csoporttal. Ettől keletre 
lausitzi továbbélést tételez fel. Erre konkrét célzást is tesz, amikor a tabáni és a már ismert gellérthegyi 
(a Sziklatemplom feletti) településeknek a kelta hódításig való folyamatosságáról ír. Kétségtelenül igaza 
van Tompának abban, hogy a keltákat, sőt a rómaiakat itt megérő népcsoportok számos urnasíros marad
ványt is magukba foglaltak. E maradványok azonban jóval korábban, a korai vaskor derekán elvesztették 
önállóságukat, feladták sajátos színezetű kultúrájukat.92 

Nagy Tibor szintén tág teret szentelt említett tanulmányában a korszak leleteinek. Nem meglepő, 
hogy ebben a részben is háttérbe szorulnak a topográfiai felsorolás mögött a történeti szempontok. A budai 
oldalon nem ismer nagyobb kiterjedésű H A korú telepet és temetőt, éppen ezért arra gondol, hogy a pilinyi 
kultúrán belül kimutatható változások hullámai esetleg ezt a területet is érintették. Köztudomású, hogy 
a H A periódus dereka körüli időben, erős lausitzi hatásra a pilinyi kultúra valóban átalakult, s létrejött 
az ún. Kyjatice kultúra, amelynek leletei között egyaránt találhatók pilinyi és lausitzi elemek, valamint 
a kettőből kikristályosodott új formák is.93 Nagy Tibor a pilinyi kultúra pokorágyi fázisáról ír, annak elle
nére, hogy ez a terminológia ma már nem alkalmazható az említett kultúra fiatalabb szakaszára. 

Az Óbudáról származó két kézfej védő bronztekercs valóban a pilinyi kultúra elterjedési területén a leg
gyakoribb típus. Ez azonban önmagában még nem indokolja a pilinyi vagy Kyjatice kultúra jelentősebb 
szerepének feltételezését területünkön. Amint fentebb már említettük, Budapest körzetét olyan erős halom-
síros kultúrás gyűrű övezte, amely lehetetlenné tett minden behatolást idegen népesség számára. Lényegé
ben ugyanezt tapasztaljuk a későbbiek során, a váli kultúra idejében, így a szóban forgó kartekercseket 
a cserekereskedelem produktumainak kell tartanunk. 

Nagy Tibor szerint a H A periódus folyamán Északnyugat-Dunántúlon a Baierdorf—Velatice kultúra 
betelepedésével kell számolnunk, majd innét továbbhaladva a Kelet-Dunántúlon, s egyben a pesti oldalon is 
megjelentek. A budai oldalon mind ez ideig igen kevés a Vál I szakaszra keltezhető leletegyüttes. Miután 
a dunántúli későbronzkori fejlődésben a halomsíros kultúrának nem tulajdonít olyan szerepet, mint ez 
Ausztria és Morvaország területén tapasztalható, elveti a Baierdorf—Velatice jellegű elemek helyi meg
jelenésének a belső fejlődésre alapozott elméletét. 

Nagy Tibor véleményét idézve, a váli kultúra második fázisa részben a Baierdorf—Velatice—Vál I 
típusú helyi csoportok továbbfejlődéséből, részben az ehhez csatlakozó újabb bevándorlókból alakult ki. 
A Stillfried—Podoli jellegű leletek, valamint a széteső pilinyi kultúra gyakorolt hatást a Vál II szakasz 
kialakulására. Ezen túlmenően számol azzal is, hogy a HA—B átmeneti szakaszában, és a H B legelején 
nyugat felől, az említett kultúrák köréből újabb csoportok érkeztek a Duna-könyök és a főváros területére. 

Helyesen állapítja meg, hogy a budai oldalon a vatyai korszak után a Vál II periódus leletei a leggazda
gabbak, és ezt a tényt a leletek egész sorával támasztja alá. A váli kultúra időszakának végét követő viszony
lagos leletszegénység részben a kutatásbeli hiányossággal magyarázható. Erre enged következtetni az a 
jelenség, hogy a terület szkítakori kerámiájában igen erős a váli kultúra köréből származó és a kalenden
bergi összetevő. Néhány, a váli környezetből előkerült lelet alapján az ausztriai kalendenbergi körből érkező 
csoportok megjelenésére gondol már ebben az időszakban.94 

A Nagy Tibor által adott összefoglaló gondolatmenete sok helyütt logikusnak látszik, esetenként el is 
fogadható. Több feltevését azonban nem tudja kellő mennyiségű leletanyaggal alátámasztani, sőt a meglevő 
leletek némelykor az általa elmondottak ellenkezőjét igazolják. Az a hipotézis, hogy a H A periódus folya
mán először Északnyugat-Dunántúlt szállták meg a Baierdorf—Velatice elemek, majd innét jutottak el 
Fejér és Pest megye területére, egészében elfogadhatatlan. Kétségtelen, hogy a szóban forgó kultúra folya
matosan terjeszkedett déli, délkeleti irányba, és az északnyugat-dunántúli, Sághegy—Velemszentvid csoport 
lelőhelyei az ország területén valóban a legkorábbiak közé tartoznak. Ezekkel szinte egyidőben a főváros 
térségében is feltűntek az urnasíros kultúra hordozói, amint azt a pomázi és érdligeti leletek igazolták. 
A kultúra terjeszkedésének fő irányvonala a Duna volt, s ennek partjai mentén haladva mélyen benyomult 
Jugoszlávia területére.95 A sághegyi—velemszentvidi típusú leletek az Alsó-Ausztria területével közvetlenül 
kapcsolatban álló, valamint a Duna mellékfolyói mentén letérő korai urnasíros elemek önálló csoportját 
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képviselik.96 Ez egyhelyben maradva aligha vándorolt tovább Kelet-Dunántúl felé. A csoport fejlődése 
során megőrizte a baierdorfi kör sajátos jellemvonásait, s bizonyos fokig el is tért a szomszédos váli kul
túrától. A budai oldalon kevesebb ugyan a korai váli kultúra leletanyaga, ennek ellenére itt is határo
zottan elhatárolható ez a fejlődési szakasz. 

Nagyjából a H A periódus közepétől indulhatott meg Északkelet-Dunántúl területén az a fejlődés, 
amely a Baierdorf—Velatice és a helyi elemek keveredéséből létrehozta a váli kultúrát. Amint ezt az elmúlt 
évek során igazolták, a váli kultúrának két egymást követő szakasza különíthető el.97 Ezek azonban olyan 
szoros összefüggésben állnak egymással, hogy határvonaluk nem is húzható meg élesen. E két szakaszt 
csak hozzávetőleg tudjuk a H A2, illetőleg a H B periódussal párhuzamosítani. A Vál II fázist pusztán 
belső fejlődés hozta létre, s alig gondolhatunk egyrészt a Podoli—Stillfried körből, másrészt a pilinyi terü
letről származó olyan méretű behatolásra, amilyent Nagy Tibor feltételez. Ennek egyelőre semmilyen 
bizonyítékát sem ismerjük. 

A budai oldal váli kultúrás leletei között valóban a fiatalabb szakaszhoz tartozók dominálnak, ugyan
akkor nem hanyagolhatjuk el a korábbi periódus leletanyagát sem. A nagy kiterjedésű temetők és telepek 
tanúsága szerint a Dunakanyar és a főváros térségében is szinte mindenütt megtaláljuk a II. szakasz előz
ményeit. Ezt tapasztalhatjuk Békásmegyeren, de a Nagy Tibor által említett lágymányosi dombsoron is. 
Erre utal egyébként a már többször idézett pomázi lakóház és érdligeti sír. 

A váli kultúra legvégső fázisát helyenként kalendenbergi típusú leletek kísérik. E típusok száma 
azonban oly csekély, hogy pusztán ezek alapján alig gondolhatunk a kultúra köréből származó, ilyen korai 
betelepedésre. Ebben az esetben a kereskedelmi kapcsolatok lehetőségét kell inkább az előtérbe helyeznünk, 
amelyek — mint a római hódítást is — megelőzték a nyugati koravaskori halomsíros kultúra népének 
behatolását. 

A korai vaskor második felében a főváros térségében megjelenő szkítaság itt a kalendenbergi csoport 
által leigázott népességet talált. A jobban védhető dombhátakra felhúzódó kis csoportok számaránya 
meg sem közelítette a Vál II korszakét. A szkíta emlékanyagban előforduló váli—kalendenbergi elemek 
nem feltétlenül ezen a területen keveredtek a tiszta szkíta formákkal, hanem magukkal is hozhatták Kelet-
Szlovákiából vagy az Alföld északi peremvidékéről. A Vámosmikola—Istvánmajorban feltárt többrítusú 
szkíta temető emlékanyagában ugyanezt az erős váli—hallstatti keveredést tapasztaltuk.98 

Nagy Tibor összefoglalását megelőzően a Budapest Régiségei hasábjain jelent meg Patek Erzsébet 
tollából a tököli váli kultúrás temető ismertetése. A szerző itt a főváros térségének egyik legfontosabb 
temetőjét dolgozta fel. Sajnos ennek ásatási megfigyelései nem állhattak rendelkezésére. 

A publikációjában Patek Erzsébet kifejtette a váli kultúráról vallott nézeteit, amelyek lényegében meg
egyeznek a néhány évvel ezelőtt, az Archeológiai Értesítőben lefektetett téziseivel.99 Megállapításai közül 
több is érinti Budapest területét. 

Patek Erzsébet leszögezte, hogy a tököli temető váli kultúrás leletanyaga kisebb részben a Velatice, 
nagyobb részben a Podoli kultúrával mutat rokonságot. Ez a megállapítás többé-kevésbé fedi is a valóságot. 
Helytelen azonban a kultúrának a Dunakönyök térségére való korlátozása, miután leletei ennél jóval 
szélesebb körben követhetők nyomon. Kétségtelen, hogy a kultúra lelőhelyei a már előzőleg kitaposott 
— sa későbbiek során is jól ismert — útvonalak mentén helyezkednek el. Ez valójában minden újonnan 
megjelenő népesség esetében megfigyelhető, s különösen jellemző a váli kultúrára. 

Patek Erzsébet szerint a Podoli színezetű váli kultúra különböző irányú hatások eredményeképpen 
alakult ki. Ebben a szomszédos területek hasonló korú kultúrái is közreműködtek. Ez a hipotézis legfeljebb 
részleteiben fogadható el, miután az említett kultúra létrejöttét csak befolyásolhatták a környező nép
csoportok. Alapjában egyetlen kultúra, a Baierdorf—Velatice kör elemeiből, valamint az őslakosság marad
ványaiból alakult ki. 

A szerző úgy gondolta, hogy a váli kultúra létrejöttének elemzésénél figyelembe kell vennünk a szóban 
forgó terület későbronzkorát, s egyben azt a kérdést, hogy mennyire szállta meg e vidéket a halomsíros és 
a lausitzi kultúrák népe. Azonnal le is szögezte, hogy az említett kultúrákat csak szórványos leletek kép
viselik, éppen ezért jelentős szerepet nem is játszhattak a váli kultúra kialakításában. Ma már ez a tézis sem 
tartható fent teljes egészében, miután jól tudjuk, hogy Dunántúl későbronzkorának egyetlen jelentős ténye
zője a halomsíros kultúra, ha döntő mértékben nem is, mindenesetre befolyásolta a terület urnasíros fejlő
désének alakulását. 
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A tököli urnatemető gondos analízise alapján Patek Erzsébet az egész kultúrára általános érvényű követ
keztetéseket vont le. Megállapította, hogy a legtöbb egyezés a szlovákiai hetényi (Chotin) csoporttal mutat
ható ki. Ez a megállapítás el is fogadható, miután ugyanazon összetevőkből, hasonló körülmények között 
kialakult egyetlen kultúrát képviselnek. Ugyancsak erősnek véli a dálji kultúrával fennálló kapcsolatot, míg 
szerényebb összefüggés mutatható ki astillfriedi csoporttal. Ez a hipotézis is valószínűnek látszik, mert egy
részt a dálji csoporthoz genetikai szálak fűzik a váli kultúrát, másrészt a Podoli-Stillfried körhöz fűződő 
kapcsolatok már lényegesen lazábbak. 

Aránylag tág teret szentel a szerző a kronológiai kérdéseknek. Ugyancsak a tököli síregyüttesekből ki
indulva megállapítja, hogy a kultúrában a Podoli formák mellett a Velatice csoporttal megegyező típusok is 
előfordulnak. Ez utóbbi szerinte a HA periódus hagyományaként kezelhető, miután H B formákkal együtt 
kerülnek elő. E véleményét néhány tököli síregyüttessel próbálja igazolni. Az igazolást nem fogadhatjuk el, 
mert — amint ezt korábban több esetben is sikerült bizonyítani —, a váli kultúra temetőinek többségében a 
H A periódus zárt síregyütteseit is megtaláljuk. Többek között a tököli temetőben is ezt tapasztaljuk. Ennek 
ellenére Patek maga sem tartja lehetetlennek, hogy „ . . .a kutatások intenzívebbé válása után a váli kultúra 
területén is meg fog mutatkozni mint egy—egyelőre csupán feltételezhető—korai váli kultúra. „Ezt a Patek 
által távolabbi időre fenntartott hipotézist a meglevő leletanyag alapján alig valamivel később Foltiny Ist
ván és Petres Éva igazolták, amikor elsőként elkülönítették a váli kultúra két szakaszát (Vál I—II).100 

A szerző a publikáció elkészítése idején még nem látott lehetőséget a H A és H B korú leletanyag elvá
lasztására a váli kultúrán belül. Éppen ezért a tököli temetőt legkorábban a HA periódus végére, döntő 
súllyal a H B periódusra keltezte, s a stillfriedi, hetényi és dálji csoportokkal párhuzamosította. A tanulmány 
végén leszögezte, miután a kultúrának nincsenek összefüggései a későbronzkori előzményekkel, ezen a terü
leten új népcsoport megjelenésével kell számolnunk.101 

A cikk megjelenése óta Patek Erzsébet bizonyos fokig módosította fent ismertetett nézetei egy részét, 
elsősorban a kronológiai természetűeket. Azonban a kultúra lényeges kérdéseire vonatkozó véleményével 
nem érthetünk egyet.102 

A Budapest Régiségei XX. kötetében írt tanulmányomban lényegében már ismertettem az urnasíros 
korszaknak Budapest területét érintő leletegyütteseit. Egyúttal felvetettem az ezekkel összefüggő történeti 
kérdéseket. Határozottan leszögeztem, hogy ebben a térségben egyaránt képviselve van a Vál I és a Vál II 
szakasz, annak ellenére, hogy viszonylag nagyobb a fiatalabb periódus leleteinek a száma. A Vál I korszakot 
a H A2 periódussal párhuzamosítottam, a Vál II leleteit a H B fázisra tartottam jellemzőnek. Az urnasíros 
korszaknak a főváros területét is érintő történeti eseményeit az alábbiakban vázoltam: 

A váli kultúrát kialakító népcsoportok a Duna vonalát követve valószínűleg Ausztria területéről érkez
tek a Dunakanyar, majd Budapest térségébe. A mellékfolyók mentén a Dunától távolabbra is eljutottak, így 
többek között Szlovákia területére. Ez az ún. „Urnenfelder" vándorlással összefüggő népmozgalom erősen 
érintette a főváros területét, elsősorban az itt levő fontos átkelőhelyek miatt. A pásztor életmódot űző, ván
dorló népesség Fejér megye területén és a Dunakönyök térségében egyelőre megrekedt, átmenetileg útját áll
ták a Tolna és Somogy megyei földvárakban védekező halomsíros elemek. A Tompa által illírnek tartott né
pességet a Baierdorf—Velatice eredetű csoportokkal lehet azonosítani, s csak közvetve a lausitzi kultúrával. 

A relatív és abszolút időrend kérdésében lényegében a már korábban kialakított kronológiai rendszere
zésemet ismételtem, s egyben a főváros területére alkalmaztam. Ennek későbronzkori leletanyagát az i.e. 
XIII. sz.-ba, az első urnasíros csoportok megjelenését a XII. sz.-ba kelteztem. Úgy gondoltam, hogy a váli 
kultúra csak a XI. sz. folyamán alakulhatott ki, s a tököli, szentendrei-szigeti stb. temetők legkorábbi sírjai 
kb. a század derekán kerültek föld alá. A kultúra java korszakának leleteit az i.e. X—VIII. sz. idejére tartot
tam jellemzőnek.103 

A főváros térségének urnasíros korszakát meglehetősen gazdag szakirodalom dolgozza fel. Ha ezek 
eredményeit az újabb kutatások tükrében analizáljuk, lényegében előttünk állnak a korszakkal kapcsolatos 
megoldott és a még megoldásra váró feladatok. A bő irodalmi anyag ellenére szükségesnek tartjuk, hogy a 
jelentősebb fővárosi és környékéről származó leletanyagot még egyszer áttekintsük: 

A budai oldal legjelentősebb centruma a korszakban minden kétséget kizáróan a békásmegyeri rész 
volt. Számos települést és urnatemetőt ismerünk innét, s ezek közül kiemelkedik a jelenleg feltárás alatt álló 
Vöröshadsereg úti urnatemető. Nagy László és Schreiber Rózsa évek óta végzett ásatásai során a főváros 
legnagyobb sírszámú temetője került napvilágra. Az eddig előkerült, feldolgozás alatt álló leletek között 
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talán azok a kultusztárgyak a legfontosabbak, melyeknek vallástörténeti jelentőségét nem szükséges indo
kolnunk. Ezek.feltehetőleg a váli kultúra népének társadalmi szerkezetéhez is értékes adatokat szolgáltat
nak.104 

Széles kiterjedésű telep maradványait találta meg Tompa a Pünkösdfürdő szomszédságában, majd va
lamivel távolabb, feltehetően ugyenezt a telepet Szilágyi János is feltárta a Vízművek területén. 

Tompa leírása alapján itt szegletes alapú lakógödrök kerültek elő cölöplyukakkal. A gödrök egyikében 
tűzikutyákat is leltek. Tompa feltételezi, hogy a szegletes alapú gödör lakóház volt. Ugyanerről a telepről 
több égetőkemencét is említ.105 Nagy Tibor szerint ezek a házak favázasak, vesszőfonatosak voltak, amelyet 
agyaggal tapasztottak ki és nyeregtetővel fedtek.106 A telepről közölt leletanyagban a váli kultúra tipikus 
edénytöredékeit látjuk viszont.107 A BTM gyűjteményében levő anyagból a magas fülű bögrék még a korai 
periódust idézik. A váli kultúra korának felelnek meg az edényfejű tű és az öntőminták is. Külön figyel
met érdemel az ugyanitt megtalált vizesárok, amely a telepet vette körbe. 

Békásmegyer déli határából valószínűleg urnasírhoz tartozó leleteket említ Tompa. E leletek — külö
nösen a félholdas beretva — már a kultúra legvégét képviselik.108 Nem lehetetlen, hogy a lelőhely összefüg
gött a Vöröshadsereg úti temetővel. Ugyancsak nagyobb urnatemető maradványai kerültek elő a Kossuth 
Lajos üdülőparton.109 A szomszédos Bányászati üdülőben G. Csánk Veronika mentett meg urnasírhoz tar
tozó edényeket.110 A Pünkösdfürdőről közölt edények is sírok tartozékai voltak, talán éppen a Vízműveknél 
előkerült telep lakói által használt temetőből.111 A fenti leletfelsorolás alapján nem lehet kétséges, hogy Bé
kásmegyer térsége a kultúrának talán legsűrűbben lakott területrésze volt. 

Békásmegyertől északra és délre egyaránt nyomon követhetjük a Duna közelében, a magaslati helyeken 
megtelepedő váli népességet. Garády Sándor a Pusztatemplom mellett viszonylag korai jellegű sírokat tárt 
fel.112 A főváros határain túl, Budakalászon újabb telep nyomait találtuk meg, ahol a paticsok tömkelege a 
lesározott alapú házak egész sorát jelezte. Az ezek közé beásott szemétgödrökből a kultúra jellegzetes telep
maradványai kerültek elő.113 Az Állami Gazdaság területén levő lelőhelytől keletre egy urnatemető több 
sírja látott napvilágot.114 

Pomáz térségéből több jelentős településről is tudomásunk van. Ezek lakói a környéken húzódó domb
vidéken kedvező életfeltételeket találtak, ugyanakkor védelmüket is jól megszervezhették. Ezért nem meg
lepő, hogy erődített telep is előfordul a térségben. Gallus Sándor ásatásai nyomán kőalapú boronaházak 
maradványai bukkantak elő. A házakban a váli kultúra leleteit találták meg.115 Igen hasznos munkát végzett 
Pomáz területén Sashegyi Sándor műkedvelő régész, s ennek köszönhető számos későbronzkori és urnasíros 
korszakba tartozó lelőhely rögzítése. 

Pomáztól még északabbra, Szentendréről, több telepet és temetőt tartunk számon. Ezek közül elsőként 
a monostorszigeti urnatemető említhető meg. Ennek kövekkel körberakott urnafészkei, valamint az itt elő
került hamvasztóhely jó adatokat nyújt a kultúra részletesebb analíziséhez.116 A sziget déli felében a 
sírokhoz tartozó telepet is megtalálták. Itt is előkerültek a telepet övező vizesárok nyomai.117 A szentendrei 
vasútállomás területéről ugyancsak településből származó leleteket ismerünk. Ezek között a váli kultúra ko
rábbi szakaszának típusai dominálnak.118 

Békásmegyer térségétől déli irányba haladva a kultúrát képviselő leletegyüttesek száma továbbra sem 
csökken. Mindenekelőtt Óbuda számos lelőhelye érdemel figyelmet. A külső Szentendrei úton árokásás al
kalmával kerültek elő leletek.119 Nagy Tibor a Gázgyár területéről urnasírt, a Hajógyárszigetről cserepeket 
említ.120 Jelentősnek látszik a Garády Sándor által a Bécsi úton végzett leletmentés, amely földbe vájt tűz
helyekkel ellátott kunyhókat, valamint kemencéket eredményezett. Az itt előkerült edénytöredékek egy 
része grafitos, s már a H C periódushoz köthető, más része még a váli kultúra formáit jelzi.121 A Bécsi út 
mentén feltárt lelőhely már a főváros határain kívül eső pilisi medencébe vezet, Dorog térségén keresztül, 
Esztergom magasságában ismét elérjük a Duna vonalát. A Dorog környéki számos lelőhely, így a pliscsabai 
és a kesztölci temetők igazolják, hogy a kultúra népe előszeretettel telepedett meg a már ismert útvonalak 
mentén.122 A Duna-könyök területét keresztben átvágó út környékét megszálló váli településekre Patek Er
zsébet is utalt, amikor a brigetiói római útvonal mentéről származó leletekre hívta fel figyelmünket.123 

A főváros budai oldalán szinte már belterületen, három igen fontos települési központ rajzolódik ki. 
A Tabán, a Gellérthegy és a budai Várhegy e korszakban egyaránt lakott hely volt. A két utóbbi telep 
esetében a védelmi szempontok lehettek előtérben a betelepedés idejében. Nagy László a Várhegyen szemét
gödör maradványait találta meg, s ebben a kultúra edénytöredékeit.124 A település nagy részét a középkori 
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építkezések nyilván már elpusztították. Ugyanígy a Gellérthegy őskori kultúrszintjei is erősen lekoptak, s 
csak szórványos jelenségek utalnak a váli kultúra csoportjának jelenlétére.125 E két lelőhelynél jóval több le
letanyagot szolgáltattak Nagy Lajos tabáni ásatásai. A váli népesség itt a szerb templom közelében kiemel
kedő területen lakott. Kerek alapú lakó- és szemétgödreiben a már megszokott kerámia került elő. Tompa 
részletesen írta le az ugyanitt talált egykorú kemencék szerkezetét, s ez újabb érdekes adatot jelent a kultúra 
gazdasági életének rekonstruálásához.126 

A Duna folyását követve, a Gellérhegytől délre, további lelőhelyek jelzik a népesség előrenyomulását. 
Nagy Tibor a Fehérvári úti SZTK-rendelo területéről „ . . .a késő-Velatice csoportba, a H A, B határára 
helyezhető.. " telepet említ. A helyről csupán kevés kerámiát ismer.127 A lágymányosi Dunapartról telepet 
ismertet, ennek temetőjét is megtalálta. Az előbbi az Április 4. Gépgyár területén, az utóbbi a Galvani út 
környékén került elő.128 Ugyanezen a környéken, még a lágymányosi dombsoron, leletmentés alkalmával 
telep maradványait figyeltük meg. A Sztregova úti települést a váli kultúra korábbi szakaszának népessége 
lakta, s ennek szemétgödreit, valamint lakásra is alkalmas, tűzhellyel rendelkező gödörrendszerét találtuk 
meg. A viszonylag gazdag leletanyagban kiemelkedő jelentőségű az ún. holdidol.120 

Déli irányba tovább haladva újabb és újabb lelőhelyek jelzik e kultúrát. Kamaraerdőn éppen a legutóbb 
kerültek elő telepmaradványok.130 Diósdról váli kultúrához tartozó cserepeket ismerünk.131 Az érdligeti sír 
leleteiről fentebb már szóltunk, s hangsúlyoztuk jelentőségét. Ugyancsak Érd területén a fejlett váli kultúrá
nak több lelőhelyéről is tudomásunk van. Ezek általában a Duna-part közvetlen szomszédságában helyezked
nek el.132.' • 

A szemközti Csepel-szigeten szinte egymást érik az őskori települések. Ezek között szép számmal kép
viseltek az urnasíros korszakhoz tartozók. A tököli temető publikációját fentebb már kimerítően ismertet
tük, s utaltunk jelentőségére a főváros térségében. A Gerecze Péter által még 1912-ben feltárt temető ásatási 
naplója nem maradt fenn. Annak ellenére, hogy a leletek jó része ma már sírok szerint sem csoportosítható, 
a temető pótlólagos közzététele jelentős mértékben előbbrevitte a főváros térsége urnasíros kori kutatásait. 

Ugyancsak a szigetről, Szigetszentmiklós-Háros határa környékéről újabb urnatemető több edényét 
sikerült megmentenem.133 Ezen túl még a Csepel-Szabadkikötő szomszédságából feltárt urnasírok egy része 
kapcsolható a korszakhoz.134 

Közel sem ilyen gazdag a pesti oldal váli kultúrás leletanyaga. A kultúrát itt mindösze néhány jelentő
sebb lelőhely képviseli. Zuglóból két helyről is említhetünk e korszakból származó települést. A Bazsarózsa 
úti telepen valószínűleg gabonaraktár céljául szolgáló hosszú gödörben egymás mellett elhelyezve több 
hombár alakú edényt találtak. Ennek közvetlen közelében egy kunyhót is feltártak, amelyben a tűzhelyet is 
sikerült rögzíteni. A kunyhóból származó cserépanyag a kultúra korábbi szakaszába keltezi a telepet.135 

Az Egressy úti telepről fentebb már szó esett, a Tompa által közölt cserepek kétségtelenül a váli kultúrába 
sorolhatók.136 

Tompa Sashalomról említ még szerinte urnatemetőhöz tartozó edényeket. Bár egyik-másik kerámia
típus H A párhuzamokkal rendelkezik, a leletegyúttest mégis a kultúra fiatalabb szakaszára keltezhetjük.137 

A közelmúltban Kerepesről ismertettem egy sír leletanyagát, s ezt a H A végső fázisára tartottam jellem
zőnek.138 A sashalmihoz hasonlóan nem hiteles körülmények között előkerült urnasír a kultúra népének 
északkeleti irányba való előretörését dokumentálja. Ugyanezt a terjeszkedést jelzik a szadai lelőhelyek. 
A község határából több helyről ismerünk urnasírokból származó edényeket, s ez a tény itt is sűrűbb megte
lepedésre enged következtetni.139 

A Duna vonalán észak felé haladva a kisszentmiklósi urnasírt idézhetjük.140 A szakirodalomból már 
régóta ismert a Vácon előkerült, s azóta váci néven nyilvántartott hegedűvonó típusú fibula, valamint az 
állítólag ugyanarról a helyről származó magas fülű edény az urnasíros kultúra kezdeti szakaszára szolgáltat 
hasznos adatokat.141 Ugyancsak Vác környékéről említhetünk néhány, a múzeum gyűjteményében levő 
szórványos leletet.142 

Foglalkoznunk kellene még a főváros térségéből szép számmal ismert szórványos bronzleletekkel. Eze
ket Tompa és Nagy Tibor felsorolta, itt csupán néhány jelentősebbet emelünk ki. E korszak beható bronz
kereskedelmére derít fényt a nagytétényi bronzbogrács, és a Budakalász határában talált trébelt díszítésű 
bronzedény töredéke.143 

Utolsónak hagytuk Budapest egyik legértékesebb, s egyben történeti szempontból is legjelentősebb ős
kori leletegyüttesét, az angyalföldi aranyleletet. Tulajdonképpen két, különböző időben, különböző helyen 
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előkerült leletről van szó, amelyek — Tompa szavait idézve — szoros összefüggésben állnak egymással. Az 
első kincs még a múlt század végén látott napvilágot a tébolyda mögötti területen. Ebben aranylemezes 
bronzgombok, aranyszalag tekercsek és aranygyöngyök vannak. A másik aranyleletet 1925-ben az angyal
földi homokbányában találták. A teljes leletet sajnos nem sikerült a Magyar Nemzeti Múzeumnak meg
szereznie. Egyik aranycsészéje pl. Londonba, a British Museum-ba került. A lelet megmentett részében trébelt 
és domborított díszítésű füles és fül nélküli csészék, tál, az előző kincs darabjaival megegyező lemezes gom
bok, gyöngyök, aranyszalagtekercsek, valamint egy kis madár alakú töredékes aranydísz van. A két raktár
lelet tárgyait Tompa kimerítően ismertette. Az utóbbi lelőhelyen hitelesítő ásatást is végeztek, ez azonban 
nem hozott különösebb eredményt. Az egyetlen, itt előkerült, profilált fejű bronztű megerősíti a két arany
kincs időrendi besorolását.144 

A továbbiakban röviden foglalkoznunk kell a felsorolt urnasíros leletek belső időrendi helyzetével. 
Az urnasíros kultúra első csoportjai a Reinecke szerinti H A periódus első felében jelentek meg a Dunán

túl keleti részén. A főváros térségében ezt az időszakaszt a már többször idézett pomázi ház és az érdligeti sír 
képviseli. Egyes jelenségek arra engednek következtetni, hogy Békásmegyeren is megtelepedett az urnasíros 
kultúrának egy ilyen korú csoportja. A Vízművek telepének anyagában a morvaországi Lednice fázis típu
saival rokon töredékek keverednek a későbbi korok leleteivel.143 A Lednice fázis egykorú az említett magyar
országi korai csoportokkal.140 

A H A periódus derekától már nyomon követhetjük a váli kultúra kikristályosodásának folyamatát. 
A nagy váli temetőkben, elsősorban a Duna főváros feletti szakasza környékén, a korai jellegű sírok szám
aránya igen magas. Neszmélyen és Hetényben a klasszikus Baierdorf—Velatice formákkal szinte teljesen meg
egyező típusok zárt síregyüttesekben képviselik a váli kultúra korai szakaszát.147 Sajnos a monostorsziget 
temető sírösszefüggései igen zavarosak, így egységes síregyüttesekben nehéz a Vál I fázist elkülöníteni. Csu
pán egyes edényformák meghatározásával tudunk a korai szakaszra következtetni.148 A sírók kővel való 
körülrakása is az ősi temetkezési rítus visszaütését igazolja. 

A kultúrának erre a szakaszára keltezhetők a Pusztatemplomnál előkerült sírok, valamint a békásme
gyeri telepek és temetők leleteinek egy része is. Nagy Tibor szerint a periódust képviselik a délbudai oldalon, 
a lágymányosi dombsoron elhelyezkedő települések közül a Fehérvári úti SZTK-rendelő helyén talált ma
radványok. Ugyancsak a Vál I szakaszhoz kell sorolnunk a Sztregova úti telepet. 

A pesti oldalon a Zugló-Bazsarózsa utcában kiásott teleprész, valamit a kerepesi síregyüttes kifejezet
ten ehhez a periódushoz köthetők. A szadai edények már a kultúra átmeneti szakaszának formái, tehát a 
H A—-B átmeneti fázisát, illetőleg a H B legelejét képviselik. Szemben a sashalmi lelettel kapcsolatos, koráb
ban képviselt álláspontunkkal, e leletet a kultúrának már fiatalabb szakaszába kell kelteznünk. 

A már említett nagyobb temetőkhöz hasonlóan a Vál I. korszakban kezdődtek el a csepel-szigetiek is. 
A tököli temető néhány síregyüttese leleteik alapján a H A2 periódusba helyezhető.149 

Nagy Tibor részletesen analizálja az Óbudáról származó aranykorongok időrendi helyzetét. Ezek, 
wormsi és velemszentvidi összefüggéseiket tekintve, a Baierdorf—Velatice korral állnak kapcsolatban. Ennek 
ellenére elképzelhető, hogy földbe kerülésük az urnasíros kultúra végét jelzi.150 

Nem meglepő, hogy az urnasíros kultúra fiatalabb periódusában — amelyet általában a H B és részben 
a HC fázissal párhuzamosítanak — viszonylag nagyobb leletgazdagságot tapasztalunk, mint korábban. 
A nagy dunántúli temetők, így Neszmély, Tököl, Adony, Válstb., a szlovákiai Hetény, Muzsla (Muzla) 
tanúsítják, hogy a kultúra a fiatalabb szakaszában érte el virágkorát. A leletek egyre növekvő száma soha 
addig nem tapasztalt népsűrűségre enged következtetni. Különösen vonatkozik ez Budapest területére és 
környékére. A Duna jobb oldalán, Szentendrétől Érdig szinte egymást érik a telepek és temetők, amelyek 
zömmel a H B periódust képviselik. A pesti oldalon természetesen arányosan csökken a korszak leletanyaga. 

Békásmegyer mellett Pomáz és Budakalász térségében alakult ki jelentősebb centrum a H B folyamán. 
Ezek a Vál II szakasz végére érték el jelentőségük csúcspontját, amint ezt az erődített pomázi telephelyek 
igazolják. 

A Gellérthegy—Várhegy—Tabán területrészen még nem látjuk világosan a kultúra megtelepedésével 
kapcsolatos kérdéseket, így ennek kezdetét sem. Annyi bizonyos, hogy a Vál II szakaszban a három tele
pülés már számottevő központot képvisel. A kultúra népe belső fejlődésével párhuzamosan folytatta déli és 
keleti irányba való terjeszkedését. A nagytétényi bronzbogrács, az érdi leletek, a Fejér megyei települések és 
temetők e lassú vándorlást igazolják. 



A pesti oldalon a legjelentősebb későváli leletegyüttes kétségtelenül az angyalföldi aranykincs. Az 
aranytárgyak gondos analízise alapján a két leletet nem keltezhetjük a H B periódus végénél, esetleg a H C 
legelejénél későbbre. Ezzel szemben a kincsnek olyan tárgyai is vannak, amelyek a fenti időpontnál korábbi 
összefüggésűek. Mindenekelőtt az aranyedények érdemelnek figyelmet. Ezek sajátos típusaik révén számos 
problémát vetnek fel. Feltűnő, hogy eltérnek az urnasíros korszak jól ismert fémedény formáitól, csupán 
a rajtuk levő stíluselemek — a díszítés és a fülképzés — kötik ezeket a fenti körhöz. A gyöngysorszerűen 
körbefutó, trébelt díszítésmód gyökerei mélyen visszanyúlnak a bronzkorba. Igen fontos időrendi tényező 
az egyik csésze fülképzése. Ez a H B periódus első felére keltezett hajdúböszörményi kincslelet üstjének 
fülére emlékeztet.151 Az aranycsésze gerezdes díszítése a későbbi korok görög edényeit idézi, ennek ellenére 
nem keltezhetjük a leletet az említett időszaknál későbbre. Igen érdekes az egyik leletben levő kis madár
alak-szerű aranytöredék. Ez tulajdonképpen edény fogórészéhez tartozott, mielőtt letört. A fülképzésnek 
ez a módja az itáliai proto-villanova kultúrához vezet. A Coste del Maranóban előkerült kincsleletben 
találkozunk ilyen jellegű csészével és fülkiképzéssel.152 Az angyalföldi kincs nagy, füles gombjai ugyancsak 
szervesen illeszkednek a szóban forgó korszakhoz, amely nagyjából a fiatalabb urnasíros szakasznak felel 
meg. 

Szinte külön csoportként kezelhetők a H C periódusba átnyúló leletek, bár zárt leletegyütteseik alig 
különíthetők el. Ezek közül, talán a Bécsi úti, s a Nagy Tibor által Békásmegyerről említett kalendenbergi 
leletegyüttes emelhető ki. Jelentőséget kell tulajdonítanunk a Csepel-Szabadkikötő közelében talált, 
gerezdes, urna alakú edénynek, amelyet a füzesabonyi, H C jellegű csontvázas sírok egyikéből származó, 
hasonló edénnyel azonosítanak. A Csepel-Szabadkikötőnél előkerült lelet a füzesabonyin keresztül 
kapcsolódik az Alföld területén legutóbb elkülönített csoporthoz (Ároktő—Dongóhalom, Füzesabony, 
Tiszakeszi, Pusztaszikszó, Mezőcsát stb.). Ez csontvázas temetkezési rítusával eltér urnasíros környezetétől. 
Úgy tűnik, hogy a keleti, feltehetően sztyeppevidéki elemeket magábafoglaló csoport a főváros területére is 
átcsapott kalandozásai során.153 Talán ennek a korszaknak maradványa a Tompa és Nagy Tibor által 
ismertetett lágymányosi csontzabla is.154 Az említett leletek már nem párhuzamosíthatok az urnasíros kul
túra H B-re eső szakaszával, hanem belenyúlnak a H C periódusba, amelyben egyúttal a váli kultúra végét 
is kereshetjük. 

Összefoglalva a relatív időrenddel kapcsolatban elmondottakat, a későbronzkort követő urnasíros 
szakaszt két egymást követő periódusra, a Vál I és Il-re tagolhatjuk. A két fázis nagyjából a régibb, illetőleg 
a fiatalabb urnasíros kultúrának felel meg. A Vál I szakasz a régibb urnasíros korszaknak csak a második 
felét öleli fel. A Reinecke szerinti beosztásnak megfelelően ezt a H A2 periódussal párhuzamosíthatjuk. 
Bizonyos jelenségek arra engednek következtetni, hogy a HA—B átmeneti fázisa, s talán még a H B leg
eleje is, ehhez a korszakhoz kapcsolható. A Dunántúlon ez az átmenet a fiatalabb urnasíros szakaszba nem 
rajzolódik ki olyan élesen, mint másutt, és sok esetben alig tudjuk egymástól elválasztani a Vál I és a Vál II 
típusú leletcsoportokat. Az átmeneti szakasz együtteseiben a két fázis leletei keverednek egymással. A Vál I 
formák közül több igen sokáig él még a H B típusok mellett. A nagyjából a fiatalabb urnasíros kultúrával 
egykorú, és a H B periódussal párhuzamosítható Vál II fázis időtartamának hossza még nem áll világosan 
előttünk. Egyes jelenségek már a H C periódussal való bizonyos fokú egykorúságra utalnak. 

Az abszolút időrend kérdésében is a Dunántúlhoz kapcsolódik a főváros térsége. így a helyi urna
síros korszakra alkalmazható időrendi számadatok az egész dunántúli terület kronológiai besorolásából 
adódnak. 

A középső bronzkor végső szakasza, az ún. koszideri horizont elsősorban a görögországi analógiák 
alapján keltezhető kb. az i. e. XV. sz.-ra. Az ezt követő, pontosan meghatározható történeti esemény az első 
urnasíros csoportok megjelenése a főváros térségében. Ez legkorábban az i. e. XII. sz. végére, inkább 
a XI. sz. elejére rögzíthető. Ugyancsak a XI. sz. a váli kultúra kialakulásának az ideje. Nagyjából ekkor 
kerültek föld alá a legelső sírok Neszmélyen és Hetényben, valamivel később, a század második felében 
a főváros térségében is. A kultúra virágkora már a következő évszázadok idejére esik. A két váli korszak 
közötti átmeneti fázist nagyjából az Í. e. X. sz. második felében kereshetjük. Ebben az időszakban kezd 
a főváros térségének váli népessége rohamosan növekedni. A kultúra java fejlődési szakasza kiterjed még 
a IX. és a VIII. sz.-ra is. Ennek a századnak a vége, majd a következő eleje már a kultúra önállósága meg
szűnésének időszaka. Ez nagyjából egybesik a keleti, talán sztyeppevidéki lovas népcsoportok megjelenésével 
Budapest területén. 
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A koszideri korszak vége, valamint az első urnasíros csoportok megjelenésének ideje közötti idősza
kaszt, tehát a XIV—XII. évszázadot a Dunántúl területén a halomsíros leletek töltik ki. A halomsíros 
kultúra dunántúli térfoglalásának kezdete az i. e. XV. sz. második felére, feltehetően ennek végső évtize
deire rögzíthető. A főváros területén és közvetlen környékén nincs olyan halomsíros lelet, amely a Reinecke 
szerinti B B periódus végére lenne keltezhető, bár az ettől kissé távolabbra eső területek ilyen korai halom
síros megszállása esetenként igazolható. A klasszikus B Cl—2 időszak leletei is igen szórványosan kép
viseltek térségünkben, csupán a későbronzkor végső szakaszából, nagyjából a Reinecke szerinti B D és a 
HA1 fázissal egykorú időszakból vannak számottevőbb leleteink. Ezek szerint több mint három teljes 
évszázad, a későbronzkor a főváros területén alig néhány leletcsoporttal képviselt.155 

A fentiek alapján Budapest térségében a középső bronzkor végétől a szkíta—hallstatti korszak kezde
téig az alábbi időrendi beosztás alkalmazható : 

B B középső 
bronzkor 

Solymár KOSZIDERI 
Tihanyi tér H. ^ Rákospalota 

1500 B B középső 
bronzkor 

Solymár KOSZIDERI 
Tihanyi tér H. ^ Rákospalota 1400 

B Cl 

későbronzkor 

Rákoskeresztúr 

HALOMSÍROS 

KORSZAK 

Egressy út 
Gellérthegy 
Békásmegyer Érdliget 

Pomáz 
Békásmegyer 

1250 BC2 

későbronzkor 

Rákoskeresztúr 

HALOMSÍROS 

KORSZAK 

Egressy út 
Gellérthegy 
Békásmegyer Érdliget 

Pomáz 
Békásmegyer 

1250 BC2 

későbronzkor 

Rákoskeresztúr 

HALOMSÍROS 

KORSZAK 

Egressy út 
Gellérthegy 
Békásmegyer Érdliget 

Pomáz 
Békásmegyer 1100 

B D 

későbronzkor 

Rákoskeresztúr 

HALOMSÍROS 

KORSZAK 

Egressy út 
Gellérthegy 
Békásmegyer Érdliget 

Pomáz 
Békásmegyer 1100 H A I 

későbronzkor 

Rákoskeresztúr 

HALOMSÍROS 

KORSZAK 

Egressy út 
Gellérthegy 
Békásmegyer Érdliget 

Pomáz 
Békásmegyer 1100 H A I 

későbronzkor 

Rákoskeresztúr 

HALOMSÍROS 

KORSZAK 

Egressy út 
Gellérthegy 
Békásmegyer Érdliget 

Pomáz 
Békásmegyer 

950 H A2 

urnasírok kora 

Pusztatemplom VÁL I 
Sztregova út 
Bazsarózsa u. Monostorsz. 
Kerepes Tököl 
Sashalom Tabán 
Érd 
Szada VÁL II 

Bécsi u. 
Angyalföld Csepel-

Szabadk. 

950 H A2 

urnasírok kora 

Pusztatemplom VÁL I 
Sztregova út 
Bazsarózsa u. Monostorsz. 
Kerepes Tököl 
Sashalom Tabán 
Érd 
Szada VÁL II 

Bécsi u. 
Angyalföld Csepel-

Szabadk. 

750 H B 

urnasírok kora 

Pusztatemplom VÁL I 
Sztregova út 
Bazsarózsa u. Monostorsz. 
Kerepes Tököl 
Sashalom Tabán 
Érd 
Szada VÁL II 

Bécsi u. 
Angyalföld Csepel-

Szabadk. 

750 H B 

urnasírok kora 

Pusztatemplom VÁL I 
Sztregova út 
Bazsarózsa u. Monostorsz. 
Kerepes Tököl 
Sashalom Tabán 
Érd 
Szada VÁL II 

Bécsi u. 
Angyalföld Csepel-

Szabadk. 

700 
H C l 

urnasírok kora 

Pusztatemplom VÁL I 
Sztregova út 
Bazsarózsa u. Monostorsz. 
Kerepes Tököl 
Sashalom Tabán 
Érd 
Szada VÁL II 

Bécsi u. 
Angyalföld Csepel-
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TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK 

A főváros területéről fent ismertetett periódusokat ma még részben tölti csak ki elegendő mennyiségű 
leletanyag. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy e korszakok történeti kérdései legtöbbször csupán körvonalaikban 
fogalmazhatók meg, s ezek megoldása soron következő kutatási feladatunk kell hogy legyen. 

A középső bronzkor a főváros térségében majdnem teljesen azonos a kelet-dunántúli középső bronz
korral. A korszakra vonatkozó kérdések is elsősorban a vatyai kultúrára szorítkoznak. 

A minket közelebbről érdeklő koszideri korszak történeti eseményei szoros összefüggésben állnak 
a Kárpát-medencei középső bronzkor végi mozgalmakkal. Amíg a koszideri típusú kincsleletek elsősorban 
a Dunántúlra és a Duna—Tisza közére koncentrálják a középső bronzkor végső szakaszának eseményeit, 
addig az ezt megelőző, ún. mykenizáló időszak központja inkább az Alföld, a Tiszántúl területén keresendő. 
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Az Apa—Gaura—Hajdúsámson kincslelethorizont a gyulavarsándi—ottományi és a füzesabonyi kultúrán 
belül lejátszódó történeti katasztrófára enged következtetni. Erre az i. e. XVI. sz. második felében, ennek 
utolsó évtizedeiben kerülhetett sor. A katasztrófa nem korlátozódott az Alföld területére, s hatása — hul
lámszerűen — a környező vidéket is érintette. A Dunántúlon erre engednek következtetni a Százhalom
batta— Kelebia típusú kincsleletek a vatyai kultúra elterjedési területén. Egyes feltevések szerint a leletek 
földbe kerülését már a halomsíros kultúra behatolása idézte elő.156 Ezt a hipotézist azonban még nem 
támasztja alá kellő mennyiségű leletanyag, másrészt, a szóban forgó kincsek egyetlen bronztípusa sem kel
tezhető a Reinecké szerinti B À2 periódusnál későbbi időpontra. Ebből a korszakból még egyáltalán nem 
ismerünk halomsíros leletet, sőt a következőből sem áll olyan mennyiségű leletanyag rendelkezésünkre, 
amely előidézhette volna az említett eseményeket. Miután a halomsíros kultúrán kívül más, idegen eredetű 
népcsoport megjelenésére hazánk területén nincs adatunk a korszakból, nem is gondolhatunk a kincsek 
elrejtésével kapcsolatban jelentősebb népvándorlásra. Ennek ellenére az egykorú leletösszefüggések egész 
sora igen erős belső népmozgásról tanúskodik. Ennek során a Dél-Alföld későperjámosi kultúrájának 
elemei eljutottak egészen a Dunántúl területéig. Ennek állomásait jelzi a tószegi legfelső rétegsor, Tisza-
ug—Kéménytető, s nem utolsósorban Pákozdvár.157 Erős expanziót tapasztalunk a dunántúli mészbetétes 
edények kultúrája részéről, s leleteik szokatlanul távoli területeken tűnnek fel, többek között a gyulavar
sándi és füzesabonyi kultúra elterjedési körében, valamint Budapest térségében.158 

Röviddel a perjámosi kultúra megmozdulása után, talán éppen ennek hatására, a füzesabonyi kultúra 
köréből kiinduló csoportok elérték Nyugat-Szlovákia, majd a Dunántúl területét. Északnyugati irányt 
követve megszállták a magyarádi kultúra szinte teljes elterjedési területét, és keveredtek a magyarádi 
népességgel. Az előrenyomuló füzesabonyi elemek elől a magyarádi kultúra népe eleinte igyekezett kitérni, 
s délnyugati irányba húzódott tovább. Ennek során az észak-dunántúli mészbetétes edények kultúrájának 
több csoportját magukba olvasztották. A középső bronzkor második felében szinte teljesen eltűnt a mész
betétes edények kultúrája. •'.••-

A magyarádi—füzesabonyi keveredés jeleit számos szlovákiai lelőhelyen kísérhetjük nyomon; Víg
váron (Veséié), Kernenden (Kamenin), Magyarádon (Madarovce), majd a Duna vonalán haladva dél felé, 
a Dunántúlon Süttőn, s valamivel lejjebb Dunaújváros—Kosziderpadlás legfelső rétegében.159 Több mint 
valószínű, hogy a Tompa által elsőnek kimutatott, majd a későbbiek során gyakran hangoztatott füzes
abonyi, illetőleg tiszavidéki hatás a főváros területére nem közvetlenül keletről a Tiszántúlról, hanem a 
magyarádi elemekkel együtt északról érkezett. Ezt igazolják legújabb leleteink, a már említett rákospalotai 
és a Békásmegyeren előkerült szemétgödör anyaga. 

A vatyai kultúrát érintő népvándorlásszerű mozgalmak helyenként akadályba is ütközhettek. A Száz
halombatta—Kelebia típusú kincsleletek háborús események hatására kerültek föld alá. Egyelőre még nem 
világos, hogy a kissé korábbra keltezhető későperjámosi elemek, vagy a magyarádi—füzesabonyi csoportok 
idézték-e ezt elő. Mindenesetre e kinesleletek dél-alföldi—tiszántúli összefüggéseit keleti típusú harci
baltáik igazolják. 

A koszideri horizontot lényegében az autochton bronzkori kultúrák keveredése hozta létre. A kor
szakban kialakuló igen gazdag és magas szintű fémipar centruma kétségtelenül a Kelet-Dunántúlon és a 
Duna—Tisza közén bontakozott ki, majd az egész Kárpát-medence területét behálóztat A fémipar hatása 
ennél lényegesen szélesebb körben is nyomon követhető Ausztriában, Lengyelországban, Dél-Német
országban stb. Az új kultúrkör számos elemében már magán viselte a nyugatról és északnyugatról szomszé
dos halomsíros kultúra több jellegzetességét. Ez ebben a korszakban természetes következménye volt a 
közép-Európa-szerte kibontakozó általános fejlődésnek. Ez a tendencia Szlovákia területén erőteljesebben 
érvényesült, mint nálunk, s ennek hatására alakult ki a füzesabonyi elemekkel színezett későmagyarádi 
alapokon a már említett Kárpát-medencei halomsíros kultúra. 

A fent elmondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a főváros területén a középső bronzkor 
végső szakaszában a füzesabonyi—magyarádi elemeket feloldó késővatyai népesség sajátos, új kultúrát 
alakított ki, amely létrehozta a koszideri típusú kincsleletek horizontját. Ez az új kultúrkör lényeges 
vonásaiban nem tért el az autochton bronzkori kultúrák színezetétől, csupán ezek számos jellegzetességét 
elegyítette. A korszak legjellemzőbb sajátja maga a fémipar, amely az Apa—Gaura—Hajdúsámson jellegű 
kincsleletek bronztípusait fejlesztette tovább, számos új formát kialakítva. 

Az i. e. XVI. sz. végén kialakuló kevert kultúra alig egy évszázadot ölelt fel, ennek ellenére maradandó 
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nyomot hagyott a Kárpát-medence bronzkori történetében. A XV. sz. vége felé felbomló kultúrkör már 
újabb, minden eddigit felülmúló katasztrófát sejtetett. 

Annak ellenére, hogy a koszideri horizont több leletegyüttesét sikerült a mai napig elkülönítenünk, 
a korszakot érintő számos kérdés még megoldatlan. A vatyai kultúra területén fel kell még tárnunk ez 
időszaknak zárt temetőjét és telepét, hogy képet kapjunk gazdasági és társadalmi viszonyairól, az előző 
korszakhoz képest beállott változásokról. A főváros térségében e kultúrkör élettartamának kérdése is 
nyitva áll. Bár az ország nagy részét érintő történeti események nagyjából itt is jelzik a horizont végét, 
ennek ellenére bizonyos jelenségek kisméretű retardációra engednek következtetni. 

A középső bronzkort lezáró kincsleletek — a fővárosban a rákospalotai és a solymári — új népcsopor
tok, a halomsíros kultúra hódítását jelzik. A halomsíros kultúra legalább két irányból hatolt be a Dunántúl 
és az Alföld területére. Nyugatról, az Ausztria felől érkező középső duna-vidéki halomsíros kultúra csoport
jai mellett jelentős volt a szlovákiai eredetű, Kárpát-medencei halomsíros ág, amely a Tiszántúl felé nyo
mult. Feltételezhető, hogy Budapest környékén mindkét irányból érkező csoportokkal számolhatunk; 
egyelőre sajnos hiányzik az erre vonatkozó bizonyító anyag. Igen keveset tudunk a halomsíros kultúra 
javakorabeli fejlődéséről, amely legalább két teljes évszázadot ölelt fel ebben a térségben is. A Gellért
hegyet megszálló, már továbbélő jellegű csoport az urnasíros fejlődés jeleit viselte magán. Bár ugyanez 
vonatkozik az Egressy úti település lakóira, itt még a kultúra java fejlődési szakaszát képviselő edénycsere
pek is megtalálhatók. 

A későhalomsíros kultúra Mosonyszolnok—Cseke csoportja az újabb kutatások eredményei alapján 
egyre jobban kibontakozik előttünk. A nagy pompával, gazdagon eltemetett nemzetségfők az egykorú 
és a következő homéroszi korszak Görögországát idézik. Nem meglepő, hogy e korai urnasíros kultúra 
dél felé való nyomulását kapcsolatba hozták a dór vándorlással is.160 A rohamos társadalmi differenciálódás 
jelei legalábbis hasonló mértékű gazdasági előrehaladásra engednek következtetni. Ez elsősorban a minden 
addigit felülmúló bronzipar koncentrálódásában, és az egyre intenzívebbé váló kereskedelemben nyilvánul 
meg. A kincsleletekben tömegesen előforduló mezőgazdasági szerszámok, elsősorban sarlók, a földművelés 
fejlettebb formáira is fényt derítenek. 

Sajnos arra vonatkozólag, hogy ez a gazdasági-társadalmi jellegű előrelendülés mennyire érintette 
Budapest térségét, ennek lakóit, nincs adatunk. Talán az egyetlen, szórványos budai bögre az, amely 
felveti a mosonyszolnoki—csekei csoporttal fennálló kapcsolat kérdését. Az Északnyugat-Dunántúl, 
Burgenland, Nyugat-Szlovákia területét egyaránt megszálló csoport leleteivel való összefüggéseken túl talán 
a Fejér megyei Csór—Magyaralmás típusú leletek éreztetik hatásukat területünkön, amint ezt az egyik 
békásmegyeri lelet igazolja. 

A Dunántúl területén továbbélő halomsíros csoportok a későbronzkor végén lényegében már a 
közép-európai urfcasíros fejlődés jeleit viselték magukon. Amíg a szomszédos Ausztriában és Csehszlovákiá
ban kimutatható, hogy a lausitzi kultúra váltotta ki ezt a fejlődést, addig nálunk a lausitzi összetevő teljesen 
hiányzik a későbronzkor leletanyagából. Ennek ellenére későhalomsíros lelőhelyeinken az urnasíros fejlődés 
számos ismérvét fedezhetjük fel. 

Az Ausztria felől, a Duna mentén fokozatosan beáramló Baierdorf—Velatice jellegű csoportok véget 
vetettek a halomsíros kultúra önállóságának. Az urnasíros vándorlást tulajdonképpen a lausitzi színezetű 
csoportok indították el, és ez eredményezte azt a lavinát, amely a Kárpát-medencéből is kiszorította az 
urnasíros fejlődés útjait járó későhalomsíros népességet. 

Az egyre nagyobb számban érkező urnasíros csoportok csakhamar megszüntették a mosonyszolnoki— 
csekei, a csóri—magyaralmási, a Keszthely környéki, valamint a Tolna—Baranya megyei halomsíros ele
mek önállóságát, és fokozatosan birtokukba vették a Dunántúl jelentős részét. Északnyugat-Dunántúlon 
már a H A periódus elején kialakultak a Velemszentvid—Sághegy kör települései, amelyek leletei mintegy 
átmenetet képeznek a Baierdorf—Velatice és a váli kultúra között. Ezzel szinte egyidőben jutottak el az 
urnasíros kultúra csoportjai a főváros területére. A Kelet-Dunántúlt teljesen elfoglaló váli kultúra lényege
sen szélesebb körben fejtette ki hatását, mint azt elképzelték, egyes csoportjai mélyen benyomultak a 
Dunántúl belsejébe is. Ezek a korai jellegű váli elemek már jól szervezett települési központokat hoztak 
létre, gondosan ellenőrizték a fontos közlekedési útvonalakat, s nem utolsósorban a dunai átkelőhelyeket. 
Az őslakosság kisebb része beolvadt, nagyobb része elpusztult vagy elmenekült, és a Dunántúl belső terü
letei részben lakatlanná váltak. Az erődített földvárakban védekezők sokáig ellenálltak, bronzkészletüket 
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földbe rejtették. Ezek közül több csak mostanában került napvilágra. A Dunántúlon széles körben elhelyez
kedő kincsleletek jelzik a halomsíros népesség védekezési központjait. 

Az urnasíros kultúrkörhöz tartozó váli kultúrával valójában közeli rokonságban levő, dunántúli 
továbbélő halomsíros elemek egy része dél felé menekült. A menekülés útiránya a jugoszláviai, görög
országi és itáliai lelőhelyeken keresztül jól meghatározható. Lényegében az urnasíros fejlődés útjára lépett 
későhalomsíros csoportok képezik a mediterrán területek felé irányuló urnasíros vándorlás első hullámát. 
Valószínűleg már ezek elpusztították a görögországi késő mykénei telepeket, s egyes csoportjaik Itáliába 
is behatoltak. Ezt igazolják az Ancona környéki lelőhelyek. Más csoportjaik tengeri útvonalon elérték a 
félsziget déli partjait, amint ezt a Bari környéki temetők bizonyítják.161 

Amíg a halomsíros leletek a főváros térségében kis létszámú lakosságra engednek következtetni, 
addig a váli kultúra számos lelőhelye már jelentős népsűrűséget jelez. A lakosság növekvő száma csak 
fejlett gazdasági tényezők mellett, megfelelő termelési mód és termelési viszonyok között képzelhető el, 
melyek kielégítő életfeltételeket biztosíthattak a nagy tömegű népesség számára. A nagy sírszámú temetők 
a hosszú ideig tartó használat mellett, magas létszámú közösségekre is utalnak, amely újabb, a társadalmi 
szerkezettel kapcsolatos problémákat vet fel. Nem kétséges, hogy jól szervezett közösségekkel állunk 
szemben. A bonyolult vallási szerkezet a szellemi fejlettség magas fokának bizonyítéka. 

A Duna-könyök és a főváros térségében koncentrálódó váli népesség, amint említettük, a számukra igen 
fontos átkelőhelyek és a nagy területeket átszelő kereskedelmi útvonalak környékét is megszállta. Való
színűleg itt hatoltak át a Duna túlsó oldalára, s fokozatosan egészen a Tisza vonaláig eljutottak, sőt 
egyes elemeik még északabbi területen is megjelentek.162 A nagyobb mértékű áttelepülést az alföldi halom
síros csoportokból s a helyi autochton bronzkori maradványokból kialakult gávai kultúra akadályozta 
meg. Ez a kultúra az Alföld északi peremén, és a Tisza vonalától keletre eső területen az urnasíros korszak
nak sokáig egyetlen jelentős kultúrája volt.163 

A váli kultúra belső fejlődését csak teljes telepre és temetőre kiterjedő feltárások segítségével analizál
hatjuk. Ehhez a kérdéshez értékes adatokat várunk a Vöröshadsereg úti temető feldolgozásától. Ugyanez 
vonatkozik a váli népesség gazdasági-társadalmi viszonyainak problémáira; ezek megnyugtató módon 
való lezárásához is még több hiteles ásatás szükséges. 

Ugyancsak újabb leletektől várjuk a váli kultúra végső fázisával kapcsolatos kérdések rendezését. 
Rendkívül fontos feladat a váli népesség koravaskori továbbélésének megvilágítása, valamint a kalenden-
bergi kultúrához fűződő kapcsolatának meghatározása. 

Az urnasíros korszak végén a sztyeppevidéki lovasnomádok főváros környéki megjelenése, a kimmerek-
kel való esetleges azonosításuk, a váli kultúra népével való kapcsolatuk külön kérdéscsoportot képez. 
Kétségtelen, hogy az Alföld területén elhatárolódó, csontvázasán temetkező etnikum néhány lelettel 
Budapest térségében is képviselteti magát. E korszakhoz tartozó, összefüggő leletegyüttes feltárása a főváros 
történetéhez felbecsülhetetlen értékű adatokat szolgáltatna. • 
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F. KŐSZEGI 

SPATBRONZEZEITLICHE FORSCHUNGEN 
IM BEREICH DER HAUPTSTADT 

VORGESCHICHTE DER SPÄTBRONZEZEIT 

Die Funde der abschliessenden Koszider-Phase 
in der mittleren Bronzezeit können im Gebiete der 
Hauptstadt verhältnismässig gut abgesondert wer
den. In Solymár konnte A. Valkóinder Burg bronze
zeitliche Siedlungserscheinungen gleichfalls beob
achten. Der aus Gefässen und Bronzegegenständen 
bestehende, hier zum Vorschein gekommene De
potfund, der sich gut in den Kreis der Schatzfunde 
von Koszider-Charakter einfügt, ist von grosser 
Bedeutung. Die erwähnten Siedlungsreste verwiesen 
auf das Vorhandensein des Volkes der von starken 
Füzesabonyer und Magyaráder Einwirkungen durch
drungenen Spätvatyaer Kultur. 

Etwas weiter entfernt von der Gemarkung der 
Hauptstadt liegen Pákozdvár, Vál, Dunaújváros-
Koszider-padlás, Százhalombatta usw. Es scheint, 
dass diese Erdburgen fast in einem Halbbogen das 
Zentrum der Vatyaer Kultur beschützt haben, 
welches sich mit seinen wichtigen Übergangsstellen 
im Gebiete des heutigen Budapest befunden hat. 

In Buda kanndie vonT. Nagy beschriebene Sied
lung von Lágymányos erwähnt werden, wo wir auf 
Grund der Zutage geförderten Gefässdepots auf die 
Gegenwart von Vatyaer Gruppen aus derselben Zeit 
schliessen können. Leider ist der oberste Horizont 
der Siedlung abgetragen, trotz dieser Tatsache sehen 
wir das Zusammenleben der Hügelgräberkultur 
mit der Vatyaer Kultur nicht für bewiesen. Dasselbe 
gilt für die Siedlungsspuren auf dem Gellért-Berg, 
wo die für den Koszider-Horizont charakteristischen 
Funde gleichfalls vorgefunden worden sind. 

Die bedeutendsten von den Fundplätzen von 
Buda sind vielleicht die in der Attila-Strasse er
schlossenen, von wo vor Jahrzehnten, angeblich aus 
Gräbern stammende Gefässe zum Vorschein gekom
men sind. Von diesen befindet sich eine Schale auch 
heute noch in der Sammlung des Historischen Mu
seums von Budapest. Die Schale stimmt ihrer 
Form nach mit dem ähnlichen Gefässtyp der Spät-
füzesabonyer Kultur überein und so stellt der Fund 
im Gebiete von Budapest einen der wichtigsten Be
weise für die Beziehungen mit der Theissgegend dar. 

Auf der Pester Seite stammt aus einem der auf 
der Fundstelle Zugló-Tihanyi Platz zum Vorschein 
gekommenen Urnengräber eine Nackenscheiben
axt von Typ Bl, sowie ein Griffzungenschwert von 
Au-Typ. In Rákospalota legte R. Schreiber einen 
aus Gefässen bestehenden Fund frei, in dem wir 
die Beweise für die charakteristische Kultur Ver
mischung der Koszider-Periode wiedersehen. 

Ebenfalls auf der Budaer Seite hat V. G. Csánk 
im Gebiete von Békásmegyer die Reste einer Sied
lung mit einem Gepräge der Füzesabonyer-Magya-

ráder Kultur freigelegt. Die Gleichaltrigkeit dieser 
mit dem Depotfund von Solymár ist evident. 

Es ist anzunehmen, dass ein Teil der in der Um
gebung der Hauptstadt freigelegten, grossen Urnen
gräberfelder der Vatyaer Kultur bereits diese Epoche 
vertreten. Hierauf verweist das Buckelgefäss des 
einen Grabes von Dunakeszi. Die Spuren der zu 
dieser Zeit stets stärker werdenden Füzesabonyer-
Magyaráder Expansion können wir auch in den 
Vatyaer Gräberfeldern von Lovasberény, sowie in 
der Siedlung von Pákozdvár vorfinden. 

Ein erwähnenswerter Streufund — zwar sind die 
Fundumstände dessen nicht authentisch — kam auf 
der Üllöi-Strasse beim Abreissen der Gschwindt-
schen Fabrik zum Vorschein. Das ringsum kanne
lierte, mit Buckelornamentik verzierte Gefäss von 
eingezogenem Mündungsrand erinnert uns wiederum 
an die Füzesabonyer Kultur. 

Die aufgezählten Funde und zugleich der Hori
zont von Koszider können auf die Endphase der 
mittleren Bronzezeit Ungarns datiert werden, der 
sich mit Reinecke BB in Parallele stellen lässt. 

DIE SPÄTBRONZEZEITLICHE 
HÜGELGRÄBERKULTUR 

Leider stehen uns aus Budapest und seiner un
mittelbaren Umgebung nur sehr wenige spätbron-
zezeitliche Funde zur Verfügung. Es hat den 
Anschein, als wäre dieses Gebiet vom Ausgang der 
Periode Reinecke BBbis zur Periode BD fast unbe
wohnt oder eventuell nur zerstreut bewohnt gewesen. 

Von Rákoskeresztúr ist uns noch ein kleinerer, 
vermutlich einem Grabe angehörender und aus 
Gefässen bestehender Fundkomplex bekannt, der 
als ein wichtiger Beweis für die Anwesenheit der 
auch das Gebiet der jetzigen Hauptstadt besetzen
den Hügelgräberkultur betrachtet werden kann. 
Dass Gebiet der Hauptstadt ist ringsum von einem 
breiten Ring der Hügelgräber umgeben, was das 
Eindringen aller anderen Kulturen unmöglich 
machte. Im Norden sind noch die Fundorte um das 
Gräberfeld von Szálka; das Urnengrab von Ebed 
und die aus der Schottergrube von Szob zum Vor
schein gekommenen Funde beachtenswert. Aus noch 
näherliegender Gegend, aus Vác und Sződliget kön
nen wir ein Fundmaterial der der früheren Phase der 
Spätbronzezeit angehörenden Hügelgräberkultur 
erwähnen. In südöstlicher Richtung vertreten die 
Siedlung von Aszód-Domonyvölgy, die Siedlung 
und das Gräberfeld von Bag und ein Gräberkomplex 
von Gyón diese Periode. Im Süden können die Fun-
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de von Pusztaszer-Kiskőrös-Typ in den Kreis der 
erwähnten Kultureingereihtwerden. Százhalombatta 
an der Donau, Sárbogárd und Zsámbék, ferner 
Ászár (Kom. Komárom) schliessen den Kreis. Et
was westlicher liegen die Gruppen von Csór-
Magyaralmás, sowie die von Koroncó in der Um
gebung von Győr. 

Die Spätbronzezeit im Raum von Budapest 
kann mit der Periode Reinecke BC1—2 und D, mit 
der früheren Phase der HA und eventuell noch mit 
dem Ende der BB in Parallele gestellt werden. Die 
mehr als drei Jahrhunderte umfassende Periode ist 
an Fundmaterial sehr arm. Über den Fundkomplex 
von Rákoskeresztúr hinaus lässt sich die auf dem 
Fundort Zugló-Egressy-Strasse freigelegte Siedlung 
auf diese Periode datieren. Von der Egressy-Strasse 
teilte Tompa bereits Scherben mit, die aus einer 
Siedlung stammen und sich an die Váler Kultur 
anknüpfen lassen. In dem, in der Sammlung des 
Historischen Museums von Budapest befindlichen 
Fundmaterial können auch mehreren Perioden an
gehörende Funde voneinander getrennt werden. Die 
uns meist interessierenden spätbronzezeitlichen 
Funde vertreten die jüngere Hügelgräberkultur. Die 
Schüssel mit eingezogenem Mündungsrand, die 
Schalenscherben mit Henkeln von dreieckigem 
Querschnitt lassen bereits die letzte Phase der Spät
bronzezeit in Erscheinung treten. Da unter den 
Scherben auch Typen aus einer etwas früheren Zeit 
vorkommen, kann angenommen werden, dass wir 
einer Hügelgrabersiedlung von längerer Lebens
dauer gegenüberstehen. 

Auf der Budaer Seite, am Südhang des Gellért-
Berges ist das gemischte Fundmaterial der Arbeit
stelle Nr. 12 am bedeutendsten. In diesem lassen 
sich zumindest die Funde von zwei Perioden ab
sondern. Ausser den Gefässen und Scherben des 
Horizontes von Koszider finden wir auch das Mate
rial der Späthügelgräberkultur vor. Die hier gefun
denen Gefässseherben lagen auf dem Fussboden, 
sowie auf der Terrasse darüber. Unter diesen sind 
die Schüssel mit eingezogenem Mündungsrand, das 
doppelstumpf kegelige, mit eingeritzter und Buckel
ornamentik verzierte, urnenförmige Gefäss, Schüs
selfragmente mit vollprofiliertem Mündungsrand 
und auf ihrem Randteil durch Fingereindrücke ver
zierte Scherben beachtenswert. Sie stammen eben
falls aus der jüngeren Phase der Hügelgräberkultur 
und liegen in der Zeit dem Ende der Spätbronzezeit 
sehr nahe. Die stark profilierten Fragmente mit 
schrägem Rand und plastisch gezipfelter Verzierung 
werden irrtümlicherweise an den Kreis der Füzes
abony er Kultur geknüpft, da wir die Parallelstücke 
dieser vor allem bei den Gruppen der Hügelgräber
kultur, in vielen Fällen bereits in der Umgebung von 
Urnengräbern vorfinden. 

Laut der Bezeugung kleinerer Fundgruppen 
liess sich das Volk der spätbronzezeitlichen Aus
gansperiode der sog. weiterlebenden Hügelgräber
kultur auch im Bereich von Békásmegyer nieder. 
Das Bruchstück einer doppelhenkligen Schale zeigt 
mit den ähnlichen Stücken der österreichischen 

Herzogenburger, dem osttransdanubischen Ma-
gyaralmásér und der Csorvaer Gruppe im südlichen 
Alföld einen engen Zusammenhang. Es ist anzu
nehmen, dass die Gruppe von Csór-Magyaralmás, 
welche das Komitat Fejér besetzt hielt zum Ausgang 
der Spätbronzezeit auch im Bereich der Hauptstadt 
ihren Einfluss fühlbar gemacht hat. 

Unlängst beschrieben wir aus der Umgebung 
von Buda eine breite, durch senkrechte Rillen ver
zierte Schale, die gerade mit den Funden der er
wähnten spätbronzezeitlichen weiterlebenden Hü
gelgräberkultur, näher mit der Gruppe von Moson-
szolnok-Cseke in Verbindung steht. 

Das Ende der Spätbronzezeit, das Auf hören der 
Selbständigkeit der Hügelgräberkultur deutet im 
Gebiete Transdanubiens ein reicher Depotfundhori
zont an. Leider ist uns aus dem Bereich der Haupt
stadt und aus ihrer unmittelbaren Umgebung kaum 
ein solcher Fund bekannt. Diese Schätze kommen in 
Osttransdanubien im allgemeinen nur vereinzelt vor. 

Von den dem Räume von Budapest am nächs
ten gelegenen Depotfunden können die von Gyér
mei, Herceghalom, Székesfehérvár, Lovasberény, 
Szentendre, sowie von Vácszentlászló erwähnt 
werden. 

DIE EPOCHE DER URNENGRÄBER 

Bereits in der Periode HAI, wahrscheinlich 
ihrem Ende zu, erschienen in Osttransdanubien die 
ersten Gruppen der Urnengräberkultur der Mittleren 
Donaugegend. Zuerst trafen sie vereinzelt ein und 
besetzten voneinander getrennt je einen geschlosse
nen Gebietsteil. Ihr frühzeitiges Erscheinen konnten 
die in diesem Bereich bloss in geringer Seelenzahl 
lebenden Elemente der Späthügelgräberkultur kaum 
hindern. Bisher kamen in der Umgebung von Po-
máz und in Érdliget teils einer Siedlung, teils einem 
Urnengräberfeld angehörende, frühzeitige Urnen
gräberfunde zum Vorschein. 

Die urnengräberzeitliche Entwicklung der west
lichen Hälfte des Karpatenbeckens und damit auch 
des Raumes von Budapest weicht in einem gewissen 
Grade von der allgemeinen mitteleuropäischen 
ab. Die Urnengräberkultur trat im Gebiete unse
res Landes wesentlich später als bei unseren wesent
lichen und nördlichen Nachbaren auf. 

Das bedeutendste Zentrum der Budaer Seite 
lag ohne Zweifel in der Urnengräberzeit im Ge
biete von Békásmegyer. Zahlreiche Siedlungen und 
Urnengräberfelder stehen uns aus dieser Gegend 
zur Verfügung und von diesen ragt das Urnen
gräberfeld in der Vöröshadsereg-Strasse, dessen 
Erschliessung zur Zeit im Gange ist, hervor. Im 
Laufe der von L. Nagy und Frau R. Schreiber Jahre 
lang durchgeführten Ausgrabungen kam das am 
stärksten belegte Gräberfeld der Hauptstadt zum 
Vorschein. Die religionsgeschichtliche Bedeutung 
der hier ans Tageslicht gebrachten und unter Bear
beitung stehenden Kultgegenstände liegt ausser 
Zweifel und diese tragen auch zur gesellschaftlichen 
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Struktur des Volkes der Váler Kultur mit wertvollen 
Angaben bei. . 

Tompa fand die Reste einer umfangreichen Sied
lung in der Nachbarschaft von Pünkösdfürdő, so
dann etwas weiter grub J. Szilágyi annehmbar dies
elbe Siedlung auf dem Gelände der Wasserwerke aus. 

Aus der südlichen Gemarkung von Békásme
gyer können wir Funde, die einem Urnengrab ange
hören, erwähnen, sie vertreten bereits das Ende der 
Kultur. Es ist vorzustellen, dass dieser Fund mit 
dem Gräberfeld der Vöröshadsereg-Strasse zusam
mengehangen ist. Die Reste eines Urnengräberfel
des kamen auf dem Kossuth-Erholungsstrand, so
wie auf dem Gebiet des benachbarten Erholungs
heimes für Bergleute zum Vorschein. Die von Pün
kösdfürdő mitgeteilten Gefässe gehörten zu Gräbern 
des Gräberfeldes, welches vielleicht gerade von den 
Bewohnern der bei den Wasserwerken zum Vor
schein gekommenen Siedlung belegt wurde. Auf 
Grund der obigen kann es nicht bezweifelt werden, 
dass das Gebiet von Békásmegyer etwa eines der am 
dichtesten besiedelten Gebietsteile dieser Kultur war. 

Nördlich von Békásmegyer, bei Pusztatemplom 
erschloss S. Garády Gräber von verhältnismässig 
frühem Charakter. Im Gebiete der Staatlichen 
Wirtschaft von Budakalász bezeichnete im Laufe 
unserer Rettungsgrabung eine Unmenge von 
Lehmbewürfen eine lange Reihe von lehmbeworfe-
nen Häusern. Aus den zwischen diese gegrabenen 
Abfallgruben kamen charakteristische Reste dieser 
Kultur zum Vorschein. Östlich von der Siedlung 
kamen mehrere Gräber des Urnengräberfeldes ans 
Licht. 

Auch aus dem Bereich von Pomáz sind uns 
mehrere bedeutende Siedlungen bekannt. Die Be
wohner dieser fanden auf der hügeligen Landschaft 
der Umgebung günstige Lebensbedingungen und 
konnten zu gleicher Zeit auch ihre Verteidigung gut 
organisieren. S. Gallus erschloss die Reste einer be
festigten Siedlung, deren Fachwerkhäuser mit Stein
fundamenten errichtet wurden. S. Sashegyi hatte im 
Laufe seiner Geländearbeit zahlreiche spätbronze-
und urnengräberzeitliche Fundorte festgelegt. 

Noch nördlicher aus dem Gebiet von Szentend
re können vor allem das Urnengräberfeld von Mo
nostorsziget erwähnt werden. Die mit Steinen um
legten Urnengräber, sowie die hier zum Vorschein 
gekommene Brandstätte bieten gute Angaben zur 
ausführlichen Analyse der Kultur. Inder südlichen 
Hälfte der Insel wurde auch die zu den Gräbern 
gehörende Siedlung mit den Resten des ringsum
laufenden Wassergrabens gefunden. Auf dem Ge
lände der Bahnstation sind uns ebenfalls aus einer 
Siedlung stammende Funde bekannt. 

Von der äusseren Szentendrei-Strasse können 
wir vom Gelände der Gasfabrik, sowie der Insel der 
Schiffswerft über Funde berichten. Die Rettungs
grabung in der Bécsi-Strasse hat in die Erde einge
grabene Hütten, Feuerstellen und Öfen freigelegt. 
Ein Teil der hier zum Vorschein gekommenen 
Funde ist bereits graphitiert und lässt sich an die 
Periode HC anknüpfen, ein anderer Teil von ihnen 

erinnert an die Formen der Váler Kultur. Dieser 
letztere Fundplatz führt zu dem Piliser Becken und 
über das Gebiet bei Dorog erreichen wir in der 
Höhe von Esztergom von neuem die Donaulinie. 
Die zahlreichen Fundplätze in der Umgebung von 
Dorog, so Piliscsaba und Kesztölc beweisen, dass 
das Volk der Kultur sich mit Vorliebe entlang den 
bereits bekannten und meist späteren römischen 
Wegen niedergelassen hat. 

Fast schon im Innengebiet der Hauptstadt, 
noch auf der Budaer Seite treten die Umrisse dreier 
sehr wichtigen Siedlungszentren hervor. Der Taban, 
der Gellért-Berg und der Burghügel von Buda waren 
in diesem Zeitalter ebenfalls bewohnte Gebiete. Bei 
der Gründung der beiden letzteren Siedlungen dürf
ten die Gesichtspunkte der Verteidigung in den 
Vordergrund gestanden haben. Auf dem Burghügel 
kamen in einer Abfallgrube Gef ässscherben der Váler 
Kultur zum Vorschein. Leider wurde ein beträcht
licher Teil der Siedlung durch die Bautätigkeit des 
Mittelalters zerstört und auch die urzeitlichen Kul
turhorizonte des Gellért-Berges wurden stark abge
tragen. Auf dieser letzteren Stelle verweisen spora
dische Erscheinungen auf die Gegenwart der Kultur. 
Wesentlich mehr Fundmaterial lieferten die Tabaner 
Ausgrabungen von L. Nagy. Aus Wohn- und Ab
fallgruben mit rundem Grundriss kam die bereits 
gewohnte Keramik zum Vorschein. Von der Innen
struktur der hier gefundenen Öfen gibt F. Tompa 
eine ausführliche Beschreibung. 

Südlich vom Gellért-Berg, vom Gelände der 
Ambulanz der Gewerkschaftlichen Sozialversiche
rungszentrale in der Fehérvári-Strasse veröffentlichte 
T. Nagy ein geringes Fundmaterial, das an die 
frühere Phase der Kultur geknüpft werden kann. 
Er erwähnt auch eine Siedlung und ein Gräberfeld 
am Lágymányoser Donauufer. In ^dieser Gegend, 
beider Sztregova-Strasse beobachteten wir eine Sied
lung der Váler Kultur. Das aus den Abfall- und 
Wohngruben hervorgekommene Fundmaterial be
zeichnet eine frühere Phase der urnengräberzeitli-
chen Epoche. 

Auf dem Fundort Kamaraerdő kamen in letz
terer Zeit Siedlungsreste, sowie auf ein Urnengrab 
verweisende Funde zum Vorschein. Scherben der 
Váler Kultur sind uns aus Diósd bekannt. Die 
Bedeutung des in Érdliget gefundenen Grabes haben 
wir bereits betont und es muss noch das aus dem 
Gebiet von Erd stammende reiche Fund material 
erwähnt werden. 

Auf der gegenüberliegenden Csepel-Insel ist 
das Gräberfeld von Tököl der wichtigste Fundort 
der Váler Kultur. Aus der Umgebung Szigetszent-
miklós-Háros haben wir die Reste eines weiteren 
Urnengräberfeldes geborgen. In der Nachbarschaft 
des Csepel-Freihafens wurden ebenfalls Urnen
gräber freigelegt, die teilweise dieser Epoche ein
gereiht werden können. 

Auf der Pester Seite ist die Váler Kultur nur 
durch einige Fundorte vertreten. Aus Zugló können 
wir auch von zwei Stellen Siedlungen dieser Epoche 
erwähnen. Auf der Siedlung in der Bazsarózsa-
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Strasse wurden in einer wahrscheinlich als Korn
speicher dienenden langgestreckten Grube neben
einander gelegt mehrere Vorratsgefässe gefunden. 
In der unmittelbaren Nähe dieses Fundortes gab es 
auch eine Hütte, die samt einer Feuer stelle er
schlossen wurde. Aus der Egressy-Strasse erwähnt 
Tompa Bruchstücke der Váler Kultur. Die aus 
Sashalom mitgeteilten, zu einem Urnengrab gehö
renden Gefässe lassen sich in die jüngere Phase der 
Epoche der Urnengräber datieren. 

In der nahen Vergangenheit beschrieben wir 
die Funde eines Urnengrabes aus Kerepes. Diese, 
sowie die aus der Gemeinde Szada auch von meh
reren Orten veröffentlichten Urnengräber doku
mentieren das Vordringen des Volkes der Kultur 
in nordöstliche Richtung. 

Gehen wir entlang der Donau gegen Norden, 
so können wir das Urnengrab von Kisszentmiklós, 
sowie die in Vác ans Tageslicht gekommene Fibel 
von Peschiera-Typ und eine hochhenkelige Tasse 
erwähnen. 

Unter den in der Umgebung der Hauptstadt 
zum Vorschein gekommenen sporadischen Bronze
funden sind der Bronzekessel von Nagytétény und 
das in der Gemarkung von Budakalász zutage 
geförderte Bruchstück eines getriebenen Bronze-
gefässes beachtenswert. 

Einen der wertvollsten und zugleich auch von 
historischem Gesichtspunkt bedeutendsten urzeitli
chen Fundkomplex von Budapest, den Goldschatz 
von Angyalföld Hessen wir zuletzt. Es handelt sich 
eigentlich um zu zwei verschiedenen Zeitpunkten 
und an zwei verschiedenen Orten zum Vorschein 
gekommene Funde, die jedoch miteinander in eine 
engen Verbindung gestanden haben. 

Die ersten Gruppen der Urnengräberkultur der 
Mittleren Donaugegend erschienen im östlichen 
Transdanubien in der ersten Hälfte von Reinecke 
HA. Im Bereich der Hauptstadt vertreten diesen 
Zeitabschnitt die bereits erwähnten Funde von 
Pomáz und Érdliget. Auf Grund einzelner Erschei
nungen kann man darauf schliessen, dass sich auch 
in Békásmegyer eine gleichaltrige Gruppe der Kul
tur niedergelassen hat. Im Fundmaterial der im 
Bereich der Wasserwerke erschlossenen Siedlung 
vermischen sich mit den Typen der südmährischen 
Lednice-Phase verwandte Bruchstücke mit den 
Funden der späteren Zeiten. 

Von der Mitte der Periode HA an können wir 
bereits den Auskristallisierungsprozess der Váler 
Kultur verfolgen. In den umfangreichen Váler 
Gräberfeldern, vor allem in jenen entlang des ober
halb von Budapest liegenden Donauabschnittes, ist 
die Anzahl der Gräber von frühem Charakter sehr 
hoch. In Neszmély und in Hetény vertreten die mit 
den klassischen Formen von Baiersdorf-Velatice fast 
völlig übereinstimmenden Typen die Frühphase der 
Váler Kultur in geschlossenen Grabkomplexen. 
Leider sind die Grabzusammenhänge des Gräber
feldes von Monostorsziget sehr verworren, weshalb 
in den Grabkomplexen die Phase von Vál I. schwer 
abzusondern ist. Wir können lediglich durch Fest

stellung einzelner Gefässformen auf die Frühphase 
schliessen. Die Steinsetzung der Gräber beweist das 
Erbe des uralten Bestattungsritus. 

Die bei Pusztatemplom zum Vorschein gekom
menen Gräber, ebenso wie ein Teil der Funde in den 
Siedlungen und Gäberfeldern von Békásmegyer 
lassen sich auf diese Frühphase datieren. Im süd
lichen Teil von Buda, auf der Hügelreihe von Lágy
mányos können die Siedlungen an der Fehérvári-
Strasse und Sztregova-Strasse auch an diese 
Periode angeschlossen werden. An der Pester 
Seite vertreten der in Zugló-Bazsarózsa-Strasse 
ausgegrabene Siedlungsteil, sowie der Grabkomplex 
von Kerepes ausgesprochen diese Periode. Die 
Gefässe von Szada sind bereits Formen der Über
gangsphase der Kultur, bezeichnen also die Über
gangsphase HA-B bzw. den Beginn von HB. Das 
Material des Grabes von Sashalom datieren wir in 
die jüngere Periode der Kultur. 

Wie die grossen Gräberfelder im allgemeinen, 
haben auch die der Insel Csepel ihren Ursprung in 
der Periode Vál I. Einige Gräber des Tököler 
Gräberfeldes können auf Grund der Funde in die 
Periode HA2 gesetzt werden. 

Die von Óbuda stammenden Goldscheiben 
stehen angesichts ihrer Beziehungen zu Worms und 
Velemszentvid mit der Periode Baierdorf-Velatice 
in Zusammenhang. Trotzdem kann man sich 
vorstellen, dass ihre Vergrabung bereits das Ende 
der Urnengräberkultur andeutet. 

Es ist nicht überraschend, dass wir in dem 
jüngeren Abschnitt der Urnengräberkultur, die 
wir im allgemeinen mit der Periode HB und zum 
Teil HC in Parallele stellen können, einen verhält
nismässig grösseren Reichtum an Funden beobach
ten als früher. Die grossen Gräberfelder in Trans
danubien, so die von Neszmély, Tököl, Adony, Vál 
usw., wie die in der Slowakei von Hetény und 
Muzsla (Muzla) beweisen, dass die Kultur ihre 
Blütezeit in ihrem jüngeren Abschnitt erreicht hat. 
Die zunehmende Zahl der Funde lässt auf eine bis 
dahin noch nie beobachtete Volksdichte schliessen. 
Ausser Békásmegyer bildete sich im Laufe der 
Periode HB im Gebiet von Pomáz und Budakalász 
ein bedeutenderes Zentrum aus. Diese erreichten, 
so wie dies die befestigten Siedlungsstätten von 
Pomáz beweisen zum Ausgang der Phase Vál IL 
den Höhepunkt ihrer Bedeutung. 

Im Gebietsabschnitt Gellért-Berg—Burghügel 
—Tabán sind uns die mit der Ansiedlung der 
Kultur zusammenhängenden Probleme und auf 
diese Weise auch deren Anfang nicht klar. Es steht 
jedoch fest, dass alle drei Fundplätze zur Zeit der 
jüngeren Phase beträchtliche Zentren gebildet 
haben. 

Auf der Pester Seite stellen zweifellos die 
beiden Goldfunde von Angyalföld den bedeutend
sten Spätvaler Fundkomplex dar. Auf Grund der 
sorgfältigen Analyse der Goldgegenstände können 
wir diese nicht später als auf das Ende der Periode 
HB, eventuell den Beginn von HC datieren. 
Dementgegen enthalten diese Depotfunde auch 
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solche Gegenstände, die einen früheren Zusam
menhang, als mit der oben erwähnten Periode 
aufweisen. Vor allem sind die Goldgef ässe beachtens
wert. Es ist auffallend, dass diese von den allgemein 
bekannten Formen der Metallgefässe der Urnen-
gräberkultur abweichen und nur durch die an 
ihnen sichtbaren Stilelemente — Verzierung, Hen
kelausbildung — sich diesem Kreise anschliessen. 
Die perlenschnurartig umlaufende, getriebene Ver
zierungsart reicht —- was ihre Herkunft anbelangt — 
bis in die Bronzezeit zurück. Die Henkelausbildung 
der einen Tasse ist ein sehr wichtiger chronologischer 
Faktor. Diese erinnert uns stark an den Henkel des 
Kessels des auf die erste Hälfte der Periode HB 
datierten Depotfundes von Hajdúböszörmény. 
Sehr interessant ist der in einem Funde zum Vor
schein gekommene kleine vogelförmige Schmuck
gegenstand, der ursprünglich dem Griffteil des 
Gefässes angehört hat. Diese Weise der Henkel
ausbildung führt zur italischen Pro to-Villanovakul
tur. Eine Tasse von solchem Charakter, sowie die 
Anwendung dieser Henkelausbildung treffen wir 
in dem aus Coste del Marano zum Vorschein ge
kommenen Depotfund an. Die grossen Ösenknöpfe 
der Goldschätze von Angyalföld fügen sich orga
nisch ebenfalls in die zur Rede stehenden Periode 
ein, die im grossen und ganzen dem jüngeren 
Abschnitt der Hügelgräberkultur entspricht. 

Die in die Periode HC hinüberreichenden 
Funde können, obwohl ihre geschlossenen Fund
komplexe sich kaum absondern lassen, fast als eine 
eigene Gruppe behandelt werden. Von diesen kann 
vielleicht der Fundkomplex in der Bécsi-Strasse 
und der von T. Nagy aus Békásmegyer erwähnte 
Kalendenberger-Komplex hervorgehoben werden. 
Wir müssen dem bei Csepel-Freihafen gefundenen, 
gerippten, urnenförmigen Gefäss, das man mit 
einem ähnlichen Füzesabonyer, aus einem der 
Skelettgräber von HC-Charakter stammenden Ge
fäss identifizierte, eine Bedeutung zumessen. Der 
Fund von Csepel-Freihafen schliesst sich über den 
Füzesabonyer der im Gebiet des Alföld zuletzt 
abgesonderten Gruppe an (Ároktő-Dongóhalom, 
Füzesabony, Tiszakeszi, Pusztaszikszó, Mezőcsát). 
Diese weicht mit ihrem Skelettritus von ihrer 
Urnengräberumgebung ab. Es scheint, dass die 
östliche, annehmbar die Elemente der Steppen
gegend in sich fassende Gruppe im Zuge ihrer 
Streifzüge auch auf das Gebiet der heutigen Haupt
stadt übergegriffen hat. Vielleicht ist auch die 
Knochentrense von Lágymányos ein Rest dieser 
Epoche. Die erwähnten Funde können nicht mehr 
mit dem auf die Periode HB entfallenden Abschnitt 
der Urnengräberkultur in Parallele gestellt werden, 
sondern reichen schon in die Periode HC über, in 
der wir zugleich auch das Ende der Váler Kultur 
suchen können. 

Fassen wir das im Zusammenhang mit der 
relativen Zeitordnung gesagte zusammen, so kön
nen wir die der Spätbronzezeit folgende Phase der 
Urnenfelderkultur in zwei einander folgende Perio
den, auf Vál T und II teilen. Die beiden Phasen 

entsprechen im grossen und ganzen der älteren bzw. 
der jüngeren Urnengräberkultur. Die Phase Vál I 
umfasst nur die zweite Hälfte der jüngeren Urnen
gräberkultur. Der Reineckeschen Einteilung entspre
chend können wir diese mit der Periode HA2 in 
Parallele stellen. Gewisse Erscheinungen lassen 
darauf schliessen, dass die Übergangsphase von 
HA-B und vielleicht auch noch der Anfang von HB 
mit dieser Epoche verknüpft werden kann. Zwischen 
den Fundgruppen vom Typ Vál I und Vál II befindet 
sich keine scharfe Grenzlinie und es ist auch 
zumeist schwer diese voneinander zu trennen. In 
der Übergangsphase vermischen sich die Funde 
dieser beiden Phasen miteinander, während mehrere 
von den Formen Vál I nebst den Typen HB noch 
sehr lange weiterleben. Die Frage der Zeitdauer von 
Vál II ist bisher nicht zufriedenstellend geklärt, 
jedenfalls ist es wahrscheinlich, dass sie auch noch 
einen Teil der Periode HC in sich umfasst. 

Die Endphase der mittleren Bronzezeit, der 
sog. Horizont von Koszider lässt sich vor allem 
auf Grund der griechischen Analogien auf das 15. 
Jahrhundert v. u. Z. datieren. Das diesem folgende, 
genau bestimmbare historische Ereignis ist das 
Erscheinen der ersten Urnengräbergruppen im 
Raum der Hauptstadt. Dieses kann am frühesten 
auf das Ende des 12., oder vielmehr auf den Beginn 
des 11. Jahrhunderts gesetzt werden. Das 11. Jahr
hundert ist zugleich auch die Entstehungszeit der 
Váler Kultur. Im grossen und ganzen kamen zu 
dieser Zeit die ersten Gräber in Neszmély und 
Hetény, etwas später, in der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts auch im Raum der Hauptstadt in die Erde. 
Die Blütezeit der Kultur fällt bereits auf die Zeit 
der folgenden Jahrhunderte. Die Übergangsphase 
zwischen den beiden Váler Perioden können wir 
ungefähr in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts 
v. u. Z. suchen. Die kräftige Entwicklungsphase 
erstreckt sich auch noch auf das 9. und 8. Jahrhun
dert. Das Ende dieses Jahrhunderts, sowie der Beginn 
des nächsten fasst bereits den Zeitpunkt des Endes 
dieser Kultur in sich. Dies fällt in grossen Zügen 
mit dem Erscheinen der östlichen, vielleicht aus 
der Steppengegend kommenden Reitervölker im 
Gebiet von Budapest zusammen. 

Die Zeitspanne zwischen dem Ende der Periode 
von Koszider, sowie dem Erscheinen der ersten 
Urnengräbergruppen, also das 14—12. Jahrhundert 
wird auch im Gebiete Transdanubiens durch die 
Hügelgräberfunde ausgefüllt. Den Beginn der 
Raumgewinnung der Hügelgräberkultur in Trans
danubien kann man mit der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts v. u. Z., voraussetzlich mit den letzten 
Jahrzehnten dieses festsetzen. Im Bereich der 
Hauptstadt und in ihrer unmittelbaren Umgebung 
gibt es keinen solchen Hügelgräberfund, der auf 
den Ausgang von Reinecke BB gesetzt werden 
könnte, obwohl sich die Besetzung der von diesem 
etwas weiter gelegenen Gebiete durch die frühzeitige 
Hügelgräberkultur fallweise beweisen lässt. Auch 
die Funde der klassischen Periode BC1—2 sind in 
unserem Raum auch sehr sporadisch vertreten, 
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wir haben lediglich aus der Endphase der Spät
bronzezeit, im grossen und ganzen aus dem mit 
Reinecke BD und HAI gleichaltrigen Zeitabschnitt 
beträchtlichere Funde. 

HISTORISCHE FRAGEN 

Die historischen Geschehnisse der Periode von 
Koszider stehen mit den Bewegungen der mittleren 
Bronzezeit des Karpatenbeckens in engem Zusam
menhang. Während die Depotfunde von Koszider-
Typ die Geschehnisse der Endphase der mittleren 
Bronzezeit, insbesondere auf Transdanubien und 
das Donau—Theiss-Zwischenstromgebiet konzen
trieren, ist das Zentrum der dieser vorangehenden 
sog. mykenisierenden Epoche eher im Gebiet des 
Alföld und jenseits der Theiss zu suchen. Der 
Depotfundhorizont von Apa-Gaura-Hajdúsámson 
lässt auf die sich innerhalb der Gyulavarsánder— 
Ottományer und Füzesabonyer Kultur abspielende 
historische Katastrophe schliessen. Dazu kam es in 
den letzten Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts. Diese Katastrophe hatte sich nicht 
auf das Gebiet des Alföld beschränkt und ihre 
Wirkung berührte — wellenartig — auch das 
benachbarte Gebiet. In Transdanubien lassen die 
Depotfunde vom Typ Százhalombatta—Kelebia, 
die auf dem Verbreitungsgebiet des Volkes der 
Vatyaer Kultur liegen, darauf schliessen. Eine 
ganze Reihe der gleichzeitigen Fundzusammenhän
ge zeugt von einer sehr starken inneren Bevölkerungs
umwälzung. Im Laufe dieser kamen die Elemente 
der Spätperjamoser Kultur aus dem südlichen 
Alföld ganz bis ins Gebiet Transdanubiens. Ihre 
Stationen bezeichnen die oberste Schichtenreihe von 
Tószeg, Tiszaug—Kémény tető und nicht zuletzt 
die von Pákozdvár. Wir können seitens der Kulturen 
der transdanubischen Gef ässe mit Kalkinkrustation, 
deren Funde auf ungewöhnlich fernen Gebieten, 
unter anderen im Verbreitungskreis der Gyulavar
sánder und Füzesabonyer Kultur, sowie auch im 
Raum von Budapest erscheinen, eine starke 
Expansion in Erfahrung bringen. 

Kurz nach der Raumgewinnung der Perjámo-
ser Kultur oder vielleicht gerade auf deren 
Einwirkung, erreichten die aus dem Füzesabonyer 
Kulturkreis ausgehenden Gruppen die Westslowa
kei, sodann das Gebiet von Transdanubien. In 
nordwestlicher Richtung vordringend, besetzten sie 
fast das ganze Verbreitungsgebiet der Magyaráder 
Kultur und vermischten sich mit ihrer Population. 
Das Volk der Magyaráder Kultur versuchte den vor
dringenden Füzesabonyer Elementen aus dem Wege 
zu gehen und zog sich weiter in südwestliche 
Richtung zurück. Dabei nahmen sie mehrere 
Gruppen der Kultur der mit Kalkinkrustation 
erzeugten Gef ässe in sich auf. In der zweiten Hälfte 
der mittleren Bronzezeit ist die Kultur der Gefässe 
mit Kalkinkrustation fast völlig verschwunden. 

Spuren, die die Vermischung der Füzesabonyer 
und Magyaráder Kultur beweisen, finden wir an 
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zahlreichen slowakischen Fundplätzen vor; so in 
Vigvár (Veséié), Kernend (Kamenin), Magyarád 
(Madarovce), sodann der Donau entlang nach 
Süden schreitend, in Transdanubien in Süttő und 
etwas weiter unten in der obersten Schicht von 
Dunaújváros—Kosziderpadlás. Es ist mehr als 
wahrscheinlich, dass die allgemein angenommene 
Einwirkung von Füzesabony bzw. der Theissgegend 
das Gebiet der Hauptstadt nicht unmittelbar aus 
Osten, vom Gebiet östlich der Theiss, sondern 
mit den Magyaráder Elementen zusammen von 
Norden her erreicht hat. Dies beweisen unsere 
neuesten Funde, das Material der bereits erwähnten 
in Rákospalota und in Békásmegyer zum Vorschein 
gekommenen Abfallgruben. 

Die Vatyaer Kultur berührenden völkerwan
derungsähnlichen Ortsveränderungen stiessen stel
lenweise auf Hindernisse. Die Depotfunde vom 
Typ Százhalombatta—Kelebia kamen auf die 
Einwirkung von Kriegsereignissen in die Erde. 
Vorläufig ist es nicht klar, ob dies durch die auf 
ein wenig früher datierbaren Spätperjamoser Ele
mente oder von Füzesabonyer—Magyaráder Grup
pen verursacht wurde. Jedenfalls sind die Bezie
hungen dieser Depotfunde mit dem südlichen 
Alföld und dem Gebiet jenseits der Theiss durch die 
Streitäxte östlichen Typs bewiesen. 

Das Zentrum der in der Periode von Koszider 
sich entwickelnden, sehr reichen und hochstehenden 
Metallindustrie entfaltete sich zweifelsohne in Ost-
transdanubien und im Donau—Theiss-Zwischen-
stromland, erstreckte sich sodann über das ganze 
Karpatenbecken. Die Wirkung der Metallindustrie 
lässt sich auch in viel weiterem Kreise verfolgen, so 
in Österreich, Polen, Süddeutschland usw. Der neue 
Kulturkreis trug in zahlreichen Elementen bereits 
unzählige Merkmale der in Westen und Nord
westen benachbarten Hügelgräberkultur an sich. 
Dies war in dieser Epoche eine natürliche Folge 
der allgemeinen Entwicklung, die überall in Mittel
europa eingesetzt hat. Diese Tendenz kam im 
Gebiet der Slowakei kräftiger zur Geltung als 
hierzulande und auf Grund der Einwirkung dieser 
entstand auf den von Füzesabonyer Elementen 
beeinfiussten Spätmagyarader Grundlagen die Hü
gelgräberkultur des Karpatenbeckens. 

Der zu Ende des 16. Jahrhunderts v. u. Z. ent
stehende und in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts bereits sich im Auflösen befindliche ge
mischte Kulturkreis umfasste kaum ein Jahrhundert, 
hinterliess aber trotzdem bleibende Spuren in der 
bronzezeitlichen Geschichte des Karpatenbeckens. 

Die mittlere Bronzezeit abschliessenden Depot
funde — in der Hauptstadt in Rákospalota, ferner 
in Solymár — deuten die Eroberungen neuer Volks
gruppen, der Hügelgräberkultur an. Die Hügel
gräberkultur drang aus zwei Richtungen nach Trans
danubien und in das Gebiet des Alföld ein. Neben 
den aus Westen, aus der Richtung Österreich kom
menden Gruppen der Hügelgräberkultur der Mitt
leren Donaugegend war noch der aus dem Gebiet 
der heutigen Slowakei ausgehende Zweig der Hügel-
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gräberkultur des Karpatenbeckens, der in die 
Richtung des Gebietes jenseits der Theiss vordrang, 
von Bedeutung. Es kann angenommen werden, 
dass wir in der Umgebung von Budapest mit den 
aus beiden Richtungen kommenden Gruppen rech
nen müssen: vorläufig fehlt leider das diesbezügliche 
Beweismaterial. Es ist uns von der Entwicklung der 
Hügelgraberkultur, deren Blütezeit auch in diesem 
Gebiet zumindest zwei ganze Jahrhunderte in sich 
fasst, sehr wenig bekannt. 

Auf Grund der Ergebnisse der neueren For
schungen entfaltete sich vor uns immer mehr die 
Gruppe der Späthügelgräberkultur von Mosonszol-
nok-Cseke. Die mit grosser Pracht, reich bestatteten 
Sippen Vorsteher ermahnen an das Griechenland 
der gleichaltrigen und nachfolgenden homerischen 
Epoche. Auf diese Weise ist nicht überraschend, 
dass man den Vordrang der frühen Urnengräber
kultur nach Süden auch mit der dorischen Wande
rung in Verbindung gebracht hat. 

Die Schale von Buda bildet vielleicht den ein
zigen Streufund, der die Frage des Bestehens der 
Verbindung mit der Gruppe von Mosonszolnok-
Cseke aufwirft. Über die Zusammenhänge mit den 
Funden der Nordwesttransdanubien, Burgenland 
und die Westslowakei gleichfalls besetzenden Grup
pe hinaus, übten die Funde vom Typ Csór-Magyar-
almás (Kóm. Fejér), wie dies auch durch einen der 
Funde von Békásmegyer bewiesen wird, eine Wir
kung auf unser Gebiet aus. 

Die im Gebiet Transdanubiens weiterlebenden 
Hügelgräberkulturgruppen trugen zum Ausgang 
der Spätbronzezeit im wesentlichen bereits die 
Entwicklungszeichen der mitteleuropäischen Urnen
gräberkultur trotz dessen an sich, dass hierzulande 
die Lausitzer Komponente aus dem Fundmaterial 
der Spätbronzezeit völlig fehlt. 

Die aus Österreich in immer grösserer Anzahl 
kommenden Gruppen der Urnengräberkultur setz
ten der Selbständigkeit der Hügelgräberelemente 
in der Umgebung von Mosonszolnok-Cseke, Csór-
Magyaralmás, Keszthely, sowie im Komitat Tolna, 
Baranya bald. ein Ende und nahmen allmählich 
einen beträchtlichen Teil Transdanubiens in Besitz 

In Nordwesttransdanubien bildeten sich bereits zu 
Beginn der Periode HA die Siedlungen des Kreises 
Velemszentvid-Sághegy aus, deren Funde etwa einen 
Übergang zwischen der Kultur von Baierdorf-
Velatice und der von Vál bilden. Mit diesem fast 
gleichzeitig gelangten die Gruppen der Urnengräber
kultur auf das Gebiet der Hauptstadt. Die Osttrans-
danubien völlig besetzende Váler Kultur übte ihre 
Wirkung in viel weiterem Kreis als wie man sich 
vorgestellt hat aus und, ihre Einzelgruppen drangen 
tief auch in das Innere Transdanubiens ein. Diese 
Váler Elemente von frühzeitigem Charakter brach
ten bereits gut organisierte Siedlungszentren zu
stande, kontrollierten sorgfältig die wichtigsten 
Verkehrslinien und nicht zuletzt die 13 bergangsstel-
len an der Donau. Ein geringerer Teil der Urbevöl
kerung wurde eingeschmolzen, der grössere Teil 
ging zugrunde oder flüchtete und die innersten 
Gebiete Transdanubiens wurden zum Teil unbe
wohnt. Diejenigen, welche sich in den befestigten 
Erdburgen widersetzt haben, leisteten lange einen 
Widerstand und verbargen ihren Bronzebestand 
in die Erde. Die in weitem Kreise liegenden Depot
funde bezeichnen in Transdanubien die Verteidi
gungszentren der Population der Hügelgräberkultur. 

Ein Teil der, dem Kulturkreis der Urnengräber 
angehörenden, mit der Váler Kultur tatsächlich 
nahverwandten, weiterlebenden Hügelgräberele
mente Transdanubiens flüchtete nach Süden. Der 
Weg der Flucht kann durch die jugoslawischen, 
griechenländischen und italienischen Fundorte gut 
bestimmt werden. Im wesentlichen bilden die sich 
auf dem Wege der Urnengräberentwicklung befind
lichen Gruppen der Späthügelgräberkultur die 
erste Welle der in Richtung der mediterranen Gebie
te erfolgten Urnengräberwanderung. Wahrschein
lich haben bereits diese die spätmykenischen Sied
lungen in Griechenland verwüstet und ihre einzel
nen Gruppen drangen auch nach Italien ein. Dies 
bestätigen die Fundorte in der Umgebung von Anco-
na. Andere ihrer Gruppen erreichten auf den See
weg die südlichen Küsten der Halbinsel, wie dies 
die Gräberfelder in der Umgebung von Bari bewei
sen. 
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SZ. PÓCZY KLÁRA 

A BÉKÁSMEGYERI VILLA 
ÉS AZ AQUINCUM KÖRNYÉKI GAZDASÁGOK 

A MARKOMANN HÁBORÚK UTÁN 

Az Aquincum körzetében levő villákról, gazdaságokról és birtokviszonyokról keveset tudunk. Eddig 
pusztán az ún. csúcshegyi villa publikációjára hivatkozhattunk, de tervszerű feltárás itt is csak a főépületre 
szorítkozott s még nem kerülhetett sor a nagy területen látható római kori településnyomok tisztázására.1 

Ezzel magyarázható, hogy a pannóniai villákról szóló monográfiában2 Aquincum és környéke kevés 
anyaggal szerepel s a város körzetéhez tartozó birtokok jellegzetes arculata nem rajzolódhatott ki. Űj 
eredményekre vezetett az a módszer, amely pusztán az Aquincum környékén előkerült epigráfiai anyag 
kiértékelésével következtet a municipális középbirtokok jellegére.3 

Aquincum körzetében kevés volt a földművelésre alkalmas terep. Csak a Gellérthegytől délre, és az 
Aranyhegytől északra húzódik vissza a budai hegyvidék a Dunától és nyílik szét a völgy. Mindkét ponton 
kisebb szigetek tagolják a Duna víztükrét, amelyek biztonságosabbá tették az átkelést. A termékeny 
síkság lehetőségeit és a révátkelőhely stratégiai fontosságát az őskortól kezdve kihasználták az itt megtele
pült népcsoportok. 

Régészeti anyag dokumentálja, hogy a békásmegyeri révátkelőhely környéke minden történelmi 
korszakban lakott volt. A késő kelta település életére ásatások megfigyelései világítanak rá, ezek szerint 
eraviszkusz falvak szegélyezték a Duna-partot s a révtől legyezőszerűen szétfutó útvonalakat. Terepbejá
rásaink alkalmával koracsászárkori település maradványait találtuk a La Tène lakógödröktől nyugatra 
húzódó mezőkön. Ma még nem tudjuk határozott időponthoz kötni a lakóhelyek átköltözködését a Duna
partról a hegy lábát szegélyező síkságra; terepbejárásaink alkalmával tett megfigyeléseinket ásatásokkal 
hitelesíthetjük. Egyelőre a szántásban kb. 5—600 m hosszúságban láthatók a koracsászárkori település 
maradványai: falromok, küszöbök, faragott kövek, kerámiatöredékek. Topográfiai szempontból meg
említjük, hogy az épületnyomoktól keletre húzódott az ún. limes-út, amely mellé a révátkelőhelynél egy 
őrtornyot építettek.4 Már korábban nyugati irányban a főútról leágazott több út. Az egyik felkanyarodott 
a dombra, majd innen haladt tovább északnyugat felé a pomázi völgybe. Az útelágazás mellett fakad az 
Attila-forrás, s feljebb a domboldalban több kisebb forrás. Ezek egy másik épületcsoport lakóit látták el 
vízzel. • ..;.,"': ,..;•••-

A magaslati település főépületét 1961-ben leletmentés alkalmával tártuk fel.5 A római kori épületet 
teraszosan helyezték el a hegyoldalban, közvetlenül a 4 m széles sóderes út szegélyén. Annak ellenére, 
hogy a Dunára néző helyiségsor már korábban leszakadt, az épület kiterjedését körülhatárolhattuk, mert 
az észak-déli zárófal maradványai is konstatálhatóak voltak a félkaréjban kiharapott szakadékban (1. kép). 
Az épület így 12X12 m-es alapterületű lehetett, a már hiányzó traktust is hozzászámítva. 

A két felső terasz 3-—3 szobából állt. A harmadik szinten is ezt a helyiségelosztást találtuk, csak itt 
egy középső keskeny folyosóból két nagyobb terem nyílt (2—3. kép.). 

Az épület romjait teljes kiterjedésében közel fél méter vastag omladék borította. Ennek a zárórétegnek 
a délnyugati sarkában egy XV. századból származó beásást figyelhettünk meg; az említett sóderes út 
tetejéről is felszedtünk egy koraközépkori érmet. A leletek jelzik, hogy az út járható volt még a római 
épület pusztulása utáni évszázadokban is. 

A villa omladékában a következő rétegződést figyelhettük meg: 
Az épület nyugati falának 2 m magas koronája teljes vastagságban feküdt az omladék tetején. Ez 

alatt húzódott a beszakadt tető, szabályszerűen kirajzolva szerkezetének textúráját. Alattuk megszenesedett 
tetőgerendák maradtak meg nyomokban (4. kép). A magas hőfok miatt részben összeolvadva a habarcsos 
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A~A metszet 

falömladék között kerámiatöredékeket, 23 db bronz 
érmet, egy vas pilumhegyet, lózablát, valamint 
bronzveretek hüvely szerű töredékeit találtuk (5. 
kép). Az épület délnyugati sarkában egy felirat 
nélküli, oltár alakú mészkő bázis és mellőle kis kő-
medence csorbult peremtöredékei kerültek elő. 

Ebből rekonstruálható, hogy az épületet tűz
vész pusztította el : előbb beszakadt a tető, majd erre 
dőlt rá a villa hegy felőli külső fala. 

Az épületomladék alatt minden helyiségben 
terrazzo padlót találtunk, amelyeket a szoba sarkai
nál legömbölyítettek. Az l-es és 5-ös, valamint a 
4-es helyiségek padlóját a terrazzo alatt négyzet alakú 
kőlapokkal rakták ki s ezek alatt földdel betöltött 
üregek húzódtak be a hegyoldalba. Az üregek pad
lója döngölt agyag volt, s a 120 cm magas falakon a 
vakolat még megvolt. Valószínűleg pincehelyiségek 
lehettek, (4. kép) amelyekbe az épület északi, illetve 
déli oldala felől nyílhattak a lejáratok.6 

Az l-es helyiség déli zárófalát 30 cm magas pad
ka szegélyezte, amelynek belsejét vályúszerűen ké
pezték ki. Ezt kövekből rakták, belsejét finom ter-
razzóval pórusmentesen vastagon kikenték, a tete
jét falazótéglákkal fedték (5. kép). A csatorna át
nyúlt a szomszédos 4-es helyiségbe, úgy, hogy ennek 
falán— a szintkülönbségek következtében — más
fél m magasságban levő nyíláson át folyt be a víz. 
Feltehető, hogy a középső helyiségsor keskeny kam
rái fürdőszobák lehettek ; a helyiségekben padló

fűtést, illetve annak egyszerűbb fűtőcsatornás megoldását7 alkalmazták. 
A vízvezetékkel és fűtőcsatornával ellátott l-es helyiség keleti fala mellett kemencét találtunk, amelynek 

sütőlapja a rázuhant omladék súlyától beroppant (6. kép). A kemence mellett a fal mentén találtuk a 
főzőedényeket és az említett éremegyüttest — a hozzájuk tapadó textilmaradványok alapján a pénzek 
zacskóban lehettek. Sajnos nem tisztázhattuk, hogy innen, a helyiség belsejéből is nyílt-e lejárat a pincébe, 
de erre utalna az a tény, hogy a kőlapok a kemence mellett egy 80X90 cm-es felületen hiányoztak. Talán 
deszka csapóajtó vezetett innen a pincébe. 

Az épület 75 cm vastag zárófalainak lábazati részét opus spicatum technikával rakták, s efölött 
öntött falazatot találtunk, amelyet közbeiktatott téglasorral erősítettek. Ezt a falazási módszert jól megfi
gyelhettük az l-es helyiség délnyugati sarkánál, ahol 98—110 cm magasságig álltak még a falak, eredeti 
vakolattal. Festést, mintát nem találtunk a vakolaton (7. kép). 

A 2. helyiség nyugati falának közepén, a padló fölött 75 cm-rel „in situ" találtuk az egyik küszöböt 
(8. kép). A lejtőre alapozott épület külső járdája majdnem egy méterrel magasabb a szobák padlójánál, 
ezért az udvarról lépcső vezetett be a helyiségbe. Az egyik lépcsőfok kőhasábja elcsúszva, de még a hely
színen hevert a feltárás időpontjában (9. kép). A 2. helyiségből ajtó nyílt az l-es, 5-ös és a 5-as szobába. 
A 5-as helyiségnek eredetileg szintén volt kijárata nyugat felé az udvarra, de ezt később befalazták, sőt az 
ajtókeretet is bevakolták s csak akkor tűnt elő a korábbi falnyílás, amikor a vakolatot leválasztottuk. 
A küszöb helyét a padló fölött 78 cm-re mérhettük. Ugyanitt, az északi oldalon megfigyelhettük egy koráb
bi ablak befalazását is. Az épület közfalai 50—55 cm-esek voltak, de pl. a 3-as és 6-os helyiségben a már 
említett épületjavítás alkalmával a lejtő felőli közfalakat 80 cm vastagságúra megduplázták. A hozzá-
toldást nem alapozták, hanem rárakták a padlóra s a nyugati — korábbi — falon még rajtamaradt 
az első vakolat (10. kép). A meredek lejtő földnyomása ellen védekezhettek ezzel a falerősítéssel. 

Építészeti szempontból említésre érdemesnek találjuk az épületalapozás módját is, ugyanis nem vágtak 

1. kép. A békásmegyeri villa alaprajza és metszet a villa 
helyiségein keresztül 

Grundriss der Villa von Békásmegyer und Querschnitt-OW 

86 



2—3. kép. A nyugati és a középső traktus helyiségei 
Räume des westlichen und mittleren Traktes 

be a hegyoldalba az egész épület részére teraszt, hanem mindegyik szobasort külön ékelték be a lejtőbe, 
így nagy szintkülönbségek adódnak az egyes traktusok között (pl. a felső udvar és a nyugati szobasor 
között 80 cm, a felső és középső padlószintek között 110 cm, majd innen az alsó szobákig 120 cm-es a 
nívódifferencia). Még így is csak 120 cm szélesre képezték ki a középső traktust: ennek félemeletszerű 
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4. kép. Alápincézett helyiségek kelet felől 
Räume mit Keller von Osten 

5. kép. Csatorna az /. sz. helyiségből 
Kanal aus dem Raum Nr. 1 



6. kép. Kemence omladéka az /.helyiségből 
Reste einer Ofens aus dem Raum Nr. 1 

7. kép. Az épület DNy-i falsarka 
Südwestliche Mauerecke des Gebäudes 

8. kép. Az épület nyugati bejáratának küszöbe 
Schwelle des westlichen Eingangs 

9. kép. A 2. helyiség ajtaja a küszöb előtti lépcsővel 
Tür im Räume Nr. 2 mit Stiege vor der Schwelle 

10. kép. Vakolat a középső traktus nyugati falán 
Mörtelbewurf an der westlichen Mauer des mittleren Traktes 

beiktatása a lépcsős közlekedést segítette elő. Egy-egy traktuson belül is megfigyelhetők kisebb szintkülönb
ségek, de ezek feltehetően csak az alápincézett helyiségek vastagabb padlószerkezetének következményei. 

A legfelső és az alsó szobasor között — a padlószintek figyelembevételével — 380 cm-es szintkülönbség, 
tehát teljes emeletnyi eltérés adódott és az épület felső és alsó szobáiból egyaránt biztosította a szép kilá
tást. Az épületből be lehetett látni a dunaparti sík
ságot délen Aquincumig, északon a pomázi völgyig. 
A villa keleti frontját valószínűleg porticus szegé
lyezte, erre lehetne következtetni a lezuhant oszlop
töredékekből és kőbázisokból,8 amelyeket az épület 
alatt 12 m mélységben találtunk (11—14. kép). 

A lejtős terepalakulat kihasználásához a legkö
zelebbi analógiát Aquincum körzetében a testvér
hegyi villacsoport szolgáltatja,9 de számtalan kora
beli ábrázolást idézhetünk, reliefen, falfestményen, 
mozaikon10 annak illusztrálására, hogy az ilyenfajta 
építkezés mennyire általános volt a római birodalom 
területén. A gyümölcstermesztés és szőlőművelés ré
szére ugyanilyen emeletes-teraszos megoldást alkal-



11—14. kép. 
Épületfaragványok 
az omladékból 
Architektonische 
Zierelemente 
aus dem Schutt 



máztak s elképzelhető, hogy a békásmegyeri hegyoldal forrásait ilyenfajta öntözéses kertgazdasághoz11 

is felhasználták a villa lakói. Aquincum környékén a későcsászárkorban különösen kedvelt volt ez a gazdálko
dási mód. 

Az épület korhatározásához elsősorban az építészeti sajátságok és a villából előkerült leletanyag 
segíthet hozzá. Mint említettük, opus spicatum lábazati rész fölött téglasorral erősített öntött fal jellemzi 
a falazási technikát, ami a III. század közepétől kezdve terjedt el Pannoniában.12 A régészeti megfigyelések 
alapján a század végén vagy a IV, század első felében nagyobb átépítés történt a villában. A kevés lelet
anyag közül pl. a lándzsa és zabla olyan általános típusok, amelyek közelebbi korhatározásra nem alkal
masak, (15. kép) de azt elárulják, hogy az épületet utoljára katonaság lakta. Annál többről tanúskodik az 
éremlelet,13 amely zömével III. század második feléből származó véreteket tartalmaz, de 2 db II. Constanti
nus és 1 db Valens érem arról számol be, hogy a pusztulás a 374. évi quad betörés14 előtt semmiképpen 
sem következhetett be. Az ellenség ekkor a Duna-könyökben minden erődöt felégetett, és Aquincum tér
ségében is végigrombolta a frontszakaszt. Tudjuk, hogy a felégetett erődök között a békásmegyeri rév
átkelőhely mellett álló őrtorony is leégett.15 Valószínűleg a harcok miatt elmenekült a villa lakossága s az 
épületbe, ahonnan nagy területet lehetett átlátni, katonaság húzódott. A villa tehát utolsó funkciójában a 
magaslati erőd szerepét tölthette be.16 A kerámiatöredékek tanúsága szerint a romos épületben még a kora 
népvándorlás korban is meghúzódott a környékbeli lakosság (16. kép). 

Ha számbavesszük dél felé haladva, az Aquincum körzetéhez tartozó épületmaradványokat, azt látjuk, 
hogy ezek a budai hegyvidéket nagyjából azonos távolságra népesítik be. (17. kép) Pomáz határában a 
Lugi dűlőben 8 helyiséges villáról tudunk,17 Budakalászon a Zdravlyák-telken tártak fel egy középfolyosós, 
apszissal ellátott épületet.18 Békásmegyertől délnyugatra, a Csúcshegyen került elő a már említett, díszesen 
berendezett porticusos villa,19 alatta a völgyben, a Brigetióba vezető út mentén —ahol a békásmegyeri 
villától átvezető utak egyike csatlakozik a főútvonalba — mansio régészeti feltárásáról olvasunk.20 A 
Testvérhegyen a békásmegyeri villa analógiájaként említettünk egy településcsoportot, amely több kisebb 
épületből áll,21 s ugyanilyen elrendezésű épületegyüttest figyeltek meg a Táborhegyen.22 Feltárásra vár a 
kiscelli, illetve a Kapucinus dombi villacsoport23, amelynek temetőjéből már több ízben kerültek felszínre 
sírok. Szemlőhegyen a Pálvölgyi barlang bejáratánál többhelyiséges, terrazzo padlós villa leletmentéséről 
olvasunk,24 ettől keletre, a hegyoldal lankásodó részén, a Szépvölgyi út 41. sz. alatt egy nagyobb méretű, 
díszesen kivitelezett villa szentélye került elő.25 A felsorolt épületek jelzik az aquincumi polgárváros, 
illetve canabae közvetlen környékét benépesítő majorságok és villaépületek határát. A római utak mentén 
nagyobb körzetben is számon tart ilyeneket a régészeti kutatás,26 de ásatásukra eddig csak Budafok 
határában, a Kamaraerdőben került sor.27 Szórványos sírleletek, feliratos emlékek, valamint terepbejárá
sok alkalmával megfigyelt településnyomok nagyobb sugarú körben is kirajzolják az Aquincum ellátását 
célzó és piaclehetőségeit felhasználó gazdaságokat. Aszerint, hogy a birtok a katonaság ellátását szolgálta-e, 
vagy a polgári lakosság tulajdonában volt, szervezet és adminisztráció szempontjából kétféle formációt 
jelentett.28 

A kérdést közelebbről világította meg Alföldy Géza tanulmánya, aki az epigráfiai anyag alapján kör
vonalazta az aquincumi birtokviszonyokat a Flaviusok és Antoninusokidejében. Térképre vetítette azoknak a 
feliratoknak a lelőhelyét, amelyeket a város elöljárói állítottak, de nem a város területén kerültek elő, — s 
ezek az emlékek nagyjából kirajzolták a legio, illetve a polgárváros territóriumát.29 A feliratok egymástól 
való távolsága megközelítő pontossággal körvonalazta a birtokok kiterjedését is, amelyek így 4—6 km2-es 
gazdaságoknak felelnének meg. 

Amennyiben a feliratos anyag segítségével rekonstruálható birtokhálózatot egybevetjük az Aquincum-
tól északra és nyugatra eső területen megfigyelt épületmaradványokkal,30 ugyancsak egyenlő nagyságú par
cellákat találunk Aquincum territóriumán s ezzel a módszerrel is kb. 5—8 km2-es birtoktesteket rekonstru
álhatunk. A legújabb vélemények szerint a koracsászárkorban az ilyen méretű municipiális középbirtokok a 
városban lakó tulajdonosoké voltak, a környékbeli kisparasztok földjei ezekkel azonos méretűeknek vehe
tők.31 A veterán családok többnyire egy-két rabszolgával vagy alkalmazottal maguk művelték meg földjeiket, 
idénymunkákra a vicusok lakosságát fogadták fel. 

A felsorolt kevés, hiteles ásatásból származó vidéki épületemlék alapján még nem alakulhat ki végleges 
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15—16. kép! Leletek a villából 
Funde aus der Villa 
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17. kép. Aquincum környékén megfigyelhető gazdaságok a III. században 
Ländliche Siedlungsreste in der Umgebung von Aquincum aus dem 3. Jahrhundert 



képünk az Aquincum környéki majorságokról, birtokokról és tudatában vagyunk annak is, hogy megálla
pításainkat a további kutatások módosítani fogják, de a felhasználható régészeti anyag egybevetéséből máris 
érdekes tanulságok vonhatók le. 

a) Aquincum körzetében, Budaörs határában, Kamaraerdőn, Budakeszi központjában, a Csúcshegy 
keleti lejtőjének alján, a Testvérhegy melletti mezőn, Békásmegyer határában házcsoportok maradványai 
figyelhetők meg, amelyek leletanyaga az I. század utolsó harmadától a markomann háborúkig terjedő idő
szakból származik.32 A települések feltehetően birtokok centrumát jelölhetik. 

b) Már Alföldy G. figyelmeztetett arra, hogy Aquincum környékén a II. század közepéről származnak a 
legkorábbi feliratok — mindössze három-négy kőemlék —, s ez a mennyiség a markomann háborúk utáni 
periódus feliratos anyagával szemben feltűnően csekély. Ehhez még hozzátehetjük, hogy ebből a periódus
ból még egyetlen villa építészeti hagyatéka sem került elő. 

c) A markomann háborúkat követő évtizedekben épült minden eddig feltárt vagy megfigyelt villa 
Aquincum környékén. Ezek mérete és alaprajzi elrendezése egymással nagyjából megegyezik. AIV. század
ban még mindegyik épületet lakják, kevés módosítással. Alapvető átépítés a villákban csak a IV. század 
második felében figyelhető meg, de lényeges bővítésre ekkor sem került sor. 

A felsorolt adatokból arra következtethetünk, hogy a római foglalást követő átszervezések, területfel
mérések alkalmával gazdát cserélhettek a földek a határ mentén, vagy legalábbis a fő forgalmi felvonulási 
útvonalban. Még nem világos előttünk, hogy pontosan mikor zajlott le ez az átszervezés, de biztosan a Fla-
vius-kor előtt, mert a paticsfalas, kópakolásos kunyhók, majd az egy-két kőfalas helyiségből álló lakóházak 
útmenti településcsoportja az I. század második felétől kezdve mintegy évszázadon keresztül ismeretes 
Aquincum térségében. A helyi lakosság esetleg beszolgáltatás fejében művelte meg a földeket és így látta el 
részint a katonaságot, részint a Duna partján rohamosan terebélyesedő városias településeket. 

Amikor Aquincum 124-ben municípium rangra emelkedett, elöljárói részére birtokokat szakítottak ki a 
korábbi faluközösségek területéből. Ugyanezzel a módszerrel juttatták földekhez a veteránokat. AII . század 
közepén a municipális középbirtokok tulajdonosai állíttatják az első feliratokat a város környéki birtokai
kon. Ásatással egyelőre még nem sikerült dokumentálni egyetlen villát vagy udvarházat a markomann há
borúkat megelőző periódusból. Az említett paticsfalas, illetve egyszerű kőépületekből álló kisebb telepü
lések leletanyaga a II. század végéig nyomon követhető. Ezért elképzelhető az is, hogy a markomann hábo
rúk előtt a városi elöljárók és a veteránok csak bérbeadták a hatóságoktól kapott birtokokat és nem maguk 
gazdálkodtak azokon. 

A markomann háborúkat követő időkben Aquincum colonia lett, majd később a canabae is elnyerte a 
városi szervezettel járó jogokat. Birtokviszony szempontjából ez azt jelentette, hogy az Aquincum környéki 
birtokok megszaporodtak. A feliratok többségén orientális név olvasható a III. század első felében, ilyen pl. 
M. Aur. Aepictetianus, akinek Budafok határában lehetett birtoka, de egy másik feliratos emlék szerint 
— amely Békásmegyeren került elő :— az Aquincumtól északra elterülő municipális földeken is érdekelve 
volt33. Budakeszin Aurelia Castoriana és fia, Aur. Iuventianus nevét olvassuk egy feliraton34, M. Aur. Fronto 
és Frontonianus mithraeuma budaörsi birtokukon állhatott35 villájuk közelében. A Naphegy oldalában 
Iulius Iulianus veteránus Liber és Libera istenségek részére állított domborművei díszített fogadalmi emlé
ket36, Nagykovácsi térségében Septimius Celer családja gazdálkodhatott37, az ürömi völgyben Ael. Sabinus 
családjának feliratos emléke került elő, nem messze innen P. Ael. Favorianus sírkövét találták. 38 Feljebb a 
hegyoldalban, az ún. a csúcshegyi villa közelében T. Mercasius Hermes díszes feliratos síremléke39 a villa 
melletti temetőből származhat. A Szépvölgyi út emelkedőjén Iulius Candidianus veteránus és családja 
gazdálkodhatott40, feljebb a Pálvölgyi barlang melletti római villa szomszédságából Septimius Iulianus pe-
quarius felirata került újra napfényre41, észak felé haladva, az ún. testvérhegyi villacsoport mellett Bithinia 
Severa családjának42 temetkezési helyét találták. Békásmegyer határában előkerült egy oltárkő, amelyen 
több földbirtokos nevét olvashatjuk : a már említett M. Aur. Aepictetianus mellett Aur. Vettianus..., Vic-
torinus s t b . . . nevét. A feltevések szerint Budakalász határában, valamint a békásmegyeri hegyoldalban fel
tárt római villák tulajdonosai az oltárkövön olvasható földbirtokosok között keresendők. 

Az orientális nevű földbirtokosok térhódítása a III. század elején Aquincum körzetében figyelemre 
méltó a termelés módszerének szempontjából. Tudjuk ugyanis, hogy. a Közel-Keleten és az észak-egyiptomi 
oázisokban, valamint Észak-Afrikában Karthágó környékén, Hadrianus császár és utódai nagyobb terü
leteket juttattak a Kisázsia görög coloniáiról, valamint az anyaországból származó görögöknek. Ezek fej-
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lettebb mezőgazdasági módszerek
kel termékennyé tették az^elhanya-
golt és kietlen földeket. Különösen a 
gyümölcstermesztés és öntözéses 
kertgazdaság terén értek el kiváló tel
jesítményeket.43 Elképzelhető, hogy 
Aquincum környékén — mint tarto
mányi székhelyen — ez az orientá
lis réteg új termelési módszereket 
vezetett be a háborús évtizedek pusz
tításait követő restauráció időszaká
ban. Bizonyító adatunk erre nincs, 
talán csak támpontul említhetjük, 
hogy minden Aquincum körzetében 
előkerült gyümölcslelet (cseresznye, 
barack, mandula) a markomann há
borúk utáni korszakból származik.44 

Talán az újfajta gazdálkodás követ
kezménye, jobban mondva velejá
rója, hogy a tulajdonosok kiköltöz
nek birtokaikra s maguk vezetik a 
gazdaságot. Ezzel magyarázható, 
hogy mintegy rövid időközön belül 
épült fel mindegyik Aquincum-kör-
nyéki villa, amelyek feltárására eddig 
sor kerülhetett. 

Érdekes tanulságok vonhatók 
le az Aquincum környékén eddig 
feltárt épületemlékek alaprajzáriak 
összehasonlításából is. A város tér
ségében eddig lényegében kétfajta épülettípus került elő; mindkettőnek ismerjük egyszerűbb és díszesebb 
változatát, s mindkettő a tartomány belsejében közismert peristylium-típusú luxusvilla leegyszerűsödött, 
mondhatnánk csökevényes változata45. 

Az egyik típus középfolyosós udvarház, frontján porticussal, a folyosóról jobbra-balra két-két, vagy 
három-három helyiség nyílott (18. kép). Ennek díszesebb változatánál az épület tengelyében a hátsó trak
tusban apszissal ellátott termet találunk (19. kép). A villákban rendszerint csak egy-két helyiség fűthető, s a 
padlófűtés egyszerűbb változatait alkalmazták.46 A másik épülettípus kereszttengelyében találjuk az 
apszist, s az épület oldalát szegélyező porticust. A bejárat is oldalról nyílott.47 (20. kép) 

A vélemények szerint mindkét épülettípus a helyi őslakosság építkezésének továbbfejlesztéseként fog
ható fel, illetve a helyi és romanizált lakáskultúra egymásrahatásának tekinthető.48 Ez még korántsem 
bizonyított, de a lényeges az, hogy a markomann háborúk után már valóban olyan fokot ért el a lakosság 
törekvése (akár helyi, akár betelepült), hogy római módon akart élni. Az építkezés kővel történt, az építő
mesterek ismerték a terrazzót, alkalmazták a padlófűtést, bevezették vízvezetéken a közeli forrás vizét a 
fürdőhelyiségbe, a tetőt cseréppel fedték s a vakolatot többnyire színes mintákkal díszítették. 

Természetesen a főútvonalak mellett több és igényesebben kivitelezett villát találunk, s a romanizáció 
hatásának tudhatjuk be, hogy az építtetők igénylik a szép kilátást, s a villák elhelyezésénél ehhez alkal
mazkodtak. 

A fejlettebb kertgazdasági módszerekre és a villagazdaságok fokozott termelésére mind nagyobb szük
ség volt, abban a mértékben, ahogy a gazdasági helyzet romlott s az infláció nőtt. Ezt a folyamatot a III. szá
zad második felében számos tanulmány megvilágította49 s több ízben kifejtették, hogy a villagazdaságokban a 
mezőgazdasági termelés mellett nagymértékben folyt ipari, legalábbis háziipari termelés50. Textilt, kerá
miát, fém- és faeszközöket állítottak elő a villák mellett létesített műhelyekben. Aquincum körzetében 

18. kép. Egyszerű, középfolyosós lakóház-típus: a) Aquincum, b) Valcum, 
c) Carnuntum 

Einfacher Wohngebäudetyp mit Mittelflur: a) Aquincum, b) Valcum, 
c) Carnuntum 
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19. kép. Középfolyosós lakóépület apszissal: oj Budakalász, 6J Aquincum, 
ej Csúcshegy 

Wohngebäude mit Mittelflur und Apsis: a) Budakalász, b) Aquincum, 
c) Csúcshegy 

azonban erre semmiféle régészeti bi
zonyítékot eddig nem találtunk. A 
III. században még minden eddig 
előkerült használati cikk a városi 
műhelyekben készült. Az aquincumi 
kézművesség ebben a periódusban 
még bőven el tudta látni termékekkel 
a környékbeli településeket. 

Még a IV. század első felében is 
azt tapasztaljuk, hogy töretlenül fo
lyik az élet az Aquincum körzetében 
levő gazdaságokban, bár e leletanyag 
alapján arra lehetett következtetni, 
hogy a birtokos réteg összetétele 
újból megváltozott a tetrarchiát kö
vető átszervezések alatt.51 Nagyobb, 
sőt alapvető átalakulás következett 
be azonban a limes menti birtoko
kon a IV. század második felében. 
Mindegyik villát tovább lakták 
ugyan, de a lakóhelyiségeket beszűkí
tették, egy-egy nagyobb termet kis 
szobákra, kamrákra osztottak.Ekkor 
több család lakhatott egy-egy villát s 
a lakók ebben az időszakban mező
gazdasági munkák mellett52 ipari te
vékenységet folytattak. Erre utalt a 
csúcshegyi, békásmegyeri villa mű
helyberendezése, illetve leletegyüttese 
is. Mindkét épület anyagának fel
dolgozásából az tűnik ki, hogy a IV. 
század végén katonaság lakott a 
villákban. A termelés zavartalansá
gát a villák közelében épített erő
dök és őstornyok is nagyban elősegít
hették.53 A limes menti katonaság 
ellátása érdekében a gabonaterme
lés folyamatosságáról a tartományi 
kormányzatnak kellett gondoskod
nia. Talán ezért sem alakulhatott ki 
a limes sávjában nagybirtokrendszer. 
Erre az alábbi jelenségek figyelmez
tetnek: 

Mindegyik aquincumi villát, 
amely a markomann háborúk után 
épült, tovább lakják a IV. században. 
De eddig még egyetlen olyan épület
emlék sem került elő, amelyet a IV. 
század folyamán építettek volna, 
vagy amely akár csak bővítésen, lé
nyeges felújításon ment volna keresz
tül. Ezek szerint a birtokok sűrűsége 
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20. kép. Oldalfolyosós villatípus: a) Csúcshegy, b) Aquincum, c) Dorog 
Villentyp mit Seitenflur: a) Csúcshegy, b) Aquincum, c) Dorog 
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nem változhatott e kései korban a III. századi viszonyokhoz képest. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a vidéki 
épületek leletanyaga szegényesebb a korábbi, főleg a Severus-kori konjunktúra periódusához képest. Két
ségtelenül egyszerűbb, igénytelenebb lakosság fészkelte be magát azokba a villákba, amelyek korábban 
sem mondhatók luxus kivitelűeknek. A limes mentén nem találunk bonyolult alaprajzú és módosan beren
dezett villákat a IV. században. 

Az Aquincum környéki villagazdaságok sajátosságai és jelentősége akkor mérhető le, ha megnézzük, 
hogy milyenek voltak a birtokviszonyok ugyanekkor a provincia többi részében. Az eltérő gazdasági szer
vezeteknek megfelelően a villák és gazdasági épületek is módosultak, az épületek alaprajza, berendezése, 
kivitelezésének egyszerűbb vagy díszesebb változata híven tükrözi a tulajdonosok igényét, s azt a fel
adatot, amelyet a villa a birtok középpontjában betöltött. 

Összegezve a kutatásokból leszűrhető megfigyeléseket, nagy vonásokban felvázolva a Balaton, a Fertő 
és a Mecsek környéki birtokhálózatot, úgy tűnik, hogy már az I. század végén és a II. század első felében 
latifundium méretű a birtokok egy része.54 A tulajdonosok villáit fényűző módon rendezték be s már 
alaprajzi megoldásukon is látszik, hogy itáliai peristyliumos mintákat követnek55 ezeken a nagybirtokokon. 
A markomann háborúk után a háborús pusztításokat hosszú időn át nem tudták kiheverni. Az újjáépítés 
többnyire a század második felében következett be, s akkor már több figyelmet fordítottak a termelésre : a 
tornyokkal megerősített központi épület körül56 kisipari üzemeket találunk. Az önellátásra, sőt önvéde
lemre berendezett gazdaságokat a IV. században fallal vették körül, s e nagy gonddal kiépített villaköz
pontba veszély esetén a környék lakossága is behúzódhatott. 

Tehát az I—II. század fordulója a virágkora ezeknek a birtokoknak. Utána — a markomann háborúk 
után — feltűnő hanyatlás észlelhető, majd a birtokkoncentrációk következtében a IV. század legelején 
újra felvirágzik a villaépítkezés. Természetesen e luxusvillákat ebben az időszakban nemcsak önellátásra, 
hanem önvédelemre is fel kellett készíteni s ezt tükrözi építkezésük is. 

A limes mentén éppen fordított fejlődési görbét rajzolhattunk meg: az aquincumi viszonyokkal egyező 
állapotokat ismerhettünk meg Vindobona, Carnuntum57 és Brigetio58, vagyis a többi pannóniai légiós tábor 
szomszédságában is. A katonai táborok szomszédságában létesült polgári települések körül az I—II. 
századok folyamán kisebb faluközösségek húzódtak. A régészeti feltárások és terepbejárások alkalmával 
ezeknek a romjait figyelték meg. E városok decuriói, veteránok és kereskedők vásárolták fel a földeket és 
gazdálkodtak a környéken, a markomann háborúk után. 

A markomann háborúk után a limes mentén — elsősorban a légiós táborok körzetében — rövid időn 
belül a közepes méretű udvarházak sora épült fel. Ezen épületek egymástól való távolsága kirajzolja a III. 
századi birtokhálózatot Aquincum térségében. Az így nyert méretek nagyjából megegyeznek az aquincumi 
municipális középbirtokokra vonatkozó feliratos anyag segítségével végzett számításokkal. 

A villagazdaságok felvirágzása a limes mentén közvetlenül a markomann háborúk után azért figye
lemre méltó jelenség, mert ugyanekkor a provincia többi részében hosszú időn át sorvadoznak a vidéki 
települések, lassan heverve ki a háborús pusztításokat. Több évtizednek kellett eltelnie, amire újjáépítették 
az udvarházakat és újraszervezték a gazdaságokat. A limes menti gyors fejlődés oka a „katonai konjunk
túra", s ez a tartomány belsejére jellemző birtokviszonyoktól eltérő gazdasági formációt hozott létre e 
légiós táborok körzetében, így Aquincum környékén is. 

Az új gazdálkodási korszakra a villák elhelyezése is jellemző, ezek ugyanis a II. századi faluközösségek 
elnéptelenedett épületcsoportjai mellett létesültek. A régészeti megfigyelések szerint a háborúk során elpusz
tult korábbi településekre a lakosság nem tért vissza többé. A leletek alapján felmerül annak a lehetősége is, 
hogy az új birtokosréteg — amely többségében a III. század fordulóján költözött Aquincumba — újfajta 
növényeket honosított meg, s a kertgazdálkodás új módszereivel kísérletezett az ellenség által végigpusztí
tott és parlagon heverő földeken. A korábbi véleményektől eltérően azt mondhatjuk, hogy a III. században 
a limes menti birtokokon ipari termelés még nem folyt; a villákból származó használati cikkek mind a 
városban, vagyis az aquincumi műhelyekben készültek. 

A feliratos anyag elterjedése alapján Alföldy Géza megállapította, hogy Aquincum térsége egyenlő 
nagyságú középbirtokokra tagozódott a III. század első felében. Az eddig feltárt épületmaradványok tanú
ságai szerint a birtokok középpontjában emelkedő villákat azonos alaprajzi elrendezéssel és nagyjából 
azonos igényeknek megfelelő kivitelben építtetik. A limes menti villák a tartomány belsejéből jól ismert 
luxuskivitelű peristyl-villák leegyszerűsödött változatai, mondhatnánk csökevényei. 6—$ helyiséges udvar-
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házak ezek, középfolyosóval, a bejárat előtt porticusszal. Az épületben rendszerint csak egy-két helyiség 
fűthető, s mindig a konyhának használt helyiség a legterebélyesebb. Az épületek földszintesek voltak, 
emeleti megoldást a lejtőbe vágott teraszokkal értek el. 

A villákban méreteikből következtetve a III. században egy-egy család lakhatott, a birtokosok maguk 
művelhették meg a földeket. Ez a helyzet a IV. század első felében sem változhatott lényegesen, bár a villák 
körüli temetők régészeti anyagából arra lehetett következtetni, hogy a birtokos réteg nagyjából kicserélő
dött a tetrarchia kori átszervezések alatt. 

Mindegyik eddig feltárt villaépületet tovább lakták a IV. században Aquincum térségében, és feltűnő, 
hogy mindegyikben alakítottak, javítottak'ebben a periódusban, de.bővítést sehol sem figyelhetünk meg. 
Ehhez még hozzátehetjük, hogy egyetlen olyan villa sem került még eddig elő a város körül, amelynek 
alapjait is a IV. században tették volna le. 

Figyelemre méltó változás következett be azonban e villagazdaságok életében a IV. század második 
felében. Ekkor több család zsúfolódott be egy-egy udvarházba és a lakók háziiparra is berendezkedtek. 
Ebben a kései korszakban is feltűnő eltérés mutatkozik e limes menti gazdaságok szervezete és a tartomány 
többi részére jellemző birtokviszonyok között: ugyanis a század közepétől kezdve a határ mentén 
luxusvillák sohasem létesültek, az élet egyszerű, sőt nyomorúságos keretek között zajlott. A gazdaságok 
sűrűsége is arra utalna, hogy Aquincum térségében a késő császárkorban sem alakult ki nagybirtokrendszer. 

A tartomány belsejében levő pannóniai villagazdaságok közös jellemvonása a IV. században, hogy a 
főépületet toronnyal erődítették, és magát az egész gazdasági épületkomplexumot fallal vették körül. 
Ebből a szempontból is eltérés mutatkozik az aquincumi, illetve limes menti villagazdaságok szempontjá
ból, amelyeknél e veszélyeztetett korszakban sem alkalmaztak ilyen óvintézkedéseket. Feltehetően erre 
azért nem került sor, mert a villák közelében egy-egy őrtorony állt, s az erőd biztosította a termelés zavar
talanságát. Másrészt e gazdaságoknak nem kellett önellátásra berendezkedniök, hiszen itt a határövezetben 
az udvarházak lakói katonacsaládok voltak, akik maguk is belekapcsolódtak a határvédelembe, így a 
villák a IV. század utolsó évtizedében, az erőd szerepét is betöltötték. 

J E G Y Z E T E K 

1 Nagy Lajos, Bud. Rég. 12 (1937) 25. 
2 Thomas E., Die römische Villen in Pannonién, Bp. 

1964. 125 skk. 
3 Alföldy G., Ant. Tan. 6 (1959) 19 skk. 
4 Fontosabb irodalmi utalások a békásmegyeri Duna

parton előkerült anyagra: Garády S., Bud. Rég. 15 (1950) 
444. — Fröhlich R., Bud. Rég. 3 (1891) 152 skk. — Nagy L., 
Budapest az ókorban (Bpest Tört. 1942) 370 és 754. CXXVI. 
t. 1. — Kuzsinszky B., Bud. Rég. 5. (1899) 136 skk. — Nagy 
László, Bud. Rég. 19 (1959) 259. 

5 A téglagyár területén anyagkitermelés közben a hegy
oldal megcsúszott, ezért lerobbantották, illetve kotrógéppel 
leemeltek 100 m2-nyi felületet. Eközben egy római épület 
maradványai szakadtak le a mintegy 12 m magas partfal 
felső szegélyéről (4. kép). A romok jelentőségére a l l . műút 
13. kilométerköve mellett a hegyoldalban látható terrazzo-
padló hívta fel a figyelmet. Első kiszállásunk alkalmával 
a leomlott épületmaradványok között faragott épületdíszeket 
figyelhettünk meg. Ezek egy részét már korábban elhordták 
és betöltötték a Dunához vezető nyúlgátba. Néhány darabot 
még felmérhettünk és lefényképezhettünk a töltés oldalában. 

6 Vö. Oelmann F., Ein gallo-röm. Bauernhof bei 
Mayen. BJb 133 (1928) 138 ff. 

7 A Csatorna szélessége 50 cm, belső szélessége 36 cm, 
tetejét 28 X 20X 5 cm-es téglák fedték. 

8 A kőbázisok mérete 120x60x90 cm. Mindegyiknek 
csak az előlapján díszítették asztragallosszal a bemélyített 

tükröt. A rajtuk álló oszlopok beerősítésére háromszögű 
vájatok szolgáltak. Az oszlopdobok átm. : 42 cm. 

9 Garády S. Arch. Ért. 49 (1936) 88. 
10 Mansuelli G. A., Le ville romane del mondó romano 

(Milano, 1958) 23 és 47. — Stähelin F., Die Schweiz in röm. 
Zeit (Basel, 1948)601. 

11 Grimai P., „Giardino e parco" in Enciclopedia 
Universale dell'Arte VI. (Venezia—Roma, 1958) 163, T. 
106—7. Lugli G., „Giardino" in Enciclopedia dell'arte antica 
III. (Roma, 1960) 886. 

12 Nagy L. Az Eskü-téri erőd, Pest város őse (Bpest, 
1947) 27; Vö. Becatti G., Case ostiensi del tardo impero 
(Roma, 1949) 95. 

13 Az éremlelet meghatározásáért B. Sey Katalinnak 
ezúttal is köszönetet mondok. 

14 Legutóbb összefoglalóan Mócsy A., „Pannónia" 
PWRE IX. Suppl. 577. 

15 Nagy L., Tan. Bp. Múlt. 3 (1943) 12 és 30 j . — Sop
roni S., Pest megye Műemléki Topográfiája, I (Bpest, 1958) 
37. 

16 Vö. Alföldi A., Budapest az ókorban (Bpest Tört.) 
Bp. 1942. 684. 

17 Soproni uo. 41. — Thomas uo. 250 ff, stb. 133. 
18 Nagy T., Ant. Hung. 2 (1937) 58. 
19 Nagy L., Bud. Rég. 12 (1937) 58. 
20 Szilágyi J., Aquincum (Bpest, 1956) 91. és Bud. Rég. 

13(1943)352. 
21 Garády S„ Arch. Ért. 49 (1936) 88 skk. 

7* 99 



22 Nagy L., Aquincumi múmiatemetkezések. Diss. Pann. 
I. 4. (1935) 4. 

23 Gömöri Havas S., Bud. Rég. 2. (1890) 33. — Vö. 
CIL III. 3431. 

24 Nagy T., Bud. Rég. 13 (1943) 390. 
25 Nagy T., Bud. Rég. 17 (1956) 21. 
26 Vö. Alföldy G., Antik Tan. 6 (1959) 28. Ehhez még 

Nagy L., Bpest Tört. 471., — Nagy T., Bud. Rég. 15 (1950) 
390. — Szilágyi J., Bud. Rég. 16 (1955) 387. 

27 A kamaraerdői gazdasági jellegű település feltárását 
Kába M. jelenleg is folytatja. 

28 Petrikovits v. H., Das röm. Neuss, in „Neue Aus
grabungen in Deutschland" (Berlin, 1958) 289. — Schmitz 
H., Stadt u. Imperium, in „Köln in römischer Zeit" I. (1948) 
139 skk. 

29 Alföldy G„ uo. 20. 
30 Soproni S.,uo. 35. 
31 Mócsy A., Pannónia 715. 
32 A terepbejárások, helyszíni szemlék jegyzőkönyvei 

a BTM Adattárában. A vicusok és villagazdaságok kapcsola
táról legutóbb Alföldy G. uo. 24. Vö. Fitz J., Arch. Ért. 
84 (1957) 138. 

33 CIL. III. 10 570. 
34 Arch. Ért. (1905) 192. 
35 CIL. III. 3384 és 3385. 
36 Bud. Rég. 12 (1942) 104. No. 29. 
37 CIL. III. 3620. 
38 Arch. Ért. (1928) 214. 
39 CIL. III. 3625. 
40 A sírkő 1964-ben leletmentés alkalmával került elő. 

Wellner István publikálja a Bud. Rég. jelen kötetében. 
41 CIL. in . 10 428. 
42 CIL. III. 15 167. 
43 Vö. Rostovzeff M., Gesellschaft u. Wirtschaft im 

röm. Kaiserreich IL (Leipzig, 1942) 28, 66, 80, 134, 188. — 
Gothein M. L. Geschichte der Gartenkunst I. (Jena, 1914) 94. 

44 Póczy K., Arch. Ért. 91 (1964) 184. 
45 Vö. Kubitschek W., Römerfunde von Eisenstadt 

(Wien, 1926) 49. Burgenländische Heimatbl. 15 (1953) 105 
skk. — Saria B., Burgenländische Heimatbl. 13 (1951) 49 skk., 
14 (1952) 97 skk. Rhé Gy., Balácza (Veszprém, 1912) 14. 
Ilyen jellegzetes ún. veterán-villa típusát ismerteti a Rajna 

mellékéről Schumacher K., Siedlungs u. Kulturgeschichte 
d. Rheinlande (Mainz, 923) 195 skk. 

46 Mócsy A. Pannónia 699, megállapította, hogy a kö
zépbirtokok villáinak alaprajza a városi lakóházakétól nem 
tér el. — A középfolyosós módosabb kivitelű villákhoz tarto
zik a budakalászi, a Pomáz Lugí-dűlőbeli és az aquincumi ca-
nabaeban az ún. Kiscelli u.-i villa. Utóbbihoz Póczy K., Bud. 
Rég. 16 (1955) 44 skk. A típus egyszerűbb változatához vö. 
Nagy T. Bud. Rég. 13 (1943) 383,20 kép. Ehhez Schmid W. 15 
BRGK 1923/4(1925) 228 és Swoboda, E., Carnuntum 
(Graz—Köln, 1958) 124. 

47 Az oldalfolyosós típushoz Thomas E. uo. 238. A típus 
főbb képviselői a csúcshegyi mansio és a Dorogon, (Hosszú-
Tétek) feltárt épületek. Ennek további változata a csúcshegyi 
mansio oldalporticussal ellátott lakóépülete. Soproni S., 
Arch. Ért (1954) 49 és 53. 

48 Swoboda E., uo.—Thomas E., uo. 356. Ehhez Fre-
mersdorf F., Der röm. Gutshof Köln-Müngersdorf (Berlin, 
1933) 77. 

49 Nagy L., Budapest az ókorban, Bpest. Tört. Iz, 378. 
50 Nagy L., Bud. Rég. 14 (1945) 535. 
51 Legutóbb Nagy T., Topográfia a „Budapest Műem

lékei II. Bpest. 1962. 58. a korábbi irodalommal. 
52 Nagy L., Bud. Rég. 12 (1937) 28 skk. 
53 Póczy K., Bud. Rég. 21 (1964) 68. 
54 Ehhez v.o. : Mócsy A. Die Bevölkerung von Panno

nién bis zu den Markomannenkriegen. (Bpest, 1959) 41. 
Alföldi A., Szt. István Emlékkönyv I. (Bpest, 1938) 153. — 
Radnóti A.—Gerő L., Balaton (Bpest, 1952) 56. Ehhez vö. 
Thomas E., 49, 78—9, 389. 

55 Mócsy A., Bevölkerung 48. és Pannónia 698. Ku
bitschek W., Römerfunde v. Eisenstadt (Wien, 1926) 48 skk. 
Összefoglalóan Thomas E., uo. 130 skk. 201. skk., 177. 192. 

56 Radnóti A., MTA Közi. 5 (1954) 498. Thomas E., uo. 
275. Abb. 144. 

57 Ehhez Páczy K., Sopron rómaikori emlékei (Bpest, 
1962)21. A lelőhelyekről összefoglalóan Mócsy A., uo. 698. 
Thomas E., uo. 150. és 173. 

58 Barkóczi L.,Brigetio (Bpest, 1951) 9. és Acta Arch. 
Hung. 16 (1964) 274—5. — Thomas E., uo. 116 skk. 

59 Swoboda, E., Carnuntum (Graz—Köln, 1958) 124. 

100 



SZ. K. PÓCZY 

DIE VILLA VON BÉKÁSMEGYER 
UND DIE GUTSHÖFE IN DER UMGEBUNG VON AQUINCUM 

NACH DEN MARKONMANNENKRIEGEN 

Im Jahre 1961 erschlossen wir anlässlich einer 
Bergungsgrabung in der Gemarkung von Békás
megyer auf dem Bergabhang unweit der Donau eine 
römische Villa. Das Gebäude wurde am Rand eines 
4 m breiten Schotterweges terrassenförmig auf dem 
Hügel gebaut. Trotz dem, dass die auf den Fluss 
blickende Flucht der Räume bereits früher einge
stürzt ist, konnten wir den Umfang des Gebäudes 
dennoch umgrenzen, da sich die Ruinen der nord
südlich verlaufenden Abschlussmauer an dem halb
kreisförmig abgetragenen Hang feststellen Hessen. 
Das Gebäude dürfte demnach ungefähr von einer 
Grundfläche von etwa 12X12 m gewesen sein, 
vorausgesetzt, dass sich der Ebene zu ein Portikus 
befand. Dieses dürften jene Säulen verziert haben, 
deren Bruchstücke in dem herabgestürzten Schutt 
vorzufinden waren. Die Raumfluchten erstreckten 
sich auf dem Abhang übereinander in drei Terrassen, 
einem jeden Trakt gehörten je drei Zimmer an und 
zwischen der unteren und oberen Terrasse konnte 
ein Niveauunterschied von einem ganzen Stock
werk beobachtet werden. Unter der Villa fanden wir 
zwei Keller ; einzelne Räumlichkeiten des Gebäudes 
wurden durch Heizkanäle, andere durch lebmbe-
worfene Öfen geheizt. Das Wasser der nahen Quelle 
führte man durch einen Kanal in das Wohngebäude. 

Zur Zeitbestimmung des Gebäudes haben ins
besondere die architektonischen Eigenartigkeiten 
und das aus der Villa zum Vorschein gekommene 
Fundmaterial hinzugeholfen. Auf Grund dieser 
konnten wir feststellen, dass die Villa von Békás
megyer zur Mitte des 3. Jahrhunderts in der Nach
barschaft des nördlich von Aquincum gelegenen 
vicus Vindonianus erbaut wurde. Im Schutt des 
einen Raumes lag eine Lanze und eine Trense, die 
uns darauf aufmerksam machten, dass die Villa 
zuletzt vom Militär belegt war. Die spätesten Prä
gungen des Münzkomplexes informieren uns davon, 
dass das Gebäude nach dem Jahre 374, wahrschein
lich im Laufe eines Einbruches der auf dem jenseiti
gen Ufer wohnenden Sarmaten niedergebrannt ist. 
Wir wissen, dass zu dieser Zeit sämtliche Festungen 
im Donauknie, darunter auch die Wachttürme bei 
der Überfahrtstelle von Békásmegyer zerstört wor
den sind. Die Bevölkerung flüchtete sich wahrschein
lich während der Kämpfe und das Gebäude, von 
dem aus ein grosser Teil des Geländes überblickt 
werden konnte, wurde vom Militär bezogen. Die 
Villa versah daher ihre letzte Funktion als Festung. 

Die Abhandlung zählt auf Grund der bisher im 
Raum von Aquincum freigelegten bzw. durch 
Geländebegehungen und inschriftliche Denkmäler 
die lokalisierbaren Villenreste und Gutshöfe auf. 

In mehreren Fällen werden in der ersten Hälfe des 
3. Jahrhunderts auch die wahrscheinlichsten Villen
besitzer, Gutsbesitzer dem Namen nach erwähnt. 

Beim Vergleich des Grundrisses der Gebäude
denkmäler stellte es sich heraus, dass sich im 
wesentlichen zweierlei Gebäudetypen in der Umge
bung wiederholen. Der eine Typ ist ein Herrenhaus 
mit Mittelflur und an der Front mit Portikus. Von 
dem Korridor öffneten sich nach rechts und links 
je zwei oder drei Räume. Bei einer schmuckhafteren 
Variante dieses Typs finden wir in der Achse des 
Gebäudes einen im Hintertrakt mit Apsis versehenen 
Saal. Beim anderen Gebäudetyp wurde die Apsis 
in der Querachse ausgebildet und das Gebäude an 
der Seite von einem Portikus gesäumt, auch der 
Eingang war von der Seite her. Beide Gebäude
typen kommen in der Zivilstadt von Aquincum 
bzw. auch in den Canabae vor. Die Dimension der 
Gebäude und ihre bescheidene Ausführung weisen 
darauf hin, dass sie von einer Familie mit einem 
bloss auf wenigen Personen bestehenden Personal 
bewohnt waren. Der Abstand der Villen voneinan
der weist darauf hin, dass sie im Zentrum der 4—8 
km2 betragenden, mittelgrossen Wirtschaften ge
standen haben dürften. Von allen Herrenhäusern in 
der Umgebung von Aquincum wurde festgestellt, 
dass diese lediglich in der den Markomannenkriegen 
folgenden Bauperiode errichtet wurden und bis 
Ende des 4. Jahrhunderts bewohnt waren. 

Der Grundriss der Villen und der Wirtschafts
gebäude, samt ihrer Einrichtung und Ausführung 
wiederspiegeln der abweichenden Wirtschaftsorgani
sation entsprechend getreu die Ansprüche der 
Besitzer und die Aufgabe, welche die Villa im Zen
trum des Gutes erfüllen musste. Die Bedeutung der 
sich auf die Villenwirtschaften in der Umgebung 
von Aquincum beziehenden Feststellungen können 
wir daher dann ermessen, wenn wir sie mit den 
Besitzverhältnissen in der übrigen Teilen der Pro
vinz in Parallele stellen. 

Fassen wir die aus den Forschungen ziehbaren 
Beobachtungen zusammen und geben wir in grossen 
Zügen einen Umriss, so können wir sehen, dass zu 
Ende des 1. und in der ersten Hälfte des 2. Jahrhun
derts in der Umgebung des Balaton, des Neusiedler
sees und des Mecsekgebirges ein Teil der Gutsbe
sitze den Umfang eines Latifundiums haben. Die 
Villen wurden von ihren Besitzern luxuriös einge
richtet und bereits aus ihren Grundriss ist es ersicht
lich, dass sie den italischen Mustern mit Peristyl 
folgen. Nach den Markomannenkriegen konnten 
sich diese Grossgrundbesitze lange Zeit hindurch 
nicht von den Verwüstungen des Krieges erholen. 
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Zum Wiederaufbau kam es zumeist in der zweiten 
Hälfte des III. Jahrhunderts und zu dieser Zeit wandte 
man bereits eine grössere Aufmerksamkeit der 
Produktion zu: um das mit Türmen befestigte 
Zentralgebäude rinden wir kleingewerbliche Betrie
be. Die sich auf Selbstversorgung, ja Selbstvertei
digung eingerichteten Güter wurden im 4. Jahr
hundert mit einer Mauer umnommen und in dieses 
grosse, sorgfältig ausgebaute Villenzentrum konnte 
sich auch die Bevölkerung der Umgebung bei Gefahr 
zurückziehen. 

Die Blütezeit dieser Güter im Inneren der Pro
vinz fiel demnach auf die Wende des 1—2. Jahr
hunderts. Nach den Markomannenkriegen ist ein 
auffallender Rückgang wahrzunehmen, sodann blüht 
von den ersten Jahren des 4. Jahrhunderts an der 
Villenbau zufolge der Güterkonzentrationen von 
neuem auf. Natürlicherweise mussten sich zu dieser 
Zeit diese Luxusvillen nicht nur auf die Selbstver
sorgung, sondern auch für die Selbstvertedigung 
vorbereiten und dies widerspiegelt sich auch in ihrer 
Bauart. 

Dem Limes entlang konnten wir eine gerade 
umgekehrte Entwicklungskurve verzeichnen: mit 
den Aquincumer Verhältnissen übereinstimmende 
Zustände konnten wir auch in der Nachbarschaft 
von Vindobona, Carnuntum und Brigetio, also in 
den übrigen pannonischen Legionslagern feststellen. 
Die Dekurionen dieser Städte, Veteranen und 
Kaufleute kauften die Felder auf und trieben nach 
den Markomannenkriegen Landwirtschaft. 

In dieser Periode werden dem Limes entlang 
nacheinander Villen erbaut, die von mittlerer Grösse 
sind und jeden Luxus entbehren. Der Grund der 
raschen Entwicklung am Limes war die „militäri
sche Konjunktur", welche gegenüber den für die 
übrigen Teile der Provinz so charakteristischen 
Gutsverhältnissen im Kreis der Legionslager, so 
auch in der Umgebung von Aquincum eine abwei
chende Wirtschaftsformation zustande gebracht hat. 
Für die neue Wirtschaftsepoche ist auch die Anle
gung der Villen kennzeichnend, diese wurden näm
lich neben den entvölkerten Gebäudegruppen der 
Dorfgemeinschaften des 2. Jahrhunderts errichtet. 
Nach den archäologischen Beobachtungen wurden 
die, während des Krieges zugrunde gegangenen 
früheren Siedlungen von der Bevölkerung nicht mehr 
bezogen. Auf Grund der Funde tauchte auch die 
Möglichkeit auf, dass die neue Besitzerschicht, 
— deren überwiegende Mehrheit in den ersten 
Jahren des 3. Jahrhunderts nach Aquincum gezo
gen ist, neue Pflanzenarten akklimatisiert und mit 
neuen Gartenbauwirtschaftsmethoden die vom 
Feinde verwüsteten und brach gelegenen Felder zu 
meliorieren versucht hat. Abweichend von den 
früheren Meinungen können wir sagen, dass es in 
den Gütern am Limes entlang im 3. Jahrhundert 
noch keine gewerbliche Produktion gab; sämtliche 
aus den Villen stammenden Gebrauchsartikel wur
den in der Stadt, also in den aquincumer Werk
stätten hergestellt. 

In den Villen dürfte, aus ihrer Grösse gefolgt, 

im 3. Jahrhundert je eine Familie gewohnt haben 
und die Besitzer bebauten die Felder selbst. Diese 
Lage dürfte selbst in der ersten Hälfte des 4. Jahr
hunderts sich nicht wesentlich geändert haben, 
obwohl man aus dem archäologischen Material der 
um die Villen gelegenen Gräberfelder darauf schlies-
sen könnte, dass sich die Besitzerschicht zu Folge 
der Neüorganisierung in der Epoche der Tetrar-
chie im grossen und ganzen ausgetauscht hat. 

Alle erschlossenen Villengebäude wurden ent
lang der Limes im 4. Jahrhundert weiter bewohnt 
und es ist auffallend, dass man im Raum von 
Aquincum in einem jeden von diesen Umänderun
gen, Verbesserungen beobachten kann. Aus dem 
pannonischen Limesstreifen ist uns kein einziges 
Herrenhaus in der Provinz bekannt, das man 
im 4. Jahrhundert auf neuem Fundament erbaut 
hätte. 

In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts 
kann jedoch im Leben dieser Villenwirtschaften 
eine Änderung von entscheidender Bedeutung wahr
genommen werden. Zu diesem Zeitalter pferchten 
sich mehrere Familien, die annehmbar nicht mehr 
Besitzer des Gutes, sondern nur Mieter waren, in 
je ein Herrenhaus zusammen. Die Bewohner richte
ten sich zu dieser Zeit auch auf Hausgewerbe ein 
und stellten ihre Gebrauchsartikel an Ort und 
Stelle her. Zwischen der Organisation der Wirt
schaften dem Limes entlang und den für die anderen 
Teile der Provinz charakteristischen Gutsverhält
nissen zeigt sich auch in dieser späten Epoche eine 
auffallende Abweichung, deren eine äussere Er
scheinungsform darin besteht, dass Luxusvillen im 
Grenzgebiet nie entstanden sind. Das Leben floss, 
von der Mitte des Jahrhunderts an, auf diesen 
Gütern unter einfachen, ja elenden Verhältnissen. 
Auch die Dichte der Wirtschaften dürfte darauf 
verweisen, dass im Räume von Aquincum selbst in 
der Spätkaiserzeit kein Grossgrundbesitzsystem 
entstanden ist. 

Ein gemeinsamer Charakterzug der pannoni
schen Villenwirtschaften im Inneren der Provinz im 
4. Jahrhundert besteht darin, dass man das Haupt
gebäude mit einem Turm befestigt und den ganzen 
Wirtschaftsgebäudekomplex mit einer Mauer um
geben hat. Auch von diesem Gesichtspunkt zeigt 
sich eine Abweichung gegenüber dem aquincumer 
bzw. den Villenwirtschaften am Limes entlang, bei 
welchen selbst in dieser gefährdeten Epoche keine 
solchen Vorsichtsmassnahmen getroffen wurden. 
Vermutlich kam es deshalb nicht dazu, weil in der 
Nähe der Villen je ein Wachtturm gestanden hat 
und die Ungestörtheit der Produktion durch dieses 
Bollwerk gesichert wurde. Andrerseits mussten sich 
diese Wirtschaften nicht auf Selbstversorgung ein
richten, da ja hier in der Grenzzone die Herrenhäuser 
von Soldatenfamilien bewohnt waren, die auch selbst 
im Grenzschutz teilgenommen haben, zu ihrer 
Versorgung hingegen trug der Staat bei. Auf diese 
Weise bekleideten diese Villen in den letzten Jahr
zehnten des 4. Jahrhunderts auch die Rolle einer 
Festung. 
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NAGY TIBOR 

KŐFARAGÁS ÉS SZOBRÁSZAT AQUINCUMBAN 

Merészségnek tűnhet, hogy a teljes emlékanyag korszerű publikációját megelőzően az aquincumi 
kőfaragás és szobrászat összefoglaló áttekintésére vállalkozunk. Tesszük ezt egyrészt abból a meggondolás
ból, hogy az aquincumi domborművek és szobrok anyagának Espérendieu munkájához hasonló kiadása 
a közeli jövőben nem várható,* másrészt az ide vonatkozó kőemlékekkel való évtizedes foglalkozás megér
lelt néhány olyan gondolatot, melyet a további kutatás szempontjából időszerűnek látszik már most írás
ban körvonalazni. Annál is inkább, minthogy az utóbbi években az anyagtól távolabb álló szakemberek 
részéről is több értékes észrevétel, hozzászólás hangzott el főként műhelykérdésekben, melyek az Aquin-
cum-kutatás részéről állásfoglalást kívánnak meg. A terjedelem kötöttsége és egyébirányú elfoglaltságunk 
sem engedte meg, hogy minden kérdést részleteiben is kifejtsünk. Örömmel vettük, ahol az eddigi irodalom 
ez alól felmentett. Munkánkban igyekeztünk élesebben szétválasztani a kőfaragás szempontjából fontosabb 
központok, a táborok és a táborok körüli telepek, valamint a polgárváros műhelyeinek körét, ugyanakkor 
felkutatni a különféle műhelyek összefüggéseinek lehetőségeit. E kérdések ma még távolról sem zárhatók 
le. Ennek ellenére időszerűnek tartjuk, 25 évvel a legutóbbi összefoglalás után, a problémák állását a leg
újabb kutatások világánál áttekinteni s egyúttal újabb, történelmi szempontú szintézis lehetőségeit felvá
zolni. Ennek keretében csupán érinthettük a helyi kőfaragásban megnyilvánuló „provinciális" tendenciákat, 
melyeknek részletezőbb kidolgozására a műhelykérdések, valamint a szomszédos területekkel fennállott 
kapcsolatok tisztázása után kerülhet sor. Az irodalmi apparátusban a legszükségesebbnek ítélt adatokra 
szorítkoztunk. Ugyancsak takarékosan kellett bánnunk a képanyaggal, amely többnyire csak illusztratív 
jellegű lehetett. 

E L Ő Z M É N Y E K 

A helyi eraviszkusz műveltség központjai az időszámításunk kezdete körüli évtizedekben ismerték 
a kőfaragás mesterségét, szerszámkészletét. Erről egyelőre azonban csak azok a helyi mészkőből faragott 
kétrészes malomkövek tanúskodnak, amelyeket a Tiberius idejében felhagyott gellérthegyi telep lakóházai
ban találtak. Kőből faragott domborművek, szobrok, egyszóval a kőfaragóművesség művészi igényű emlék
anyaga viszont eddig hiányzik a budai és a pesti oldal kelta telepeinek hagyatékában. Ennek kapcsán gon
dolhatnánk arra, hogy a helyi kőfaragás csupán az egyszerű használati tárgyak előállítására szorítkozott, 
míg a szobrászat a fa anyagot használta. Lucanus a galliai kelták fatörzsekből kinagyolt, formátlan isten
szobrairól tesz említést.1 Nemrég a Saint-Germain-Sources-Seine melletti Sequana-szentélyben 190 darab 
fogadalmi faszobrocskát találtak2, melyek kora nem megy túl az i. sz. I. sz. középső évtizedein. Férfi-és női 
szobrocskák mellett a gyógyulásért felajánlott láb- és karrészek és egyéb ex vöto-tárgyak kerültek elő 
nagyobb számban. Nagyon valószínű, hogy fából faragott kultuszszobrok, valamint fogadalmi szobrocs
kák a Duna vidéki keltáknál sem hiányoztak. Néhány dunántúli kelta telep azonban a kőszobrászat emlé
keit is fenntartotta. Szentendréről mészkőből faragott medvefejű ülő állatszobrot tartunk számon,3 amely 
a részletek gondos faragása ellenére sem provinciális műhelymunka. A foglalás előtti időben készült és 
a Rhône völgyi Noves-ből ismert szörnyállat4, az ún. Tarasque családjába tartozik. Nem kétséges, hogy 
a medveszobor bennszülött szentélyben állott. Még érdekesebb a Badacsony melletti Lábd községben őrzött 
kettős fej,5 amely a „Ianus"-fejjel koronázott négyhasábos holzgerlingeni kőpillér6 példájára egészíthető ki. 
A szárazföldi keltaság hitvilágában is kimutatható kő és kőpillér kultuszának ilyen hermaszerű megfogal-
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mázasához a kettős fejű görög Her mész-ábrázolások7 szolgálhattak mintaképül. Massilia közvetítésével 
előbb Gallia és a Rajna vidéke, majd innen a széles területeket összefogó oppidum műveltség időszakában 
a Duna-vidéki keltaság kaphatta kézhez ezt a kultikus herma-formát. 

Egészen valószínűtlen mármost, hogy amikor a kisebb dunántúli kelta telepek szentélyeiben kőszobrok 
álltak, az eraviszkusz törzsi központban a szentélyek berendezésénél nem kapott volna szerepet a kőfaragás. 
Az emlékanyag hiánya a kérdést nem zárja le. Ma még azonban nem lehetséges, hogy a bennszülött kőfara
gás, valamint a római foglalás első századában megjelenő kőemlékek kölcsönös viszonyát tanulmányozzuk. 
A kőfaragásban a bennszülött háttér csak az I. sz. végétől ad életjelt magáról, eltérően az agyagművességtől, 
ahol a bennszülött hagyományok az oppidum-időszaktól kezdve nagyobb törés nélkül egészen a század 
végéig, a kisebb telepeken a II. sz. elejéig nyomon követhetők. 

R E L I E F P L A S Z T I K A 

1. SÍRKÖVEK 

Az I. századi római kőemlékek legkorábbi figurális csoportja a budai auxiliaris tábor késő Claudius-
Nero-Vespasianus-kori helyőrségéhez, az ala Hispanorum prima nevű alakulathoz kapcsolódik. E cso
portnál alig valamivel idősebb, sőt részben egykorú, a két flottakatona Csillaghegyen talált, felül lekerekí
tett sima sztéléje,8 melyek még nélkülözik a figurális díszt. Mindkettő az egyszerű itáliai sztélét képviseli, 
melynek alkalmazása Itália egyes vidékein az etruszk foglalástól egészen a Flaviusok koráig követhető.9 

ÉK-Pannónia területén ez az egyszerű sírkőforma még a századforduló körüli években megtalálható.10 

A flottakatonák sírköveinél korábbi időből, az I. sz. első évtizedeiből a kutatás mindössze egyetlen kőem-
lékre hivatkozhatott, az óbudai ala-tábor sima léccel kereteit építési feliratára11. Erről azonban kitűnt, 
hogy az egyik Vespasianus korában itt állomásozó ismeretlen nevű lovascsapat hagyatékához tartozik.11/a 

A katonai kőfaragás e szerény igényű emlékeihez csatlakoznak időben az ala Hispanorum prima 
említett sírkövei. Időrendi megítélésükhöz szükséges megemlíteni, hogy e lovascsapat Claudius uralkodása 
első éveiben még a Scarbantia—Vindobona útvonal mentén fekvő Nagymarton (Mattersdorf)-Borbolya 
(Walbersdorf) körzetében állomásozott,12 ahol a negyvenes évek elején egy ismeretlen nevű lovas
egységet váltott fel. A hispán csapatot valószínűleg a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején helyezték 
át Aquincumba, ahol a hetvenes évek közepéig maradhatott. Az ala Vespasianus utolsó éveiben már a moe-
siai sereghez tartozott. A csapat emlékanyagához tartozó aquincumi lovas sztélék kora—Claudius-, sőt Tibe-
rius-kori keltezése így aligha képezheti gyümölcsöző vita tárgyát. 

Az ala Hispanorum prima közel 25 esztendős itteni tartózkodása idejéből eddig öt sírkő került elő. 
A teljesen ép Nertus-sztélé (1. kép)13 Ti. Claudfius] alsó részében csonka sírköve (2. kép)14 és a kőfaragás 
szempontjából kevésbé jelentős három további feliratos töredék.15 

A Nertus-sztélé felépítésében, a mellékjelenetek témaválasztásában, szorosan csatlakozik az ala Scubu-
lorum borbolyai kőemlékeihez, Ti. lui. Rufus itáliai műveltségű mestertől készített sírkövéhez, valamint en
nek helyi utánzatához, Petronius Rufus síremlékéhez.16 A Nertus-sztélé az idézett borbolyai kövek gyengébb 
kvalitású kelet-pannóniai változatának tekinthető. A borbolyai sztélék az itáliai típusú sírkövek két legfon
tosabb alkotóelemét, a mellképes fülkét, és a feliratos mezőt, pillér-, illetve oszloparchitektúrába foglalták, 
míg a járulékos táblaképeket csupán sima léckcretes mezőkben helyezték el. A Nertus-sztélé átvette ugyan 
a borbolyai sírkövek csavart oszlopos, illetve kannelurás pillérektől képzett architektúráját, ezt azonban 
nemcsak leegyszerűsítette, hanem megcserélte és egyúttal eredeti funkciójától — a két főmező kiemelése — 
megfosztotta. Elhagyta továbbá a borbolyai sírkövek oromzatkiképzését és a kisméretű portréfülke íves 
lezárásával koronázta meg a sztélét. Lehet, hogy ebben közvetlen itáliai mintaképek is közrejátszottak. 
Az inkább eltérő műhelygyakorlatból és kó'faragásbeli tudáskülönbségből adódó eltérések ellenére az 
aquincumi és a borbolyai kőemlékek szorosan Összefüggnek. Egymás mellé állítva Ti. lui. Rufus, Petronius 
Rufus és Nertus síremlékeit, világosan leolvasható, hogy először a nyugat-, majd a kelet-pannóniai kőfara
gók kezén hogyan formálódott át, egyszerűsödött le az itáliai típusú mintakép. Ebből a szempontból a fel
iratos mező alatti táblaképek összevetése, amelyre most részletesebben nem térhetünk ki, különösen tanul
ságos. 

A borbolyai körnek egy másik kelet-pannóniai változatát ismerjük meg Ti. Claudfius] töredékes sírem-
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1. kép. Nertus, Dumnotalis f., kiszolgált lovaskatona 2. kép. Ti. Claudius lovaskatona sírkőtöredéke Budáról 
sztéléje Óbudáról Fragment de la pierre tombale de Ti. Claudius, soldat 

Sètle de Nertus, Dumnotalis f., vétéran de cavalerie, de cavalerie, trouvée à Buda 
trouvée à Óbuda 

lékében (2—3. kép). E sírkő vön az architektúra-keretelés teljesen hiányzik. Az ábrázolások és a felirat min
den tektonikus elhatárolás nélkül következnek a sztélé sima felületén. A forgó rozettával díszített lapos 
háromszögű oromzat alatt ovális kagylós fülkében az elhunyt arcmása kapott helyet. E kagylós fülkénél 
a borbolyai koplasztikához vezető szálak éppannyira nyilvánvalók,17 mint a fülke alatt lépésben ügető ló 
hátán ábrázolt elhunyt képtípusánál, amely más fogalmazásban ugyan, de megtalálható a kisázsiai C. Petro-
nius borbolyai sírkövén.18 Egymás mellé állítva C. Iul. Rufus, C. Petronius és Ti. Claud[ius] sírköveit, jól 
leolvasható, hogy a csatajelenetben ábrázolt és Rajna-vidéki előképekre visszavezethető lovas harcos19 mel
lől mint hagyták le először a mellékfigurákat, majd az egyedül maradt vágtató lovas az aquincumi sztélén 
további módosítással, hogyan adta át helyét lépegető lovasnak. 

Többszörös áttétellel valószínűleg ugyancsak a Rajna-vidékről talált utat Pannóniába Ti. Claud[ius] 
sírkövének következő ábrázolása: tálcát tartó szolgalány s vele szemben szolgafiúnak csak nyomokban 
megmaradt alakja. A két alakra egyszerűsített halotti lakomaábrázolásnak ez a legkorábbi kelet-pannóniai 
jelentkezése, későbbi láncszemek hiányában, aligha szolgálhatott a II. sz.-ban és a Severusok korában ked
velt két vagy többalakos lakomaábrázolások mintaképéül. Az utóbbiak kelet-balkáni előképekre vezethetők 
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3. kép. Részlet Ti. Claudius sírkövéről 
Détail de la pierre tombale de Ti. Claudius 

vissza. Ti. Claudfius] sírkövén a halotti lakomaáb
rázolás különben ugyanazt fejezi ki, mint a Nertus-
sztélé viaskodó kakaspárja, és a borbolyai sírkövek 
egyező jelenetei. Gladiátorpár harca, állatviadal 
vagy halotti lakoma, a sírkövek szimbolikus nyel
vén mind azonos tartalmúak: mindegyikük az el
hunyt elvesztése felett érzett bensőséges mélygyászt 
kívánja kifejezni.20 Amennyiben ez az értelmezé
sünk helytálló, úgy aligha vitatható, hogy Ti. 
Claudfius] sírkövén az előképeken még a feliratos 
mező alatti sávban ábrázolt pietas-jelenet került a 
portréfülke alá. A feliratos mező alatt tehát már 
csak a földbeillesztésre szolgáló üres felület követ
kezett, mint a városmajori töredéken, melyet az osz
loparchitektúra hiánya és a felirat egyszerű kerete
lése, C\. Severus feliratos töredékével együtt, a Ti. 
Claudfius] sírkő családjába sorol.[t] malogerfus] sír
kövéről, amely a jelek szerint elkallódott, közeleb
bit nem tudunk.21 A mondottak alapján a hispán 
lovascsapat fennmaradt sírköveinek két változata 
különíthető el: 1. a Nertus-sztélé, amelyre a gazdag 
architektúra keretelés jellemző; 2. a Ti. Claudfius] 
sírkő és családja, amely viszont a felső-itáliai Iulius-
Claudius kori sztélék példájára teljesen eltekint az 
architektúra alkalmazásától. A két változat egy
máshoz való időbeli viszonya stílusjegyek alapján 
nem tisztázható. A sírköveket különböző kéz farag
ta, a képhagyományozás azonossága azonban vala
mennyi sírkövet összekapcsolja. A sírfeliratok szö
vegezése is azonos, csupán a záróformula mutat 
két változatot, amire jogosan figyeltek fel.22 

Nertus, valamint Cl. Severus sírkövein azt ol
vassuk, hogy az örökös az elhunyt emlékének fel
iratos követ állított (titulum memoriae posuit). Ezzel 
szemben a városmajori töredéken és ]A]maloger-
(us) sírkövén röviden csak annyi olvasható, hogy 
az örökös állította (heres posuit). Az ilyen látszó
lag apró fogalmazásbeli eltérések igen sokszor ta
nulságos összefüggésekre mutatnak rá. A borbolyai 
köveken és a hispán ala egyetlen nyugat-pannóniai 
sírkövén csupán a második változat, heres posuit, 
fordul elő. Ebből az következne, hogy az ala aquin
cumi sírkövei közül a városmajori, valamint a József 
hegyi töredék tartozna a legkorábbiak közé, mint
hogy szövegrészükben megőrizték a Scarbantia 
környéki nyugat-pannóniai sírkövek gyakorlatát. 

4. kép. Lovaskatona mellképes sírkőtöredéke Budáról 
Fragment de la stèle funéraire d'un soldat de cavalerie, avec 
buste, trouvée à Buda 



A városmajori töredék, mint említettük, Ti. Claud[ius] sírkövének családjához tartozik. Az ugyancsak ide 
sorolható Cl. Severus töredéken, valamint az eddig még egyetlen példányban képviselt Nertus-sztélén ezzel 
szemben egy új, teljesebb formula olvasható. Mindkettő tehát valamivel késó'bbi a városmajori töredéknél. 

A t.m.p. formuláról legutóbb kimutatták,23 hogy ennek használata Carnuntumból, à légió XV Apol-
linciris köréből talált utat i. sz. 63 előtt Kelet-Pannóniába. Az emlékanyag szerint azonban nem az ala Hispa-
norum príma honosította meg Aquincum és környékén ezt a formulát, mint gondolták. A hispán csapat 
idehelyezése után egy ideig még a Scarbantia környéki gyakorlatot folytatta és csak később tért át a car-
nuntumi formulára. Az utóbbi megjelenése az ala későbbi sírkövein, szerintünk az itt talált környezet 
számlájára írható. E revivalszerű folyamatot és ezzel együtt a korai sírkövek műhelyének kérdését a követ
kezőkben foglalnánk össze. 

A hispán lovascsapat előtt Carnuntum körzetéből idehelyezett ismeretlen nevű ala tartózkodott a 
budai táborban. Kezdetben e lovascsapat kőfaragáshoz értő katonái, majd később ezek közül a katona
városba települt veteranusok készítették eluhnyt katonabajtársaik sírköveit. A sírfeliratokon ők honosítot
ták meg a t. m.p. formulát. Amikor az ismeretlen ala-t a hispán csapat idehelyezésekor máshová vezényelték, 
a tábor körüli vicus-ban élt veteranusai, amire számos példa idézhető, csak részben követték az eltávozó 
alakulatot. A hispán ala kezdetben ugyancsak saját mesterembereivel dolgoztatott. Amikor azonban rövide
sen ezek közül is letelepedtek egyesek az auxiliaris vicusban, bevonhatták az eltávozott ala itt maradt és 
kőfaragásban jártas veteranusait az új műhelybe, talán a sírfeliratok elkészítését bízva elsősorban rájuk. 
Ilyen utakon kerülhetett a carnuntumi formula a Nero korában nálunk meghonosodott Borbolya-típusú 
sírkövekre. 

Az ala Hispanorum I távozása után a késő Flavius-kori sírplasztikának, a Domitianus uralkodása idején 
használatos sírkőtípusoknak mintegy keresztmetszetét nyújtják a budai Vigadó építésénél talált sírkövek. 
A legio és a melléje osztott lovascsapat 92/3. évi 
harcokban elhunyt katonáinak sírkövei kerültek itt 
elő.24 

Az ala sírköveket egyetlen töredék képviseli 
(4. kép).25 E sírkő felépítése : mellképes fülke, csa
vart oszlopoktól kereteit lovas jelenetes keskeny 
mező, majd a valószínűleg ugyancsak architektúra
kerettel rendelkező feliratos mező, a Nertus-típusú 
sztélékkel gyökeret vert sírkőformát fejleszti tovább. 
A korábbi gyakorlattal szemben új elem anaisz-
kosz-szerű mély fülke és az abban elhelyezett mell
kép. A korábbi sztélék kagylós vagy íves lezárású 
kis fülkéi az elhunyt arcmásával első ízben adják 
át a helyet az ugyancsak Itáliában kialakult tágas 
mellképes fülkének. 

Nemcsak egy-egy részletében, hanem egész fel
építésében is az aquincumi környezetben három új 
sírkőtípus jelenik meg a legio II adiutrix Vigadó téri 
emlékanyagával. 

1. M. Valerius Marcel(l)usnak az egyszerű fel
iratos táblát (titulus) rozettás oromzattal bővítő sír
köve (5. kép).26 A Rajna- és a Duna-vidéki tartomá
nyokba egyaránt Felső-Itáliából talált utat ez az egy
szerű sírkőforma az I. sz. folyamán. 

2. L. Fulvius Secundus koszorús sírköve,27 (6. 
kép) amely a rozettás, háromszögű oromzat és a fel
irat közé illeszkedő nagyobb mezőbe felső részén 
kis ovális pajzzsal (clipeus) díszített nagy babérle
vélkoszorúthelyezett. A sírkő jellemző koszorúdísze 
ismételt leegyszerűsítés végső eredménye. A sima 
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5. kép. Az italikus M. Val. Marcelus légionárius sírtáblája 
Budáról 

Pierre tombale du légionnaire M. Val. Marcelus, un italique, 
trouvée à Buda 



pajzsból kiemelkedő mellkép, az itáliai imago clipeata, került át először a sírkövekre, mint levélkoszorús 
medaillonba foglalt portré. Ezt a fázist rögzíti többek között a budai Várban talált itáliai típusú sírkő, 
amelyről később még szó lesz. További leegyszerűsítés a mellkép elhagyása. 

3. A koszorús kövek kerülték az alakos ábrázolást. A Vigadó téri kövek közül ennek az anikonikus 
tendenciának ellenkező irányú megnyilvánulása Castricius teljes alakos sztéléje (7. kép) .28 Az akantuszlevél-
lel díszes oromzat, valamint a kymation keretes feliratos rész közé iktatott fülkében az elhunyt álló alakját 
látjuk teljes fegyverzetben. A Castricius-sztélé faragója a Rajna-vidéken Claudius óta igen gyakori teljes 
alakábrázolást ültette át Kelet-Pannóniába. 

A Vigadó téri kövek nem egy műhelyben készültek. A mellképes fülkére és lovasalakos közbenső sávra 
tagozódó sírkőtöredék ala katona síremléke. Beosztásában, keretelésében és lovasalakjával ez a sírkő nem 
választható el előzményeitől, a Nertus és Ti. Claudius típusú sztéléktől, melyek hagyományait a hispán 
csapat eltávozása után tovább dolgozó ala műhely tartotta fenn. Ugyanakkor ennek az ala műhelynek 
formakincse a század utolsó évtizedeiben az íves lezárású mellképes fülkével gazdagodott. Nem valami sajá
tos, hanem a Duna menti katonai műhelyeket érintő általánosabb jelenségről van ezzel kapcsolatban szó, 
amint azt pl. Oplus Laepocus Aexilvas kömlődi sírköve29 is mutatja. A budai töredék az utóbbival külön-
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6. kép. M. Fulvius Secundus légionárius koszorúdíszes sírköve Budáról 
Pierre tombale, ornée d'une couronne, du légionnaire M. Fulvius Secundus, 
trouvée à Buda 

7. kép. Castricius Victor, comói légióskatona sztéléje Budáról (részlet) 
Stèle de C. Castricius Victor, légionnaire de Como, trouvée à Buda (détail) 



8. kép. P. Tarrutenius Proculus, a legio II adi-kiképző tiszte
sének sírköve 

Pierre sépulcrale de P. Tarrutenius Proculus, instructeur 
gradé de la légion II adi 

ben a mellkép kidolgozása és a haj stilizált kezelésé
ben is feltűnő hasonlóságot mutat. Egyik említett 
sírkövet sem keltezhetjük az I. sz. első felére. A bu
dai töredék rozettákra felaggatott virágfüzére a szá
zad végére jellemző' és elválaszthatatlan a Flavius-
kori dekoratív falfestészetben is újjáéledő girlando
mániától. 

A legio Iladiutrix katonáinak Vigadó téri sír
kövei nem illeszkednek az ala sírkövek formakö
rébe. Nem használják az architektonikus keretelést, 
és a közbeiktatott keskeny képsávoktól is követ
kezetesen elzárkóztak. Felirataikon egyetlen egyszer 
sem fordul elő az ala sírkövek t. m.p. formulája. A 
legióskatonák sírkövei ugyanekkor azonos méret
arányaikkal (valamivel több vagy kevesebb, mint 
1 : 3), az oromzatok egységes kiképzésével, felület
beosztásukkal nem szakíthatok el egymástól, hanem 
zárt emlékanyagot képviselnek. Egyetlen műhely 
termékei, de különböző kőfaragók munkái. 

A legio II adiutrix 92/3-ban nemcsak különít
ményével, hanem teljes létszámmal vett részt a bu
dai oldalon folyt harcokban. Amennyiben P. Tar
rutenius Proculus sírkövét (8. kép)30 is ezekre az 
évekre keltezzük — amit a korai sztéléforma támo
gat —, úgy a teljes legio idehelyezése a legcseké
lyebb mértékben sem vonható kétségbe. Ha ugyanis 
e sírkő állításakor a legénység katonai kiképzését 
irányító evocatus, továbbá a táborparancsnok iro
dájának vezetője (cornicularius praefecti legionis) 
és a többi irodista (immunes et discentes) is Aquin
cumban tartózkodott, akkor a táborparancsnok s 
vele együtt a teljes legio állomáshelye sem kereshe
tő Budán kívül. Másutt bővebben kifejtjük, hogy 
a Csalogány utcától É-ra, a Király-fürdőig nem
csak ala, hanem legio tábor is elhelyezhető.31 

Az átmenetileg Aquincumban tartózkodó legio 
keretében állandó beosztású, nem alkalmi felada
tonként összeválogatott katonai kézművesek (fabri) 
dolgoztak s ezeket a többi légiónál eddig még ki 
nem mutatott, a centuriához hasonlítható külön 
szervezetbe fogták össze. Bizonyítéka ennek az egyik 
II. sz. első feléből származó aquincumi feliraton 
említett doctor fabrum beosztású katona.32 Hason
lót egyedül a tengeri flottánál ismerünk. Nagyon 
valószínű ezért, hogy a 60-as évek végén flottaka-

9. kép. A Rajna-vidéki Reginus lovaskatona sírtáblája Budáról 
Pierre tombale du soldat rhénan de cavalerie, Reginus, trouvée 

à Buda 



tonakból szervezett légiónál, módosítással, a kézműveseknek ez a flotta keretében biztosított szervezete 
élt tovább, ami lehetővé tette, hogy a legio kézművesei a katonai szolgálat terhei alól részben mentesített 
katonák (immunes) nagyobb szakmai jártasságot, gyakorlatot sajátítsanak el. Nem merészség ezért, ha 
arra gondolunk, hogy a későbbi polgárváros jelentős collegium fabrum et centonariorum szervezetét is 
ezek a nagy gyakorlattal rendelkező kézműves veteranusok virágoztatták fel. Az I. sz. 90-es éveiben a 
légiónak ezek a már több évtizedes gyakorlattal rendelkező kőfaragói készítették a Vigadó téren elteme
tett katonák sírköveit. Semmi sem szól amellett, hogy az ala műhelyre bízták ezt a munkát. 

Független az aquincumi kőfaragó műhelyektől Reginus, az ala Auriana I elhunyt lovaskatonájának 
nagyméretű sírtáblája (9. kép)33, amely felépítésével, oszlopoktól kereteit feliratos mezőt lezáró sasmadaras 
oromzatával noricumi sírkőtípust képvisel. Időben szorosan a Vigadó téri kövekhez csatlakozik, minthogy 
a Domitianus-kori háborúk után e csapatot már Raetiába helyezték át. 

A Domitianus-kori sírkövek után a II. sz. elejéig a helyi kőfaragóművességben kisebb hiatussal va
gyunk kénytelenek számolni. Kevés számú, töredékes kőanyaga alapján ugyanis ma még nem ítélhető 
meg a legio IUI Flavia közel tíz éves itteni tartózkodásának kőfaragóművessége. Az átépített vízivárosi 
auxiliaris tábor helyőrségének, az ala Frontoniana nevű batavus csapatnak, I. századi sírkövei ugyancsak 
még hiányoznak. Az ala legkorábbi lovassztéléi, a 101 végén —102 elején idekerült legio XGemina sírköveivel 
függenek össze. Ez utóbbiak viszont rávilágítanak arra, hogy az óbudai legio tábor melletti canabae-ben 
a 90-es években kialakult kőfaragó műhely, a helyőrségváltozásoktól függetlenül, töretlenül folytatta mű
ködését a legio X Gemina ideérkezéséig. 

M. Valerius Fidus 102—106 közé keltezhető sírköve34 a réginél tetszetősebb, új arányaival (1 :2) 
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10. kép. M. Val. Fidus, a legio X Gem. katonájának sírköve 11. kép. T. Fl. Bonio lovaskatona sírköve Dunaújvárosból 
Óbudáról Pierre sépulcrale du soldat de cavalerie T. FI. Bonio, trouvée 

PierresépulcraledeM. Val. Fidus, soldat de la légion X Gem., à Dunaújváros 
à Óbuda 



a legio II adiutrix-tól meghonosított koszorús sírkö
vek törés nélküli hagyományozását példázza (10. 
kép). Az oromzatban a századforduló kedvelt tim
panondíszét, az összekapcsolt delfinpárt faragták 
ki. Már korábban megfigyelték, hogy a legio-műhely 
arányaiban módosult koszorús sírkő változata szol
gált mintaképül T. FI. Bonio, valamint Cusides az 
ala Frontoniana lovaskatonái, sírtábláinak.35 A 16 
évi szolgálat után elhunyt Bonio sírtáblája36 (11. 
kép) a 104—5. évek valamelyikére keltezhető, 
amennyiben elfogadjuk, hogy a bój Nertomarussal 
együtt akkor sorozták, amikor a Domitianus-kori 
germán-szarmata háborúk előestéjén a későbbi 
Felső-Pannonia területéről töltötték fel az akkor 
még Cárnuntum körzetében állomásozó batavus 
lovascsapat állomány keretét. Mindkét lovaskatona 
sírkövét a legio műhelyben faragták ki vagy az 
auxiliaris vz'cusban dolgozó műhely teljesen a legio-
műhely hatása alatt állott. Elképzelhető még, hogy 
a nagyobb kapacitású legio-műhely szállított mező
beosztással kifaragott sírköveketazala műhelynek, 
amely azután a feliratot és a képmező ábrázolását a 
megrendelőnek elkészítette. A két utóbbi lehetőség 
egyike mellett szólhat a két ala sírkő sajátos keresztrózsás oromzata és a felirat t.m.p. formulas lezárása. 
Mindkettő Adnamata és Absucus Aquincumból Intercisába elkerült bennszülött sírkövein is megtalál
ható.37 E bennszülött kövek apró levelű vékony kötésű koszorúdísze azonban aligha készülhetett a festői 
hatású, nagyleveles koszorúkat faragó legio-műhelyben. A lovaskatonák, valamint a bennszülöttek említett 
sírköveit ezért a magunk részéről is a vízivárosi tábor telepére lokalizálható ala műhely termékeinek tartjuk. 
Flaus Blandi filius, valamint Malsus és Clitugenus pillér-, illetve oszloparchitektúrába foglalt mellképes 
sírkövei38 egyrészt a Domitianus-kori architektúra-keretelés átöröklődését, másrészt új, a canabae felől 
jövő ösztönzések átvételét jelzik. 106 után, amikor a tartomány átszervezése következtében, esetleg a 
106. évi szarmata támadás tanulságait is leszűrve, a vízivárosi tábort feladták és új ala tábort jelöltek ki 
Campona területén, ahová helyőrségként az ala Frontoniana-t áthelyezték, a budai ala műhely is feloszlott. 
Aquincum területén a t. m.p. formula, valamint a kereszt alakú rózsa későbbi szórványos felbukkanása más 
műhelyhez csatlakozott ala kézművesek munkájára utalhat. A nagytétényi Tersio-sírkő oszlopos fülkébe 
állított lovas alakja,39 amely mint kőfaragói munka is gyenge minőségű, már ottani helyi készítmény. 

Az óbudai, majd budai ala műhely közel hatvan éves tevékenysége a korai bennszülött sírkövek szem
pontjából döntő jelentőségű. Az albertfalvai ala tábor még fel nem tárt temetőjének sírkőanyaga a jelenlegi 
megítélést lehet, hogy módosítja. Mai ismereteink mellett azonban határozottan úgy látszik, hogy az era-
viszkusz civitas területén a bennszülött lakosságtól annyira kedvelt mellképes fülketípus, a lovas harcos, 
illetve a calo jelenetes képsávból átformált vadász-, valamint kocsijelenetek elterjedésének egyik kisugárzó 
központja az ala műhelyben jelölhető meg. A II. sz. első évtizedeiben ennek a műhelynek hagyományában 
készültek pl. Scorilo és ([L]ucus Ate(filius) óbudai, valamint Matomarus albertfalvai hármas beosztású 
kocsi-, illetve vadászjelenetes sztéléi (12. kép).40 Az Intercisába (Dunaújváros) elkerült Demiuncus-sztélé41 

és ennek szentendrei párhuzamai — valamennyi helyi, bennszülött kőfaragók kezétől származik — viszont 
már annak az új műhelynek ösztönzéséről tanúskodnak, amely nem sokkal 106 után a canabae-ban ki
alakult. 

Az ala műhelynél jóval tovább, legalább az Antoninusok koráig, dolgozott a 90-es években megalakult 
legio-műhely. Az óbudai táborban 106—7 után bekövetkezett helyőrségváltás nem jelentett törést a műhely 
tevékenységében. Ti. Claudius Satto veteranusnak a 110-es években faragott koszorús köve (13. kép)42 

még ebben a műhelyben készült. A korábbi évekhez képest a sztéléforma megnyúlott kissé és a feliratos 
mezőt keretelő sima lécek is szélesebbé váltak. A Satto-kő arányaiban készült, de nem e műhely terméke, 

12. kép. A bennszülött Matomarus és felesége sírkőtöredéke 
Albertfalváról 

Fragment de la dalle tombale des indigènes Matomarus et sa 
femme, trouvée à Albertfalva 
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Varius Pudens veteranus sírtáblája.43 À feliratos mezőt körülfogó szőlőinda, a későbbi aquincumi kövek 
kedvelt keretdísze, itt jelenik meg első ízben. A szőlő, borostyán stb. indakeretelés, balkáni, kisázsiai 
elemek betelepülése, a legio II adiutrix közel másfél évtizedes észak-balkáni tartózkodása révén kerülhetett 
az itteni kőfaragóművesség díszítőelemei sorába. 

A legio-műhely késő Traianus—kora Hadrianus-kori terméke Bebius Valens koszorús köve.44 Bebius 
sztéléje archaizáló arányaival megközelíti a Domitianus-kori koszorús kövek nyúlánk formáit. A koszorús 
és a feliratos mezők azonos méreteivel ugyanakkor világosan folytatja a Satto-kori műhely gyakorlatát. 
A klasszicizáló kymation keretelés ugyancsak ebben az összefüggésbe tartozik. A Bebius-sztélé valószínűleg 
a legio-műhelyhez csatlakozott egyik ala kézműves készítménye. Erre utalna a koszorús mező alig észreve
hető félpilléres keretelése és a felirat /. m. p. formulája. A Bebius-sztélé köréhez kapcsolódnak T. Tullius 
libertus, valamint P. Albucius és Attius Respectus koszorús kövei,45 melyek már a II. sz. 30-as éveibe 
vezetnek át. 

A canabae koszorús köveket faragó műhelye Hadrianus idejében kizárólag a katonaváros polgári 

13. kép. Tib. Satto, a legio X Gem. veteránusának sírköve 
Stèle funéraire de Tib. Satto, vétéran de la légion X Gem. 

14. kép. Traianus-kori mellképes sírkő felső része Óbudáról 
Partie supérieure d'une pierre tombale, avec buste, de l'ère de l'empereur 

Trajan, trouvée à Obuda 



származású vezető rétegének és hozzátartozóinak, 
valamint a megtollasodott libertus elemeknek dol
gozott. Ezek a régebbi telepes családok még Had
rianus idejében is konzervatív módon ragaszkod
tak a Domitianus—Traianus-kori egyszerű sírkő
formához, amelyen a polgári kitüntetést jelző és e 
jelentésében még teljesen el nem homályosult ko
szorúval fontosnak ítélt társadalmi tevékenységü
ket kívánták kifejezésre juttatni. 

A katonaváros hagyományos formákat képvi
selő koszorús kövei mellett a II. sz. első évtizedei
nek emlékanyagában határozottan elkülönül a ka
tonai sírkövek új hangvételű és kidolgozásában is 
elég színvonalas csoportja, amely az eddig megtár
gyalt műhelyekhez nem kapcsolható. Jellemző erre 
a csoportra az oszlop-, illetve pillérarchitektúrába 
foglalt mellékes mező, amelyet felül palmettás orom
zat zár le, középen kis rozettával. Az ide sorolható 
egyik töredékes sírkő, a legio II adiutrix legkorábbi 
temetőjében került napvilágra.46 A másik óbudai le-
lőhelyű darab is valószínűleg innen származik (14. 
kép).47 Az utóbbi mellképes portréját tipikus Traia
nus-kori hajviselettel faragták ki; az elhunyt arc
mása is a Traianus-kori portrék sorába illeszkedik. 
E sírkövek a legio II adiutrix idehelyezése után, 
Traianus uralkodásának második felében készültek. 
Mint említettük, nem kapcsolhatók a régebbi legio-
műhelyhez. Az emlékanyag arra mutat, hogy a 
canabae-ban 110 körül újabb műhely alakult meg. 
Lehetséges, hogy a nemrég érkezett Legio letelepült 
kézműves veteranusai alapították. 

Az új műhely formakincse részben egészen 
friss itáliai ösztönzésű. Sírköveinek keretelése ugyan 
összefüggést mutat azzal az ismételten megtárgyalt óbudai sztélével, amely az elhunyt mellképét a fülke
architektúrán belül külön íves lezárásű belső architektúra-keretbe foglalta, felül pedig gazdag tagozású 
oromzattal zárta (Í5. kép).48 Az elhunyt képmása alapján ez a sírkő valamivel korábbi, mint a nem sokkal 
106 után megalakult új műhely, amely ezek szerint a belső fülkés kőemlék műhelygyakorlatától vehette 
át a mellképes, valamint a mellékjelenetes mezőket összekapcsoló oszloparchitektúrát. 

Az említett belső fülkés, szélisten-protómés sírkő viszont a legszorosabb kapcsolatban áll azzal a 
művészi színvonalú márványsztélével, amelyet az I. sz. végén, vagy a századforduló körüli években egy 
kitűnő képességű, valószínűleg felső itáliai vándormester készített (16. kép).49 A szélisten-protómés sírkő 
faragója, gyengébb kvalitásai ellenére is, olyan szorosan csatlakozik az itáliai mester egyetlen ránk maradt 
művéhez, hogy jogosan felvethető, a szélisten-protómés sírkövet a vándormester egyik itteni tanítványa 
faragta. Ulpius Enubicus Intercisába került síremléke50 is ebben a körben készült. 

Az itáliai mester felépítésben hibátlan, a részletek finom kidolgozásában bravúros technikai készségről 
tanúskodó alkotása különben nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is a mintakép erejével hatott a II. 
századi aquincumi, elsősorban a katonaságnak dolgozó kőfaragóműhelyekre. Jelentősége a borbolyai kö
vek I. századi mintaadó szerepéhez mérhető. A Flaus-kő faragásánál pl. már az ala műhely mintaképül 
vette az itáliai sírkő fülkés architektúráját, amelynek hagyománya érvényesül Attius Respectus Hadrianus-
kori sírkövén is. A Satto-kő faragója a koszorú szalagjainak játékos hullámvonalát próbálta utánozni — 
kevés sikerrel. Részletes elemzéssel kimutatható, hogy M. Furius Rufus koszorús sírkövénél (17. kép)51 

amely Traianus uralkodásának második felében készült, ugyancsak ez a nagyhatású itáliai sztélé szolgált 

15. kép. Szélisten protomés fülkés sírkőtöredék Óbudáról 
Fragment d'une pierre funéraire avec niche et avec repré

sentation des dieux de Vents, trouvé, à Óbuda 
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közvetlen mintaképül. A Rufus-kő műhelyével szo
ros kapcsolatban áll Brogimara gellérthegyi sírkö
ve.52 Az utóbbinál a babérkoszorúba foglalt mell
képnél megint csak az itáliai típusú márványsztélé
hez vezetnek a szálak. 

A katonáknak és a bennszülött vezetőrétegnek 
dolgozó új legio-műhely kialakulására az itáliai mes
ter tanítványai gyakoroltak nagyobb hatást. Az 
oszlopoktól kereteit egyenes lezárású fülke mellett 
a magas domborműben faragott mellkép utalhat 
erre. Az új műhely viszont nem vette át a dísze
sebb kiképzésű, Medusa-fejes oromzatot, hanem 
megtartotta a rozettával kitöltött régi típusú egysze
rű timpanont. A műhely virágzása Traianus későbbi 
éveire tehető, működése azonban átnyúlóit a hú
szas évekre is. Hatása Aquincum környékén is meg
található, pl. Valerius Crescens gellérthegyi és Sa-
bina albertfalvai egyszerűbb kivitelű sírkövein (18. 

16. kép. Itáliai típusú márvány sztélé a budai Várból 
Stèle de marbre italiote, trouvée dans le chateau de Buda 

17. kép. M. Furius Rufus koszorús sírköve Óbudáról 
Stèle funéraire avec couronne, de M. Fúrius Rufus, trouvée 

à Óbuda 

kép).53 Az előbbi mellképes fülkéje a Traianus-frizu-
rás óbudai sírkő hagyományában készült, ennél vagy 
egy évtizeddel később, Val. Crescens homlokba fé
sült és gerezdeken tagolt hajkezeléséből ítélve. A 
Sabina-sírkő — a legkorábbi sarokakrotérionos 
sztélé Budapest területén — Tib. Satto sírtáblájá
nak arányait, valamint Cusides és Adnamata sírkö
veinek keresztleveles rozettáit őrzi. Éles faragása, 
amely több albertfalvai kőemlék sajátja, az ottani 
vicus-ban működő műhely készítményei közé utal
ja. Az óbudai műhely félig kész darabjának tekint
hető viszont az ürömi felirat nélküli palmettás sa-
rokdíszű koszorús kő.54 Ez utóbbi műhely nem volt 
hosszú életű. Felbomlását valószínűleg a polgár
városi collegiumok megalakulása siettette, mely a 



18. kép. Sabina mellképes sírköve Albertfalváról 
Stèle funéraire avec buste de Sabina, trouvée à Albertfalva 

kézműipari tevékenység számára is kedvezőbb elő
feltételeket teremtett a polgárvárosban. Helyét 
Hadrianus későbbi éveiben az a műhely foglalta el, 
amely a szélisten-protómés kő, és végső fokon az 
itáliai mester hagyományait tisztábban megőrizte. 

E műhely stílusát legszebben Aelius Quintus 
ezredkürtös (cornicen) sírköve (19. kép)55 képvi
seli. A Medusa-fővel, tengeri csikópárral díszes 
oromzat, a tagolt és indafrízt hordozó párkány, a 
méllképes fülke kiképzésével együtt, ahonnan a sar-

8* ' . - . . - . 

kokban elhelyezett kis delfinek sem hiányoznak, a 
legszorosabb kapcsolatot árulja el az itáliai ván
dormestertől meghonosított sztélé felépítésével és 
díszítőelemeivel. Az archivoltot tartó konzolok a 
Traianus-kori fülkearchitektúra gyámpillérjeinek le
egyszerűsítését jelentik a profilált fejezetekre. A mell
képes fülke alatt közbeiktatott kétalakos áldozati 
jelenet, az indakereteléssel hasonló utakon, Traianus 
későbbi éveiben talált utat a helyi kőfáragómű-
vességbe, ahol az aquincumi kőfaragás egyik jel
lemző jelenetsávja lesz a későbbi időkben. Aelius 
Quintus sírkövét az elhunyt ezredkürtös haj- és 
szakállviselete a II. sz. 30—40-es éveire keltezi. 

Az említett sírkő profilált konzolokon nyug
vó fülkeív-keretelését a régi típusú Rajna-vidéki 
teljes alakábrázolással kapcsolta össze P. Aelius 
Mestrius optio Hadrianus-kori sírköve (20. kép),56 

amely szerkezeti felépítésében és a mezők keretelé
sében ugyanakkor szoros rokonságot mutat a pol
gárvárosi collegium-köveket készítő műhely egyik 

19. kép. Ael. Quintus, a legio II adi. egyik kürtösének sírkő
töredéke Óbudáról 

Fragment de la pierre tombale d'Ael. Quintus, clairon de la 
légion II adi., trouvé à Óbuda 



20. kép. P. Ael. Mestrius, a legio II. adi optio-jának sírköve 

Stèle funéraire de P. Ael. Mestrius, „optio" de la légion 
II adi., trouvée à Óbuda 

21. kép. C. Caereius Sabinus veteranus, collegiumi tag sírköve 
Pierre tombale du vétéran C. Caereius Sabinus, membre du 

collegium 

22. kép. M. Lucillius Germanus signifer sírkövének töredéke 
Óbudáról 

Fragment de la pierre tombale de M. Lucillius Germanus 
signifer, trouvée à Óbuda 

darabjával, C. Caereius Sabinus sztéléjével (21. 
kép).57 A Mestrius-sztélé merev frontalitásban és 
kontraposzt nélküli álló tartásban kifaragott teljes 
alakábrázolása M. Lucillius Germanus signifer 
Traianus-kori (22. kép),58 valamint Castricius már 
említett Domitianus-kori sztéléjén (7. kép) keresz
tül a korai legio-műhely körébe vezet, mely utóbbi 
a britanniai és Rajna-vidéki mintaképek ismeretében 
elsó' ízben honosította meg ezt az álló alaktípust 
Aquincumban. Hofmanntól eltérően59 Mestrius sír
kövét e nyugati eredetű, és elsó'sorban a tényleges 
szolgálatban elhunyt légióskatonák megörökítésére 
használt képtípus legkésőbbi TI. századi képviselő'-



23. kép. Aur. Bitus-t, a legio elhunyt kürtösét és fiát ábrázoló 24. kép. P. Ael. Lucus, a legio II adi. yeteranusának sírköve 
sírkő Óbudáról Óbudáról 

Pierre tombale représentant Aur. Bitus, clairon décédé de Pierre tombale de P. Ael. Lucus, vétéran de la légion II 
la légion et son fils, trouvée à Óbuda adi., trouvée à Óbuda 

jenek tartjuk, amelynek Hadrianus uralkodásának évtizedei után egyelőre nincs folytatása az aquincumi 
sírkőplasztikában. E körben vagy száz évvel később, közvetlen előzmények nélkül, revivalszerűen tűnik fel 
újból ez az akkor már archaikusnak számító képtípus, ugyancsak egy tényleges szolgálatban elhunyt ka
tona, Aurelius Bitus ezredkürtös (cornicen) és fia nagyméretű sírtábláján (23. kép.)60 

A Mestrius-és a Bitus-sztélék megalkotása közötti időben, az Antoninusok korában, az álló alak új 
típusa kapott helyet az aquincumi sírkőplasztikában. P. Aerius Lucus veteranusnak a század középső 
évtizedeire keltezhető sírkövén (24. kép)61 az immár hagyományossá vált Medusa-fejes oromzat alatt, 
féloszlopokkal kereteit mezőben, szorosan zárt kontraposztos álló tartásban látjuk a tógába öltözött el
hunyt alakját, amint jobbjával a széles ívben lehulló felső ruha szegélyét fogja. A fellazított, könnyed 
tartásban ábrázolt elhunyt domborműve a kora császárkori itáliai sírszobrokon keresztül a görög művészet 
késő eklektikus — kora hellenisztikus szakaszába vezet, azi. e. IV—III. századokba, amikor megalkották ezt 
a szobrászati típust. Az aedicula-ban álló Lucus alakja még tisztán idézi a rokon fogalmazású császárkori 
sírszobrokat, melyek egyik közismert aquincumi példája, az ún. fogás szobor (79. kép) e típus fiatalabb 
változatát képviseli. A sírplasztika és a reliefművészet között elmosódottabb a kapcsolat a gázgyári Duna-
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parti temető egyik nagyméretű díszes sírtábláján (25. 
kép)62, ahol a Mestrius-sztéléhez hasonlóan konzo
loktól tartott fülkeív alatt ábrázolták kontraposzt
ban állva az elhunyt katonát. Az archivolt feletti 
felület nagyobb, hegyes levelű rozettái egyrészt a 
Mestrius-sztélé, másrészt Caereius Sabinus koszorú
díszes sírköve felé mutatnak. Az Antoninus-kor mű
vészetének perszonifikációkat kedvelő és már M. 
Furius Rufus sírkövén érződő barokkos hangulatát 
idézi fel a katonai körszínház építési felirata (26. 
kép)63, ahol a háromszögű fülekkel díszes feliratot 
(tabula ansata) egy-egy lebegő Victoria alakja tartja. 
Alattuk a legio pajzsállatát, a szárnyas Pegasust 
faragták ki. Hasonló barokkos kereteléssel találko
zunk Furius Rufus említett sírkövén (17. kép), ahol 
delfinek fölött kis géniuszok fogják a rozettadíszes 
koszorút. A II. sz. első két harmadában Aquincum
ban is egészen közönségesek voltak azok a kisebb 
sírépületek homlokzati párkányába illesztett felira
tok, melyek állatfejes amazon-pajzsokban (pelta) 
végződő keretdíszeit meztelen kis géniuszok tart
ják.64 Ezek közül T. Flavius Magnus centurio feli
ratos párkányrésze Furius Rufus sírkőműhelyében 
készült. Kompozícióban az utóbbi hagyománya ér
vényesült az amphitheatrum feliratán is. Ebben az 

25. kép. Nagyméretű sírtábla felső része a gázgyári teme
tőből 

Partié supérieure d'une dalle tombale de grandes dimen
sions, trouvée dans le cimetière près de l'usine gazière 



összefüggésben említhetjük a meztelen géniuszok
tól tartott mellképes medaillonokat, melyeket a III. 
századi aquincumi síremlékekről, részben pedig sír
kertek anyagából ismerünk65. (27. kép). Ez az 
Aquincumban tipikus sírdíszítmény végső kicsen-
dülését jelenti azoknak a síroltárokra állított ferde 
tetős mellképes medaillonoknak, melyek a II. sz. 
elején Noricum felől találtak utat Aquincumba (28. 
kép). Az eddig ismert példányok a canabae teme
tőiből származnak66 és a katonavárosi műhelyek
hez kapcsolhatók. A II. századi medaillonok átmé
rője megközelíti az 1 métert, míg a későbbi, III. szá
zadi darabok alig haladják meg az 50 cm-t. E kisebb 
medaillonokat, mint pl. az egykori Almássy-féle 
gyűjteményben fennmaradt kagylós medaillont, a 
nagyapoldi darabok példájára, valószínűleg sírká
polnákban helyezték el. Szabadon álló sírpilléreken 
való elhelyezésüket ez utóbbi kisázsiai eredetű em
lékcsoport hiánya, valamint a ferde tetős oromzat 
elhagyása sem támogatja. A II. sz. folyamán a kü
lön medaillonba faragott mellkép divatja Aquin
cumból Intercisába is elkerült67. Ezzel a II. századi 
kelet-pannóniai csoporttal függnek össze a dáciai 
példányok, melyeket Schober, majd Florescu gyűj
tött össze és dolgozott fel.68 A III. sz. folyamán e 

28. kép. Mellképes médaillon az Óbuda, Filatori temetőből 
Médaillon avec buste, trouvé dans le cimetière Filatori 

à Óbuda 

27. kép. Mellképes médaillon a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményéből 

Médaillon avec buste, de la collection du Musée National 
Hongrois : 

29. kép. P. Plotius Pampilus sírköve az Aranyhegyi árokmenti 
temetőből 

Pierre tombale de P. Plotius Pampilus, trouvée dans le cime
tière près de la fossée Aranyhegy 
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sírdíszítmény különálló csoportja alakult ki a makedóniai Strymon folyó völgyében, melynek kapcsán 
a kutatás6y jogosan számol nyugati, Itália felől érkezett ösztönzésekkel. 

A polgárváros területén a kőfaragóművesség — a katonai teleppel ellentétben —, nem tekinthetett 
vissza I. századi előzményekre. A városi jogokat még nélkülöző vicus Aranyhegyi árok menti korai teme
tőjében előkerült legkorábbi sírkövek a legio-műhely II. sz. eleji gyakorlatát őrző helyi műhely készítményei. 
E csoport legszebb képviselője T. Plotius Pampilus, a legio II adiutrix Traianus parthusok elleni háborújá
ban elhunyt katonájának jelképes sírköve, kenotaphiuma (29. kép)70, amely arányaiban, a koszorúszalag raj
zában szorosan kapcsolódik Valerius Fidus legalább 10 évvel korábbi koszorús sírkövéhez. Kemény faragá
sával és arányainál fogva Pampilus kenotaphiuma azonban nem illeszthető be a legio-műhely egyidős koszo
rús sírkövei sorába. A Satto- és a Bebius-kő tanúsága szerint az utóbbi műhely ekkor már arányaiban 
jóval nyúlánkabb és lapos faragású koszorús köveket készített. A későbbi polgárváros területén, a II. sz. 
első évtizedében, talán a legio X Gemina betelepült veteran usai közreműködésével alakult meg az a műhely, 
amely a legio-műhely akkori gyakorlatát meghonosította és amely még egy évtizedig konzervatívan ragasz
kodott a koszorús sírkő kora traianusi formájához. Ez a polgárvárosi műhely készíthette T. Magius Cle
mens, kiszolgált katona, egyszerű tabula ansatás sírfeliratát (titulus).11 Ugyanakkor a helyi, bennszülött 
vezető réteg családjainak is dolgozott.72 

Új fejezetet nyitott a helyi kőfaragásban Baei[ ] Fronto veteranus nem sokkal 124 után készült nagy
méretű sírköve (30. kép).73 A töredékében is jelentős darab a szelisten-protómés óbudai kőemléken keresz
tül a már többször idézett itáliai mester alkotásához csatlakozik. A Fronto-kő segítségével alkothatunk 
magunknak fogalmat arról, milyen lehetett a szelisten-protómés, valamint az ettől függő Traianus-kori 
legio-műhely mellképfülkés nagyméretű sírköveinek elveszett feliratos és ezt követő alsó képsávja. A Fronto-
sírkő legalsó képsávjában — ahol az itáliai mester sírkövén a kantharost megragadó griffeket találjuk —, 
a hasonló gondolatkört kifejező dionysosi jelenetet faragták ki, mely sajnos csak nyomaiban maradt fenn. 
Az itáliai mester szőlőindás oszlopai a leegyszerűsítést kedvelő másolóknak szinte felkínálták a feliratos 
mező növényindás keretelését. Amit azonban a Fronto-kő faragója a feliratot keretelő indadísz hallatlanul 
finom rajzával nyújt, az a növényindás keretelésnek aquincumi környezetben eddig egészen egyedülálló 
művészi színvonalú teljesítménye. A mellképes fülke és az alatta húzódó sokalakos képsáv aránya a szel
isten-protómés és a hatása alatt dolgozó legio-műhely készítményeivel azonos. A szelisten-protómés sírkő 
közvetlen hagyományozása érvényesült az áldozati jelenet széles álló tartásban faragott szolgafiúján, a bal
jával oldalt kitett pálcával. A szelisten-protómés sírkő lándzsát tartó meztelen lovászlegényét másolta itt át 
a Fronto-sírkő. Az utóbbi mellképes fülkéje pillérjén kifaragott csavart testű delfint is olt látjuk a szelisten-
protómés sírkő oromzatán, ahol még a századforduló körül kijelölt szerepüket játsszák. Az M. Baei[ ] Fronto 
sírkő mellképe töredékességében is a szelisten-protómés kő mellképének részletekbe menő hű másodpéldá
nya. A két sírkövet 20—25 év választja el egymástól. Időrendi akadálya tehát nem volna, hogy e két átlagon 
felüli domborműves kőemléket azonos mester korábbi és későbbi munkáinak tartsuk. Az alakok relief
kezelését tekintve azonban valószínűbb, hogy a Fronto-kő a szelisten-protómés kő mesterének műhelyében 
tanult helyi kézműves alkotása. Az utóbbi acanabae legjobb kőfaragó hagyományait közvetítette a későbbi 
műhelyeknek. Ebben jelölhető ki fontos szerepe. 

A Fronto-kővel lazább kapcsolatban állónak látjuk a Nemzeti Múzeum valószínűleg óbudai lelőhelyü 
domborműves töredékét,74 amelyen a letört mellképes mező alatt két sávban elrendezett halotti lakoma
jelenetet faragtak ki. A töredék lapos indájú keretdísze a collegium-kövek 50—60-as éveinek indadíszével 
tart rokonságot. A felső képsáv sajátos csavart orsós dísze egyszerűbb formában Claudia Iustina II. sz. 
közepe táján készült sírkövén75 ismétlődik. Ez utóbbi sírkövön a felső testével jobbra forduló, bal játszó 
lábát kissé hátra húzó, arányaiban a polykleitosi kánont idéző szolgafiú alakja elválaszthatatlan attól a dél-
nyugat-pannóniai—noricumi kultúráramlattól, amely az Antoninusok korában a katonai körszínház mezte
len Apollon szobrát, és a mitologikus tárgyú domborműveket közvetítette hozzánk. A Nemzeti Múzeum 
idézett töredékes sírkövén az állatküzdelmet mutató frízszalag a Viktoria téglagyár egyik mellképes táblájá
hoz (31. kép) vezet.76 Ez utóbbi az amphitheatrális játékadással való kapcsolata miatt nem lehet korábbi 
a II. sz. 50—60-as éveinél. A Viktória táglagyári domborművön, amelynek áldozati jelenetsávja a Baei 
Fronto kő hasonló kompozíciójához csatlakozik, valamint a mitológiai domborműveken jelennek meg 
első ízben feltámasztott lábú szolgafiúk, Attisok. A mitologikus domborművekkel egy műhelyben készült 
164. évi nádorkerti oltáron77 sem véletlenül találjuk meg az ugyancsak feltámasztott lábú Victoria alakját. 
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30. kép. M. Baei [ ] Fronto veteranus díszes sírköve 
Pierre sépulcrale ornée du vétéran M. Baei [ ] Fronto 
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__ s 31. kép. Háromalakos-állatfrízes sírkő töredéke a Viktória-temetőből 
Fragment d'une pierre tombale avec représentation de la lutte des animaux, trouvée dans le cimetière Victoria 

Az Antoninus-kori klasszicizmus időszakában az 
aquincumi sírplasztikába is az áttételek hosszú so
rán keresztül átformálódva és leegyszerűsödve 
Polykleitos, Lysippos szobortípusai kerültek az 
aquincumi sírtáblákra, szarkofágok oldallapjaira. 
Az aquincumi reliefplasztika a II. sz. 50—60-as évei
ben nemcsak tematikában gazdagodott, az új, klasz-
szicizmus szellemében dolgozó műhelyek színvonala 
is emelkedett. Aquileiai tanultságú kőfaragó keze
munkáját ismerték fel Iulius Iulianus sírkövének ke
mény faragású plasztikus indadíszében (32. kép). E 
kőfaragóval hozták kapcsolatba a Március 15. té
ren előkerült klasszicizáló oromzat szárnyas genius 
mellképét is,78 amely a sírköveket koronázó szár
nyas Harpya-mellképek79 haláldémonná szelídülése. 
Nem lehetetlen, hogy e kőfaragó kezemunkája az 
az intercisai sírtábla, amelyből a delfines oromzat 
maradt fenn.80 

Ezzel a Délnyugat-Pannónia és Noricum köz
pontjaitól közvetített klasszicizáló iránnyal szem
ben a régebbi tematikát folytatja az a két polgárvá
rosi kőfaragóműhely, melyek nagyjából a 20-as évek 
végétől kezdve egészen a Marcus-féle háborúkig 
gondoskodtak a kézműipari társulások tagjainak 
sírköveiről.81 Készítményeik, a koszorúdíszes, nö-

32. kép. Iul. Iulianus sírkőtöredéke 
Fragment de la pierre tombale de lui. Iulianus 



33. kép. Sírkő felső része, kölni típusú oromzattal Óbudáról 
Partie supérieure d'une pierre tombale, du type coloriais, trouvée à Óbuda 

vényinda keretelésű feliratos mezőt mutató sírtáblák színvonalasa kidolgozást illetően is eléggé közepes. 
Javulást a 60-as évek táján készült köveknél látunk, pl. L. Vepintania sírkövén,82 ahol a sikerült növényi 
keretdísz faragója a Fronto-kő műhelyének alkotásait tarthatta szem előtt. A collegium-tagok számára fara
gott köveket a kutatás helyesen két műhely között (A és B) osztotta szét. Az egyik műhely (A) sírtábláira 
a kölni típusú oromzat a jellemző (33, kép), amelynek mintáit valószínűleg a város ipari és kereskedelmi 
életében nagy szerepet játszó kölni polgárok, a cives Agrippinenses Transalpini közvetítették. Helyi előz
ménynek számíthat a Ti. Claudius Satto sírköve (13. kép), amelynek oromzatán már megjelenik a palmetta-
dísz. A másik műhely (B) a helyi kőfaragóművesség hagyományos sarokakroterionos, palmettás és rozetta-
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. 34. kép. C. Secconius Paternus collegiumi tag sírköve 
Pierre sépulcrale de C. Secconius Paternus, membre du colle

gium 

35. kép. Lucilia Restituta fenyőtoboz-díszes sírkőtöredéke 
Fragment de la pierre tombale avec cône de pin, de Lucilia 

Restituta 

díszes oromzatát tette magáévá (34. kép). A két mű
hely nem egymást követően, hanem jórészt egyidő-
ben dolgozott. A „B" jelzésű műhely köréből eddig 
csak a Hadrianus—Antoninus Pius uralkodása évei
ben még szét nem vált collegium fabrum et centona-
riorum tagjai részére készített koszorús kövek is
mertek. Az „A" jelzésű műhely, a collegium\ culto-
rum mellett, ugyancsak a még egységes collegium-
nak dolgozott, de a collegium 60-as évekre tehető 
szétválása után is faragott sírköveket az új szervezet
ben jelentkező collegium fabrum tagjai számára.83 A 
jelenlegi anyag alapján tehát nem a ,,B", hanem az 
„A" műhely dolgozott tovább. E műhely egyik leg
későbbi darabjának tarthatjuk M. Herennius Pudens 
koszorúdíszes sírkövét, amelynek a II. sz. első har
madára javasolt keltezését a felirat alapján sem fo
gadhatjuk el.81 

A collegiumi tagoknak készült típussírkövek 
mellett a mellképes sztélék különféle változatai ta
lálhatók meg a polgárváros emlékanyagában. Gya
koriak a kagylódíszes sírkövek, amelyek Medusa-
fejes oromzatát tölgyfatoboz és fekvő oroszlánpár 
díszíti. E csoport legjobb képviselőit a Duna-parti 
temetőből tartjuk számon, amelynek későrómai kő-
lapos sírjaihoz jórészben az Aranyhegyi árok menti 
temető sírkőanyagát használták fel. A síroroszlá
nokkal, álló kis Attis-alakokkal, mint Baei[ ] Fronto 
föntebb idézett sírkövén, tölgyfatobozzal, melyet 
Lucilia Restituta sírkövén85a mellkép helyett a kép
mezőben faragtak ki (35. kép), a Kisázsiában ottho
nos, de a császárkor első századai folyamán a biro
dalom nyugati tartományaiban a városi lakosság 
körében elterjedt Magna Mater vallástól kölcsön
vett elemekkel gazdagodott a II. századi aquincumi 
sírművészet. A formai kölcsönvétel egyik útvonala 
Aquileián keresztül vezetett; de kisázsiai telepesek, 
katonák is hozzájárultak elterjedéséhez. Természe
tes, hogy az Attis-alakos vagy az oroszlánoktól őr
zött sírkövek, sírkertek elhunytjaiban a legritkább 
esetben láthatjuk e misztériumvallás hívőit. A kép
típusok eredeti gondolati tartalma akkorra már fel
oldódott az általános sepulchrális szimbolikába. Az 
oroszlánpár sírt őrző, bajt elhárító szerepe és az at-
lisi halálhoz hasonlítható elmúlás felett érzett mély
séges gyász fejeződik ki jelképesen e sírköveken.86 

Az eddigiekben áttekintett, többnyire hármas 
tagolású mellképes sztélék mellett a század végéig to
vábbéltek az egyszerűbb sírkőformák. T. Aurelius 
Numerius és katonatársának a 160—70-es évekre 
tehető cippusa87 egyszerűségében az I. századi itá
liai sírkövek mellé állítható. A valószínűleg nori-
cumi Sallustíus Sabinus és felesége a Reginus-
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36. kép. Ötalakos családi sírkő a Hunka dombról 37. kép. Női portré síremlékről (Polgárváros, Malomdűlő) 
Pierre sépulcrale de famille, avec cinq bustes, trouvée sur la Portrait de femme sur un tombeau (Polgárváros, Malom-

colline Hunka dűlő) 

sztélétől már ismert noricumi sírkőtípussal örökítették meg a század végén elhunyt gyermekük emlé
két.88 

Caracalla korában működő polgárvárosi kőfaragó munkáját ismerhetjük fel a Szentendre melletti 
Hunka dombon előkerült ötmellképes sírkőben (36. kép).89 A mellképes mező női arcmásaival azonos fara
gású, kesernyés lemondást tükröző női fejet tartunk számon ugyancsak síremlék részeként a polgárvároshoz 
tartozó Malomdűlőből (37. kép).90 A lelőhely kapcsán érdemes felidéznünk, hogy a Malomdűlőben, még 
a múlt század végén, kőfaragóműhely raktárkészletére bukkantak.91 Homokkőből faragott oltárok, pajzsos 
fáklyatartók, ökörfejet marcangoló oroszlán szobrai és egy festett trachit oszlop került ekkor napvilágra. 

A Severusok idejében a sírkőplasztika másodvirágzását élte Aquincumban. Elsősorban a helyi szárma
zású lakosság vezető rétege ragaszkodott a hagyományos sztéléformához és ezzel együtt a hamvasztásos 
temetkezéshez. A korhasztásos rítus és ezzel együtt a kősirládák, szarkofágok használata a katonaság, vala
mint a bevándorolt nyugati és keleti családok köréből csak lassan nyert tért a lakosság többi rétegénél. 
A polgárvárossal egyezően hasonló jelenségeket tapasztalunk a II. sz. végétől felfejlődő canabaeemlékanya-
gában. 

A Marcus-féle háborúk után a katonavárosban dolgozó műhelyek közül az egyik legérdekesebb, amely 
készítményeire műhelyjegyként a kőfaragó szerszámkészlet munkaeszközeit, kőhasító csákányt, kőfaragó 
kalapácsot, vésőt, körzőt stb. faragta ki. Sírkövek, több darabból álló nagyobb sírépítmények, valamint 
szarkofágok kerültek ki e műhely köréből. Működésének közelebbi időpontját, a III. sz. első évtizedei, 
megadják a Vörösvári út sarkán előkerült sírépületrész mellképes portréi.92 A műhely kezdetei azonban 
visszanyúlnak á II. századra. A katonavároson kívül eddig még nem találkoztunk készítményeivel. 

Az előbbinél színvonalasabb műhely alkotása a Március 15. téri mellképes sírkőtöredék (38. kép).93 

Korát jelzi a feliratos mezőt keretelő barokkos dísz, amelynek megfelelőit a 200 körül, valammt a III. sz. 
első évtizedeiben készült sírkőládákon találjuk meg. Az áldozati jelenet megfogalmazásában sírkövünk 
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38. kép. Háromalakos családi sírkőtöredék a Március 15-e téri tábor anyagából 
Fragment d'une pierre tombale avec trois bustes de la collection du camp militaire sous la Place 15 Mars 

szorosan csatlakozott a II. századi aquincumi műhelyek klasszicista hagyományaihoz. A feltámasztott lábú 
szolgalány alakja, a Viktória temető hárommellképes töredékén (31. kép) keresztül, egészen a mitologikus 
domborműveket készítő műhelyig vezet. A szolgalány alakja az ismert előképek ellenére sem hat sablono
sán. Minden részletezést kerülve, szinte impresszionista frisseséggel mintázta meg ezt az alakot a művész 
névre sem érdemtelen kőfaragó. A mellképes fülke térhatásra törekvő, egymás mögött különböző síkokban 
elhelyezett férfi-és női alakjaival e sírkő faragója sikeresen oldotta fel a korábbi háromalakos sztélék mell
képeinek merev egymásmellettiségét, amivel a korábbi műhelyek még nem tudtak megbirkózni. A sírkő 
egészét tekintve jellemző vonásként emelhetjük ki a lágy, puha kidolgozást, az éles kontúrok kerülését, 
amely az ábrázolásoknak határozottan festői jelleget kölcsönöz. 

Még a III. sz. első harmadában készült Aurelius Aulupor nagyméretű díszes sírköve (39. kép),94 amely 
a sztélék hagyományos tektonikus felépítését kitűnően felhasználta illuzionista hatás eléréséhez. Az álló 
alakoknak beillő magas mellképek a rácsos mintával díszített keskeny mező felett mintegy díszes balusztrád 
mögül emelkednek ki. Sírkövünk a kelet-balkáni emlékekkel mutat kapcsolatot. A sarokakrotérionokban 
kifaragott maszkok pedig valószínűleg a szarkofágplasztika ösztönzésére mennek vissza. 

A Severusok uralkodását követően készültek még olyan nagyméretű sírtáblák, mint Aurelius Bitus és 
fiának síremléke (23. kép), továbbá olyan erőteljes faragású mellképek, mint a III. ker. Elöljáróság épületé-
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'M-ZJi 

nek bontásából származó háromalakos töredék.95 A 
század közepe táján még gondos faragást mutat Va
lerius Verus másoló írnok (librarius) mellképes tö
redéke.96 A felirat azonban itt már nem a korábban 
szokásos hosszúkás függőleges, hanem fektetett 
hossznégyszögű mezőben jelentkezik, minden keret
dísz nélkül. Még jellemzőbb Aur. Eufemianus sír
táblája (40. kép), ahol már az alakos ábrázolás is el
marad és a fektetett sírtáblát lezáró oromzatban az 
I. századvégi sírköveket idéző egyszerű rozettás le
véldísz jelentkezik. Nagyon valószínű, hogy a felira
tos mező ilyen átalakítása a szarkofágok fektetett 
feliratos tábláinak ösztönzésére történt. Egész vilá
gosan leolvasható ez az összefüggés az ismeretlen 
nevű joghallgató (scholasticus) alig valamivel ké
sőbbi, de már egészen durva faragású töredékéről, 
ahol a feliratot tabula ansatas fektetett mezőben 
helyezték el.97 A változások hasonló irányát mutat
ják az intercisai síremlékek, ahol a IV. századi egysze
rű sztéléhez vezető átmenet is nyomon követhető.98 

A IV. századi sírkövek nélkülöznek már min
den figurális és ornamentális díszt. A császárkori 
sztélé az átalakulások eme végső fázisában elérkezett 
oda, ahonnan kiindult, az egyszerű feliratos titulus
hoz. Aquincum területén a változásoknak eme végső 
fázisát Flavia Calvena Fótra került sírköve pél
dázza.99 

39. kép. Aur. Eufemianus sírtáblája Óbudáról 
Dalle tombale d'Aur. Eufemianus, trouvée à Óbuda 

40. kép. Àur. Aulupor sírköve Óbudáról 
Pierre tombale d'Aur. Aulupor, trouvée à Óbuda 



41. kép. Évszak-ábrázolás a Gellért-téri sírkert egyik sa- 42. kép. Az egyik Dioskur alakját mutató sarokpillér Kiscell-
rokpillérén bői 

Représentation de l 'été sur un pilastre cornier d'un Pilastre cornier montrant la figure d'un des Dioscures, trouvée 
clos enfermant des tombes, à la Place Gellért à Kiscell 

2. S Í R K Á P O L N Á K 

A sírkövekhez csatlakozva említhetjük a három oldalról zárt sírkápolnákat, melyek oldalfalai egy-egy 
domborműves kőlapból álltak. A felső-itáliai mintaképekre visszavezethető az aquincumi sírkápolnák100 

külső oldalain szomorkodó Attis vagy az elhunyt foglalkozására utaló jelvény, míg belső oldalaikat a ha
lotti lakomajelenetből kiszakított áldozó férfi és. nő homloknézetben ábrázolt álló alakjai díszítették. Az 
elhunyt vagy az elhunytak mellképeit, illetve álló alakos domborművét a hátsó fal belső oldalán faraghat
ták ki. A kerek sírszobrokat inkább a nyitott, oszlopoktól tartott kápolnákban helyezték el. A három oldal
ról zárt sírkápolnákat felül vízszintes kőlappal fedték. Az egyetlen ilyen ránk maradt aquincumi fedőlapon 
középen kerek medaillonba foglalt szakállas maszkot faragtak ki.101 Nagyobb síremlékek oromzatán, anti-
thetikus oroszlánok közt gyakori a szakállas maszk, amelynek Kybelé és Attis körével fennállott kapcsolatára 
is utaltak.102 Az aquincumi sírkápolnák fedőlapját díszesebb oromzat, pl. tölgyfatobozzal koronázott piramis 
alakú tag, kétoldalt fekvő oroszlánokkal, zárta le. Az aquincumi síraediculák kora a II. sz. és a következő 
század első évtizedei. 

Mint már ismételten rámutattak, a síraediculák magasabb, tömör talapzaton, többnyire kőfallal 
körülzárt sírkertekben (areae macerie cinctae) álltak. Mind ezeknek, de még inkább a méreteinél fogva a sír
kápolnáktól független kőlapos sírkerteknek sarokpilléreit a kifelé néző két oldalon ugyancsak a sírszimbo
lika képeivel, fáklyát tartó geniusok, évszak-perszonifikációk (41. kép) szomorkodó Attis vagy a dionysosi 
kor derűsebb táncoló alakjaival, illetve a Dioskurok domborműveivel (42. kép) díszítették.103 

A síraediculák felépítésével azonosak az istenkultusszal kapcsolatos kisebb kőlapos kápolnák. Békás
megyerről, illetve a hidegkúti Várhegyről tartunk számon olyan aedicula falakat, melyek egyik oldalát 
Iuppiter, míg a másikat Iuno álló alakjai foglalják el.104 A békásmegyeri oldalfal az Antoninus-kori klasszici-
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záló stílusirányt képviseli, míg a durvább faragású hidegkúti oldalfal helyi felfogású Iuppiter ábrázolása, 
a mell előtt átvetett köpeny merev párhuzamos redőivel, a III. századi Rajna-vidéki négyoldalas dombor
műves pillérek (Viergöttersteine) hasonló ábrázolásaival tart rokonságot.105 

3. KŐKOPORSÓK 

A korai sírkövekkel egyidőben, elvétve, hamvasztásos sírmellékletet tartalmazó, durván faragott kisebb 
hossznégyszögű kőládákkal (Aschenkisten) is találkozunk. Az Aranyhegyi árokmenti temetőből ismert pél
dányok,106 Nyugat-Pannónia és Itália hengeres falú ossuariumáival szemben lehetséges, hogy már a keleti 
kőkoporsós temetkezés ösztönzéséről tanúskodnak. Szervesen azonban nem függnek Össze az Aquincum 
területén pannóniai viszonylatban aránylag korán, a II. sz. közepe táján, a korhasztásos temetkezéssel 
együtt fellépő díszesebb és nagyobb kőkoporsókkal, szarkofágokkal. Az utóbbiak lapos, kőbe faragott 
kerevetet, klinét vagy háztető formát utánzó lefedésükkel kétségtelen, hogy végső fokon a görög-kisázsiai 
szarkofágokra vezethetők vissza. A II. sz. közepe táján Aquincumban meghonosodott kőkoporsók formái 
és főként a díszítése azonban — mint látni fogjuk — nem vezethető le közvetlenül keletről Itália közvetítő 
szerepének figyelmen kívül hagyásával. 

AI I . sz. második felében az aquincumi szarkofágok még kisszámú csoportot alkotnak a hamvasztásos 
rítust követő sírkőállítás akkor még általánosnak mondható gyakorlatával szemben. A korhasztásos, csont
vázas temetkezést kísérő szarkofágok használata szélesebb körben csak a II. sz. végétől kezdve terjedt el 
Aquincum és a Közép-Duna vidékén. Azonban rövid idő alatt, a III. sz. első felében a szarkofágtemetkezés 
már háttérbe szorította a sírkőállítás gyakorlatát. 

A legkorábbi aquincumi szarkofágok közé sorolható L. Valerius sima, díszítés nélküli sírládája, 
amelynek felirata még az ,,itt nyugszik" (hie situs) formulát használja.107 A korai csoportba tartoznak a 
Filatori temető mitológiai jelenetes szarkofágjai, melyek faragását a 164. évi nádorkerti oltár dombor
művei alapján a II. sz. harmadik negyedére tehetjük. Valamivel későbbi ezeknél Pia Celerina szép girlandos 
sírládája108 és egy másik, kőből faragott párnás kerevettel, klinével fedett szarkofág töredéke.109 Italikusok 
vagy legalábbis a birodalom nyugati tartományaiból származó katonák, asszonyok a legkorábbi aquincumi 
szarkofágok halottai. Az elhunytak sorában keleti elemek eddig teljesen hiányoznak. A legio Kisázsiából, 
Balkánról sorozott katonáinak a II. sz.-ban még sírkövet állítottak. Hasonlóképp a különböző társadalmi 
állású balkáni, orientális telepesek. 

Aquincumban a szarkofágtemetkezés már a II. sz. középső évtizedeiben az egyszerű kőláda formát 
használta. Ennek nincs profilált vagy sima talapzati része, lábakon sem áll, mint a görög-kisázsiai kő
koporsók, hanem közvetlenül az alsó lapjával feküdt a földön. Az ekkor már sablonszerű egyszerű láda
formával szemben a láda külső oldalainak díszítése viszont a II. sz.-ban még igen változatos, széles skálájú. 

43. kép. Pia Celerina kőkoporsójának előoldala 
Plat de façade du sarcophage de Pia Celerina 
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44. kép. Pia Clerina szarkofágjának keskeny oldala 
Plat de côté du sarcophage de Pia Celerina 

45. kép. Márványszarkofág fülkés része Léda alakjával 
Partie avec niche du sarcophage en marbre, contenant la 

figure de Léda 

L. Valerius szarkofágja előlapján mindössze a pro
filált keretbe foglalt felirat található. Pia Celerina 
sírládáját viszont mind a négy oldalon lapos fara
gású dombormű díszíti (43—44. kép). Az előlapon, 
a feliratos mező két oldalán, kantharosból kinövő 
szőlővenyige fölött rozettákra aggatott girlandokat 
látunk. Kettős borostyánlevél füzért faragtak ki a lá
da hátoldalán. A két keskeny oldalt pedig íves lezá-
rású kazettás ajtókkal, a Hades-kapu jelképével töl
tötték ki. A mitológiai jelenetes szarkofágoknál az 
előlapot és két keskeny oldalt díszítették. A Filatori 
temetőből származó egyik töredékes darab110 elő
oldalán két alakos fülke, valószínűleg a Dioskurok 
alakjaival, fogta közre a csavart vonalú dísszel ke
reteit feliratos mezőt. A kőláda egyik keskeny olda
lán Iphigenia, Orestes és Pylades, míg a másikon 
Apollón jelenlétében Marsyast megnyúzni készülő 
szkíta háromalakos jelenetét faragták ki. Egy má
sik, pontosabb lelőhelyet nélkülöző márványszarko
fágon, melynek darabjait szétfűrészelték,111 felül ún. 
noricumi volutával lezárt fülkében, Ganymedes, il
letve Léda alakjai kereteitek a feliratos mezőt (45— 
46. kép). A keskeny oldalakon Iphigenia menekülé
sét Taurisból, illetve PalJas Athéné jelenlétében Me-
dusát lefejező Perseus mítoszát örökítették meg 
(47—48. kép). E mitologikus szarkofágok felvetik a 
készítő műhelyek kérdését. 

A II. sz. közepe táján a szomszédos Noricum 
egyik jelentős kulturális központjából, Virunumból 
kőfaragók, egy vagy több mester települt Aquincum
ba, ahol műhelyt alapítottak. Az Antoninusok korá
nak nagy aquincumi építkezései, az arnphitheatru-
mok, forumok stb. szobrászati díszítése komoly 
munkalehetőséget nyújtott számukra. A virunumi 
műhely alkotásának korábban már felismert Apol-
lón-szerű szobor (49. kép),112 amely a 154—161 közt 
felépült katonai körszínházat díszíthette, arányai
ban és felépítésében édes testvére az említett 164. évi 
nádorkerti oltár113, valamint a mitologikus szarko
fágok isten- és héroszalakjainak (47., 50. kép). Az 
Apollon szobor lehet, hogy még az anyaműhelyben 
készült ; a többi említett darabot azonban már az 
idetelepült virunumi műhelyrészleg faragta. Ez az 
utóbbi ugyancsak klasszicizáló stílusban dolgozott 
és nemcsak az i. e. V—IV. századi szobrászati elő
képeket felújító álló alakokat honosította meg 
Aquincumban, hanem a noricumi környezetből ma
gával hozta az alakos fülkék jellegzetes volutás le
zárását, amelyet nem véletlen, hogy az idézett szarko
fágokon és oltáron találunk meg legkorábban.114 

Ugyanakkor újat is alkotott, a feliratokat keretelő 
csavart vonalú díszt, amely nem egyéb, mint a nori-



46. kép. Márványszarkofág fülkés része Ganymedes alakjával 
Partie avec niche d'un sarcophage en marbre, contenant la 

figure de Ganymède 

cumi volutának a IL századi aquincumi sírépüle
tek feliratos tábláin gyakran alkalmazott állatfejes 
amazonpajzs kereteléssel történő kombinációja, to
vábbfejlesztése.115 Az új keretdísz, amely az aquin
cumi dekoratív kőfaragás mintakincsére a következő 
évszázadban tipikus maradt, a műhely egyik készít
ményén, a többször idézett 164. évi oltáron jelenik 
meg első ízben. Korábbinak és erősebben a nori-
ciumi hagyományba ágyazottnak érezzük azt az 
egyszerűbb csavart vonalú keretdíszt, amely az Iphi-
genia—Apollón-jelenetes szarkofágon maradt meg. 

Ugyancsak e nagyhatású műhelynek tulajdo
nítjuk a két szélső alakos fülkéből és középső fel
iratos mezőből álló hármas tagolású szarkofágtí
pus meghonosodását Aquincumban. Véleményünk 
szerint e hárommezős beosztás nem vezethető le a 
Poetovio és környéki kőládákból (Aschenkisten),116 

melyek az aquincumi szarkofágok szóban forgó cso
portjánál későbbiek és egészen gyenge kvalitásúak. 
Az utóbbiaknak a síroltárokkal felvetett kapcsolata 
is erőszakolt. Fülkés Attisoktól kereteit jelenetet 
ugyanakkor ismerünk már a Baei Fronto kő műhe
lyéből (30. kép). A virunumi származású műhely 
azonban nem az itteni helyi előképekre nyúlt vissza, 
hanem a Felső-Itáliában akkor már meghonosodott 
kisázsiai oszlopszarkofágok leegyszerűsített szké-
májához, amely a gazdag oszloparchitektúrát a la-

47. kép. Iphigenia menekülését ábrázoló dombormű márványszarkofágról 
Relief représentant la fuite d'Iphigénie, sur un sarcophage en marbre 



48. kép. Perseus Athéné jelenlétében megöli Medusát. Dombormű márványszarkofágról 
Persée tuant Méduse en présence d'Athénée. Relief d'un sarcophage en marbre 

49. kép. Az óbudai katonai körszínház márványtorzója 
Torse en marbre de l'amphithéâtre militaire à Óbuda posabb pillérekkel cserélte fel, ugyanakkor a felület 

tagolásából a középső', valamint a két szélső fülkét 
tartotta meg. Az aquincumi műhelyhez tartozó egyik 
még közöletlen óbudai szarkofágtöredéken (51. 
kép)117 a női alakos fülke külső szegélyén még ott 
találjuk a pillérfejezet maradványát, amely a műhely 
későbbi darabjain már nem szerepel, a sima kereteit 
fülkéknek adva át helyét. 

A klasszicizmus szellemében dolgozó műhely
től természetesen nem idegenek a mitológiai témák, 
amelyek az Antoninus-kori klasszicizmus idején nem 
az érmek hátlapjai,118 hanem mintakönyvek révén 
jutottak el az igényesebb provinciális műhelyekhez, 
meglepő egyezéseket produkálva távolabbi terüle
tek, mint pl. Gallia és Pannónia mitologikus dom
borművei között. A galliai, pannóniai és legújabban 
a noricumi Sempeter területéről119 ismertté vált II. 
századi mitologikus domborművek nem egymástól 
függnek, hanem olyan közös forrásra vezethetők 
vissza, amelyet Aquincumba a virunumi származású 
műhely közvetített. Ennek a műhelynek alkotása 
Róma város mitikus alapítására utaló Mars—Rhea 
Sylvia relief, a trójai mondakörből vett Menelaos 
és Helena jelenetes táblával (52. kép) és a Trója— 
Róma gondolatkörbe egyelőre nem illeszkedő 
Theseus és Ariadne domborművei (53. kép)120 vala
mint az Oidipus-relieffel. Ezeknél valamivel később
re tennénk a sírépülethez tartozó nagyméretű 



Theseus-domborművet (54. kép), amelynek talap
zatán a virunumi alapításúval összefüggő, de ké
sőbbi műhely kőfaragó jegyei, ácsfejsze (ascia) és 
körző jelennek meg.121 

. Témája miatt itt említjük meg az egyik polgár
városi műhelyben készült és ugyancsak sírépítmény
hez tartozó domborműves kőlapot,122 amely a fia 
holttestét Achilleustól kikérő Priamos jelenetét áb
rázolja (55. kép). A kőfaragó szerintünk olyan min
taképet másolt, amely nem az Ilias híres utolsó fe
jezetének előadásán alapult, hanem az ókorban szé
les körben elterjedt Diktys regényben és Malalasnál 
olvasható változatot dolgozta fel.123 A térdeplő Pria
mos mögötti női alakban így Achilleus későbbi ked
vesét, Polyxenát látjuk, a tábla hiányzó bal oldali 
részén pedig Priamos ajándékokkal megrakott ko
csija vagy ehhez hasonló jelenet állhatott. E nagy
méretű dombormű az Aranyhegyi árokmenti temető 
egyik sírépítményéhez tartozott. 

Visszatérve a kőkoporsókhoz az aquincumi 
szarkofágok korai, II. századi csoportjában a bal-
káni-kisázsiai területek közvetlen ösztönzése alig ve
hető észre. Az említett területről Felső-Itália köz
vetítésével, az ottani műhelyektől már átalakítva, 
leegyszerűsítve kerültek hozzánk a korai sírláda 
formák és ezek domborművű díszítése. Az áttelepült 
virunumi műhelyrészlegtől újjáalkotott mitológiai 
jelenetes szarkofágok mellett a korai aquincumi 
szarkofágok legérdekesebb darabja, Pia Celerina 
girlanddíszes kőládája sem egyenesen Keletről ho
zott mintaképek után készült, mint korábban gon
dolták, hanem készítője a kisázsiai girlandos szarko
fágok Itáliában meghonosodott változatát vette át, 
alaposan átalakítva a helyi gondolatvilágnak és íz
lésnek megfelelően.124 A Hades-kapu ábrázolás elem
zése a használt mintaképek eredetét is eldönti.125 

Első ízben csak a II. sz. vége felé jelenik meg olyan 
kőemlék, amelynek közvetlen keleti, balkáni, kis
ázsiai kapcsolatához semmi kétség sem férhet. A pol
gárváros déli temetőjéből származó klinészarkofág 
ez (56. kép),126 amelynél az anyagán kívül egy olyan 
részlet, mint a kerevet kőmatraca alatt felirattal el
látott hosszú keskeny tagozat megléte is elárulja, 
hogy nem az itáliai-nyugati másolatok, hanem az 
eredeti kisázsiai klinészarkofágok egyik helyben át
faragott példánya jutott ránk. E klinészarkofágnak 
azonban nincs meg a folytatása a III. századi aquin
cumi kőládasírok csoportjában, amely a helyi sírkő
plasztikánál erőteljesebben elzárkózott a kereveten 
nyugvó halott görög-kisázsiai ábrázolásmódjá
tól.127 

A III. századi aquincumi szarkofágok már sem 

50. kép. A 164. évi nádorkerti oltár Mars alakja 
Figure du dieu Mars de l'autel de Nádorkert, de l'an 164 

51. kép. Mészkőszarkofág töredéke Óbudáról 
Fragment d'un sarcophage de calcaire, trouvée à Óbuda 



52. kép. Mészkőszarkofág oldallapja Menelaos és Heléna alakjával, Óbudáról 
Pan d'un sarcophage de calcaire avec figure de Ménélas et Hélène, trouvée à Óbuda 

53. kép. Mészkőszarkofág oldallapja Theseus és Ariadne 
alakjaival Óbudáról 

Pan d'un sarcophage de calcaire avec les figures de Thésée 
et Ariadne, trouvée à Óbuda 

formában, sem díszítésben nem hoznak újat. A pel-
ta-,128 illetve ansa-díszes szarkofágok (57—58. kép) 
csoportja is visszanyúlik a II. századba. Ezek mel
lett elég egyhangúan ismétlődik a két fülkével, illet
ve ennek későbbi változatával, a kissé előreugró 
sima sarokpillérekkel határolt háromosztású felira
tos szarkofágtípus. A keskeny oldalakat már nem 
díszítik, legfeljebb a műhely kőfaragójegyeit vésik 
rá és a többalakos mitológiai jelenetek is elmarad
nak. A díszített előoldal fülkéinek kedvelt jelképes 
alakjai a fáklyára támaszkodó geniusok, Attisok, 
ritkábban a szarkofágot állító vagy oda temetkező 
családtagok teljes alakos ábrázolásai (59. kép). Ér
dekesek a kiugró sarokpilléreket mutató szarkofá
gok (60—61. kép). E csoport legkorábbi példája 
a Perinthusban elhunyt légiós katona ossuarium-
jellegű sírládája129 a II. század végéről. Úgy véljük, 
hogy az Aquincumban közönséges Testvérhegy-tí
pusú sírkertek (areae macerie cinctae) homlokzati 
megjelenése hatott ösztönzőleg a kőkoporsók ha
sonló kiképzésére (62. kép). 

A töretlen II. századi hagyományokkal szem-



54. kép. Theseus és Minotaurus küzdelmét ábrázoló sírtábla Óbudáról 
Dalle tombale représentant la lutte de Thésée contre le Minotaure, trouvée à Óbuda 

55. kép. Priamus Achilleustól kiváltja fia holttestét (Sírtábla) 
Priame rachète le corps de son fils, d'Achille (Dalle tombale) 



56. kép. Kliné-szarkofág töredéke a polgárváros anyagából 
Fragment du sarcophage en forme de kliné, de la collection de la ville civique 

ben erősebben módosult a III. századi szarkofág-
temetkezés társadalmi háttere. Most is a katonák, 
főként a tisztek, tisztesek és családtagjaik vezetnek; 
mellettük azonban a városi tanácstagok, orvos, jog
tudós, gazdag libertus s mindezek hozzátartozói, 
egyszóval a katonai és polgári vezető réteghez tar
tozók azok, akik Aquincumban a III. sz. első felé
ben a hamvasztásos rítussal együttjáró sírkőállítás
ról áttértek a kőládasíros korhasztásos temetkezés
re. A feliratos emlékanyag alapján százalékosan is 
kimutatható, hogy a keleti tartományokból, ahol a 
kőládasíros csontvázas temetkezésnek nagyon régi 
hagyományai éltek, a Marcus-háborúk után bete
lepült balkáni, görög, kisázsiai, szíriai elemek ná
lunk is aránylag nagy számban temetkeztek kőko-
porsókban, míg a helybéli lakosságnak csak a ve
zető rétege tért át az új gyakorlatra.130 Ennek nem
csak gazdasági, hanem a konzervatív vallásos hie
delmek világában gyökerező rugói is voltak. A gö-
rög-orientális elemek a már korábban meghonoso
dott szarkofágtemetkezés III. századi elterjesztésé
ben játszottak jelentősebb szerepet Aquincumban.131 

Az aquincumi kőfaragó műhelyek, vagy az in
nen elvándorolt kőfaragók készítették az Intercisá-
ban nagyobb számban, a Duna-könyöktől délre fek-

57. kép. Pelta dísszel kereteit szarkofágtöredék 
Fragment d'un sarcophage, encadré d'ornaments peltes 



58. kép. Sex. Pompeius Carpus antiochiai orvos ansa-díszes köládája 
Coffre de pierre avec ornaments ansa du médicin d'Antioche, Sex. Pompeius Carpus 

59. kép. A Rózsa-dombi szarkofág 
Le sarcophage de la Colline des Roses 
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60. kép. Csavart keretdíszes szarkofág előreugró sarokrészekkel 
Sarcophage avec ornaments tordus, comme cadre, et angles surescarpés 

61. kép. C. lui. Magnus, a leg. X Fretensis katonájának kőkoporsója 
Sarcophage de C. lui. Magnus, soldat de la leg. X Fretensis 



62. kép. Családi sírkert a Testvérhegy dűlőből 
Clos enfermant les tombes d'une famille, trouvée dans le lisière Testvérhegy 

vő többi Duna-menti telep anyagában pedig szórványosabban előforduló II. sz. végi — III. századi 
szarkofágokat.132 A Duna-könyöktől Ny-ra viszont különálló kört képviselnek a brigetiói szarkofágok, 
melyeknél az aquincumi impulzusok mellett a II. sz. végén, dél-pannóniai műhelyek felől kapott közvetlen 
ösztönzéssel számol jogosan a kutatás.133 A sarokakrotérionok maszkos kialakítása, illetve alakos ábrá
zolásokkal való kitöltése, a középső lekerekített antefix felületén az elhunytak mellképeinek elhelyezése, 
az utóbbi összefüggések mellett szólhat. Az aquincumi szarkofágokon ezek a tetőn elhelyezett figurák hiá
nyoznak. A Bogdáni úti sarokmaszkos szarkofág134 brigetiói ösztönzésre utal, amely Aquincum köz
vetítésével Intercisába is eljutott. Aligha véletlen ugyanis, hogy az ottani sarokmaszkos szarkofágba a 
legio I adiutrix tisztese temetkezett a feleségével.135 

A hármas beosztású aquincumi szarkofágok legkésőbbi keltezhető példánya Aelius Martialis és fele
sége Balassagyarmatra került sírládája (a. 264).136 A III. sz. utolsó évtizedeiből és a következő század első 
feléből már csak egészen durva faragású szarkofágokat ismerünk, előoldalra vésett sírfelirattal. Az utóbbi 
gyakran el is marad. A III. sz. végétől kezdve a szarkofágok elhelyezése is megváltozik. Már nem a föld 
színére rakják le az utak mentén vagy a sírkertekben, mert a III. sz. utolsó harmadának tapasztalatai alap
ján, az ismétlődő barbár betöréseket követő bizonytalan belbiztonsági állapotok között nem egy szarkofá
got feltörtek, kifosztottak, hanem beássák a földbe, mint a korai, hamvakat tartalmazó kisebb sírládákat.137 

Ezzel a szarkofágok díszítésének igénye is természetesen a múlté lett. A kőfaragói tudás hanyatlása 
mellett ez is nagymértékben hozzájárulhatott a legkésőbbi sírládák egészen egyszerű, díszítetlen voltához. 

4. OLTÁRKÖVEK 
Az aquincumi kőfaragóművesség hagyatékában gazdag anyag képviseli a kódtárokat, melyeket ren

deltetésük szerint három csoportba, síroltárokra, fogadalmi oltárokra és szoborművet tartó oltártalapza
tokra oszthatunk. Mind a három emléktípus Itáliából, Aquileia és Nyugat-Pannónia közvetítésével hono-
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64. kép. FŐM CapitoJino-nak ajánlott sima oromzatú oltárkő 
63. kép. Sima párkánnyal lezárt luppiter-oltár . , (Aquincum, polgárváros) 

Autel de Jupiter avec moulure üsse P i e r r e d ' a u t e l avec faîteau lisse, dédiée à IOM Capitolino 
(Aquincum, ville civique) 

sodott meg Aquincum területén. A sírkőállítás gyakorlatának korai elterjedése miatt azonban az itáliai 
síroltárok nem tudtak gyökeret verni nálunk. Mindössze két egyszerűbb példányt tartunk számon az 
Aranyhegyi árok menti temetőből.138 Valószínűleg síroltárokat koronázott a Filatori temető egyik dombor
műves kerek medaillonja is.13** Több mint háromszáz darabot számlál viszont a fogadalmi oltárok cso
portja. Ezekkel fogadalmukat váltották be a katonák és a legkülönbözőbb társadalmi állású polgári fog
lalkozású emberek. A legkorábbi fogadalmi oltárok az I. sz. végéről jutottak ránk. Ezeket az itt állomásozó 
legio IV Flavia táborparancsnoka és az ala Frontoniana egyik tisztese állította.140 Az egyik legkésőbbi oltár
kő pedig a 305—308. évek valamelyikére, valószínűleg 307-re keltezhető.141 Ezt az aquincumi tanács két 
vezető tisztségviselője (duoviri) emelte az uralkodó császárok üdvéért. A kereszténység elterjedésével, 
a Constantinus-féle dinasztia évtizedeiben az antik vallásosságban gyökerező oltárállítás gyakorlata is 
megszűnt. 

A pannóniai oltárok korábbi osztályozása142 kapcsán lényegében az aquincumi fogadalmi oltárok 
forma és díszítés szerinti rendszerezése is megtörtént. Az utóbbi 50 év leletei is megerősítették, hogy az 
aquincumi fogadalmi oltárok négy típusba, ezen felül számos változatba sorolhatók: 

1. egyszerű párkánnyal lezárt oltárok (63. kép), 2. a sima kockaszerű oromzattal (abacus) koronázott 
oltárok (64. kép), 3. felül hengeres, párnás tagokkal (pulvini) (65. kép), illetve 4. sima vagy palmettás sarok-
akrotenonokkal díszített (66. kép) oltárok. Megoldásra várnak viszont az időrendi és műhely kérdések, 
amelyeket a következőkben röviden csak érintünk. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló emlékanyagban az I. sz. legvégén tűnik fel a sima oromzattal rendel
kező oltár, míg a másik három oltártípus legkorábbi keltezett példáit csak a II. szd. húszas éveiből 
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66. kép. Ékvéséses levélsorral díszített Adonis-oltár palmettás 
sarokakrotérionnal 

Autel d'Adonis, orné de guirlandes de feuilles, avec gravure 
cunéiforme, à une acrotérion de coin avec palmettes 

ismerjük.143 A hagyományozás hézagosságára való 
tekintettel azonban elhamarkodottan ítélnénk, ha 
az említett adatokból az egyes típusok megjelenése 
között ilyen nagy időközre következtetnénk. Sok
kal valószínűbb, hogy legkésőbb az I/II. sz. forduló-

65. kép. T. Clementius Silvinus párnatagos Iuppiter-oltár- jától kezdve a különböző típusok már ismertek vol-
köve Óbudáról tak Aquincumban. A sima oromzatos oltár mind-

Pierre d autel, articulée en forme de coussins, dediee à , , , , ... _ , ,,, 
Jupiter par T. Clementius Silvinus. Trouvée à Óbuda három évszázadon keresztül egyformán megtalál

ható. A II. századi párnás és akroterionos oltárok 
számaránya nagyjából azonos. A II. sz. végétől kezdve azonban az akroterionos oltárok különböző válto
zatait találjuk meg nagyobb számban. Az akroterionos oltárok nagyobb divatját különben a túlnyomó
részt III. sz.-i intercisai oltárok144 eloszlása is megerősíti. A párnás oltárok Gallienus uralkodása éveiben 
másodvirágzásukat élik. E késői csoport legszebb képviselői T. Clementinus Silvius és P. Aelius Aelianus pár
nás oltárai, melyek azonos műhelyben készültek.145 Ennek a Gallienus-kori aquincumi műhelynek munkás
ságát egészen a 280-as évekig követhetjük. M. Aur. Valentinianus helytartó oltára még ebben a műhely
ben készült. 

A korábbi műhelyek közül a II. sz. középső évtizedeiben dolgozó virunumi műhelyrészleg alkotásának 
könyvelhető el a korábbiak folyamán már többször idézett nádorkerti oltár. Tudomásunk szerint ez a 
legkorábbi aquincumi oltárkő, amelynek oldalain a felirat szövegével tartalmilag összefüggő teljes állóalak 
ábrázolást faragtak ki (50. kép). E műhely kezdeményezését a III. sz. első harmadára keltezhető díszesebb 
aquincumi oltárok kisebb csoportja folytatja. A 231. évben Severus Alexander üdvéért emelt Hercules-



67. kép. Áldozó szolgafiú ^domborműve az óbudai Adonis- 68. kép. Áldozó szolgalány alakja az óbudai Adonis-oltárról 
T. ,. f ,, • , oltárról Relief d'une servante immolatrice, sur l'autel d'Adonis 
Relief d'un jeune domestique îmmolateur, sur l'autel d'Ado- à Óbuda ' 

nis, à Óbuda 

oltárkő,146 amelynek kétoldalán a nagysándori ideálok után törekvő császárnak különösen kedves istenpár, 
Hercules és Dionysos alakjait faragták ki. Valószínűleg ugyanez a két istenalak díszítette a szemlőhelyi 
töredékes oltár147 oldalait. Az egyik legdíszesebb aquincumi oltáron, melyet az aquincumi colonia császár
tól kirendelt felügyelője, Aur. Audentius emelt Nemesisnek, leánya megmenekülése alkalmából,148 az egyik 
oldalon Nemesis-Fortuna, a másikon meghatározatlan női alak domborművét kapjuk. Adonisnak, a byb-
losi ifjú istennek ajánlott III. sz.-i oltárkövön149 szűk nyakú kancsót (urceus) és nyeles serpenyőt (patera) 
tartó szolgafiú, valamint tálban ételt vivő hosszú hajú, rövid ruhás szolgalány alakjai láthatók (67—68. 
kép). A kancsó és a nyeles serpenyő, mint az áldozatbemutatásra utaló edények, külön is gyakran elő
fordulnak az aquincumi oltárakon. Az egyik legszebb ilyen együttest az Elagabal kori háromrészes oltár 
oldalán találjuk meg.150 A legtöbb aquincumi oltár oldalai azonban simák, nélkülözik a díszítést, legfeljebb 
az oromzaton, a párnatagok vagy akroterionok között találunk szerényebb ornamentikát vagy jelképes 
díszt. Itt említhetjük az egyik igen finom kidolgozású oltárkövet, amelyet Mercuriusnak ajánlottak.151 

Ezt a darabot Baei Fronto sírkövének műhelyéből származtatjuk. A II. sz. végén és a III. sz. első harmadá
ban gyakori a párkány ékvéséses levélsorral díszítése. Ilyen oltárok készültek pl. a Malomdülőbe lokali
zálható polgárvárosi műhelyben,152 amely úgy látszik a II. sz. végén épült szentélyek számára dolgozott. 
M. Ant. Victorinus mithraeumának ékvéséses levélsorral díszített oltárai ugyancsak ennek a műhelynek a 
köréből származnak.153 A Marcus-féle háborúk utáni időben jelennek meg nagyobb számban az oltár
szerű talapzatok, ahol az oromzat fedőlapjába mélyített tányér helyett sima felületet, vagy csaplyukak he
lyét találjuk. Istenszobrokat állítottak ezekre vagy közvetlenül vagy hengeres oszlop közbeiktatásával. Egy 
ilyen kisebb oszloptöredéket, illetve oszlopfejezetet a 220. évből tartunk számon.154 Alig valamivel idősebb 
ennél a Szépvölgyi úti helytartói villa területéről származó Iuppiter-oszlop, amely pannóniai talajon első íz
ben hívta fel a figyelmet ennek az emlékcsoportnak fontosságára.155 



5. DOMBORMŰVES FOGADALMI TÁBLÁK 
Az oltárkövek után a domborműves fogadalmi táblákat említhetjük röviden. Kidolgozását tekintve az 

átlag fölé emelkedik az óbudai legio-tábor kórháza területéről, valószínűleg a gyógyító isteneknek emelt 
szentély anyagából származó fogadalmi tábla (69. kép).156 A magas domborműben kifaragott alakok Aescu-
lapius-t és Hygieia-t a mitologikus domborművekről ismert testarányokkal és könnyed álló tartásban, jobb 
lábon a testsúllyal, ábrázolják. Az istenpárt nemcsak Aesculapius és Hygieia gesztusai, hanem — amennyire 
a sérült felületből kivehető —, egymás felé forduló fejtartása is szervesen összekapcsolja. A ruházat kezelése 
klasszicizáló, de a dombormű faragójának képességeire mutat, ahogy a ruházat alól áttetsző testidomokat 
érzékeltetni tudta. E II. sz. középső évtizedeire keltezhető domborművei szemben nehézkesnek hat a Nem
zeti Múzeum Óbudáról vásárolt Aesculapius és Hygieia domborműve,157 amely a III. sz. első harmadára 
tehető közepes műhelymunkát képvisel (70. kép). Közel egykorú ezzel a Nemzeti Múzeum Iuppiter és luno 
alakjait magas domborműben elénk állító mészkőtáblája.158 Amíg az előbb említett Aesculapius és Hygieia 
domborművön az ellentétes kontraposztos álló tartás még némi kapcsolatot teremtett az istenpár között, 
addig a Iuppiter-Iuno domborművön az alakoknak már ez a lazább szerkezeti összefűzése is hiányzik. Bál-
ványszerű merev frontalitásban tekint kifelé a tábla jobb oldalát elfoglaló luno istennő, akitől jobb felé 
kissé elfordulva széles kontraposztos tartásban áll Iuppiter; az isten arcmásába silénosi vonások kevered
nek. A fülkés lezárást jelző noricumi voluta az aranyhegyi kisméretű Dis pater és Proserpina domborművön 
is feltalálható. 

A homloknézetben ábrázolt ülő alakok megoldása szempontjából érdemelnek figyelmet az 1 m-t 
meghaladó, aránylag nagyméretű, Vihar utcai táblák159. Ismeretes, hogy a görög-hellenisztikus reliefművé
szet az ülő alak szigorú frontális ábrázolását kerülte160. Az utóbbi legkorábbi, művészi igényű példáit Itáliá
ban az i. sz. I. sz. középső évtizedeiből ismerjük. ÉK-Pannóniában az I. sz. legvégén és a II. sz. elején benn
szülöttsírköveken tűnnek fel az első ülő alakábrázolások,161 ahol azonban még oldalnézetben, csupán a fel-

69. kép. Aesculapius és Hygieia domborműves táblája a légiókórház területéről 
Dalle avec relief d'Esculape et Hygiée, du terrain de l'hôpital de la légion 
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70. kép. Aesculapius és Hygieia domborműves táblája Óbudáról 
Dalle avec relief d'Esculape et Hygiée, trouvée à Óbuda 

ső testével a képsíkba fordulva, faragták ki az elhunytat. így látjuk Aicca sárisápi sírkövén és a legutóbb 
Ercsiből közölt sírtáblán. Az ülő alak egyik legkorábbi frontális ábrázolását Batta Vibi f. óbudai sírköve102 

tartotta fenn a II. sz. második harmadából (71. kép). A kőfaragó a súlyos ruházat mögé rejtette és az ölbe 
fektetett kezekkel kerülte meg a felső lábszárak rövidüléséből (skurz) adódó kőfaragói problémákat. A Vihar 
utcai Iuppiter-Iuno tábla faragója már biztosabb kézzel oldotta meg a nyitott lábtartásban ülő alakok fron-
talitását. Különösen az ülő Iuppiter-alak megmintázása mondható sikerültnek. 

Gyengébb kivitelű munka a szinkretisztikus alvilági istenpárt ábrázoló másik dombormű (72. kép), 
ahol a Dis pater-Sarapis-Succellus vonásait viselő isten mereven oldalt kinyújtja lábát. A két darab a külön
böző kvalitásuk ellenére is egy műhelyben készült, sőt azt is valószínűnek tartjuk, hogy mindkettő raktári 
darab volt. A kézfejek faragása, a sceptrumot illetve paterát érintő hosszú mutatóujjak a Viktória-temető 
előbbiek folyamán már említett egyik háromalakos domborművén (31. kép) és egy Folyamőr utcai sírtáblán 
jelennek meg újból.103 Az említett darabok műhelyével fennálló szoros kapcsolat a Vihar utcai táblák készí
tési idejét is megadja. Mindkettő a II. sz. végén, III. sz. elején készülhetett. 

Balkáni, thrákiai mintaképek után készült a Horgony utcai Dionysos és Ariadne dombormű,104 

amelynek korát az alsó szegélyen olvasható felirat is a III. sz. első harmadában határozza meg. 
Külön csoportba foglalhatók össze a nagyobb számban ismert Silvanus-domborművek, melyek a helyi 

parasztember viseletében, kerti kést és leveles ágat tartva ábrázolták az eraviszkusz terület egyik főistenét. 
Valamennyi aquincumi Silvanus-ábrázolás közül az aranyhegyi domborműves tábla165 erőteljes, robusz
tus Silvanusa a legsikerültebb (73. kép). A kecskelábú görög Pán alakjában jelenik meg előttünk Silvanus 
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71. kép. Batta Vibi f. sírköve Óbudáról 
Pierre tombale de Batta Vibi f., trouvée à Óbuda 

73. kép. Silvanus-dombormű az Aranyhegyről 
Relief de Silvain, trouvé sur la colline Aranyhegy 

*Èt\ 72. kép. Alvilági istenpár domborműve a Vihar utcából 
Relief, représentant les dieux plutoniennes, trouvé dans la rue Vihar 



az egyik aquincumi oltáron.166 A Filatori temető tábláján167 az erdei isten a görög-hellenisztikus mintaképek 
frisseségével vezeti a Silvanákkal összeolvadt nimfák karát. 

Nem térhetünk ki részletesen valamennyi kultikus domborműre, melyeken az említetteken kívül más 
istenségek (Diana, Dea -Syria, Venus, Mithras) vagy perszonifikációk (Fortuna, Virtus) alakjait találjuk. 
Megjegyeznénk azonban, hogy a sokszor csak elnagyoltan kifaragott kultikus domborműveken festéssel 
pótolták a hiányzó részleteket. A festés különben elválaszthatatlan kiegészítője az aquincumi relief plaszti
kának is. A mitologikus domborműveknél a hátteret és az alakok ruházatát különböző színű festéssel emel
ték ki. A sírkövek mellképeit, alakos ábrázolásait vagy szepulehrális tartalmú ornamentális díszeit a jobb 
daraboknál ugyancsak festéssel színezték. Ezt mindig szükséges szem előtt tartanunk, amikor a földbekerü
léssel színeitől megfosztott domborműveket újból viszontlátjuk gyűjteményeinkben. 

II . K Ő S Z O B R Á S Z A T 

A háromdimenziós szobrászati alkotások száma aránylag csekély Aquincum területén. A köztereken, 
épületekben, főként a szentélyekben, kápolnákban elhelyezett kerek szobrok leginkább ki voltak téve poli

tikai változásoknak, társadalmi megmozdulások-
74. kép. Császárszobor töredéke a helytartói palotából 

Fragment d'une statue d'empereur, au palais du gouverneur nak. A zsarnoknak (tyrannus) bélyegezett ural
kodó szobrait eltávolították a közterekről, szenté
lyekből. A kereszténység belső forradalomnak is be
illő uralomra kerülése pedig az antik szentélyek szob
rászati díszével végzett rövidesen. Aquincum terü
letén eddig nem került elő olyan gazdagabb raktár
lelet, mint a romániai Constanza területén, ahol egy 
antik szentély teljés inventárját vagy 30 márvány
szobrot, oltárkövet találtak meg elrejtve.168 Aquin
cumban M. Aur. Pompeius sacerdotalis lakóházá
ban kerültek napvilágra márvány szobortöredékek. 
Minerva mellképe, és egy lapos faragású nagyobb 
méretű márványfej169 sejteti, hogy a vezető réteghez 
tartozó aquincumi családok magánházaiból sem 
hiányoztak a művészi igényű szobrászművek. Nem 
lephet meg, hogy a kézműiparosok aquincumi szék
házából sem hiányzott az ipari tevékenység patro-
na-jának tekintett Minerva márványszobra.170 Leg
feljebb az igényesség szembeszökő, amellyel társulá
sok és rangosabb emberek a helyi műhelyek alkotá
saival szemben a nemes anyagú, klasszicista ízű, im
port szobrokat részesítették előnyben. A legszebb 
ilyen import darab, amelyet eddig Budapest földje 
adott, az Országház alapozásakor előkerült IV. szá
zadi hellenisztikus márványfej, valószínűleg Hygieia-
szobor töredéke.171 A szobrászati anyag gazdagabb 
gyűjteményét őrizhette a helytartói palota, amely
nek fülkés dísztermei nem képzelhetők el szobrá
szati díszítés nélkül. Az aquincumi épületek sorá
ban belső kiképzésében is a legdíszesebbnek ítél
hető palota anyagából azonban mindössze két em
lítésre méltó szobormű jutott ránk. 

Az udvartérbe épült szentély emberméretnél na
gyobb tógás császárszobor (74. kép),172 faragója a 
ruharedők márványanyagot kívánó, részletekbe 



75. kép. Nemesis-Niké szobor a helytartói palotából 76. kép. Sírszobor Óbudáról Medea alakjával Statue funé-
Statue de Nemesis-Niké, au palais du gouverneur raire représentant la figure de Médée, trouvée à Óbuda 

menő kidolgozását mészkőben igyekezett megvalósítani. Nagyobb figyelmet érdemel a palota másik 
szobrászati maradványa, Nemesis-Niké mészkőszobra (75. kép).173 Ez a Nemesis szobor földrehulló hosszú 
ruhájával, könyökben meghajlított bal karjával, felfelé irányuló merengő tekintetével csak egészen távoli 
rokonságban áll a nagy hatású rhamnusi és smyrnai kultuszszobrokkal.174 Kontraposztos tartásában azok
tól eltérően a bal lábon nyugszik a testsúly,mint a carnuntumi Artemis-Nemesis szobornál.175 Baljában 
földgömböt tart, amely a Niké-típus ismeretét árulja el. Lábainál a nyolcküUős kerék és a griff, valamint a 
jobbjában tartott fáklya közönséges attribútumai. A szobor semmi utalást sem tartalmaz az amphitheat-
ralis játékok úrnőjére, mint pl. a scitarjevói dombormű.176 A palotai szobor a helytartó feladatköréhez 
nagyon is illő Niké-Nemesist állítja elénk kétségtelenül méltóságteljes tartásban, azonban az attribútu
mok kissé túlzott halmozásával. A helyi mészkőből faragott Severus-kori szobor technikai szempontból 
az átlag fölé emelkedik és a klasszicizáló stílus egyik elég jó képviselőjének tekinthető. 

Összehasonlításul elég csak egy pillantást vetnünk Medea szobrára,177 amely valószínűleg sírszobor volt 
(76. kép). A gyermekei meggyilkolásának gondolatával viaskodó Medea álló alakjánál a kőfaragó a rendel
kezésre álló hellenisztikus-itáliai mintaképek ellenére sem tudott megbirkózni a kilépő bal lábhoz simuló, 
középütt pedig tömötten lehulló ruha redőzetének anyagszerű megoldásával. Még kevésbé sikerült ez a pol
gárvárosi körszínházból származó kisméretű női ruhás szobor faragójának.178 Viszont jókezű kőfaragó mun-
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77. kép. Nőiruhás sírszobor a Testvérhegyről Statue 78. kép. Victoria mészkőszobrának töredéke + 
funéraire d' une famme drapée, trouvée à Testvérhegy Fragment de la statue de Victoria, en pierre calcaire 

kaja az egykori Diana-fürdőből számontartott női ruhás szobor, mely a halikarnassosi Mausoleion Artemis 
típusát követi.179 Kidolgozatlanságában is közvetlenebbül hat, mint a palotai Niké-Nemesis. 

A III. sz.-ban az új útkeresés érdekes példáját nyújtja a majdnem életnagyságú testvérhegyi női ruhás 
szobor (77. kép).180 E sírszobor faragója a mélyebben árkolt felső köpeny szobrászati kezelésével szemben 
az alsó ruha redőzését szinte festői eszközökkel csupán bemélyített vonalakkal jelezte. Stílusban ugyanezt 
a kettősséget figyelhetjük meg a glóbuson álló Victoria-töredéken (78. kép).181 Amint azt egy augsti dombor
mű példázza, a győzelem istennője kerek pajzsot tartott feje fölött. 

Az álló szobrok sorát az egyetlen jobb fenntartású aquincumi férfiruhás szoborral182 zárhatjuk le 
(79. kép). Görög filozófus vagy szónok alakjában heroizált elhunytat ábrázolt. A szobor eredetileg nyitott 
sírkápolnában állhatott. Testvérpéldányát a grazi Johanneumban felállított donauwitzi sírkápolna anya
gából ismerjük.183 Az aquincumi szobor kéztartásában azonban a vatikáni gyűjteményekben őrzött ruhás 
szobor184 körének hagyománya is érvényesült. Jobb kezével ui. a mell előtt széles ívben (sinus) átvetett tóga 
szegélyét fogja. Az aquincumi szobor ruharedőzésének kemény, merev vonalait valószínűleg festés egészí
tette ki, amit a jobb láb előtt ki nem faragott ruharész a bizonyosság fokára emel. 

A testvérhegyi szoborhoz hasonlóan, anélkül, hogy műhelybeli összefüggést láthatnánk a kettő között, 
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79. kép. Sírszobor, tógás férfi álló alakjával 80. kép. Róma istennő ülő kultusz-szobra Óbudáról 
Statue funéraire d'un homme debout portant une toge Statue assise de culte de la déesse Róma, trouvée à Obuda 

sajátos kettősséget mutat Roma istennő trónuson ülő mészkő szobra (80. kép), melyet Óbudán, a katona
város déli negyedében találtak.185 A mintaképet jól visszaadó kontraposztos lábtartással, valamint a kissé 
hátrahúzott jobb lábra feszülő köpeny finomvonalú redőzésével szemben zavarólag hat az oszlopszerű ma
gas derék és a felső ruha eléggé egyhangú redőzése. A szobor környezetét az aquincumi kőfaragóművességen 
belül még nem sikerült körülhatárolni. Eltérő a másik ismert női ruhás szobortöredék,186 valamint az aquin
cumi műhelyekkel kapcsolatba hozott intercisai luno szobor187 kidolgozása. A Roma szobor, stílusjegyei 
alapján, késő II. századi munka az Antoninusok korából. A kiegészítéssel együtt közel 1 m magas szobor, 
lelőhelyét tekintve valószínűleg a canabae déli negyedének valamelyik szentélyében állott. Emellett szólhat, 
hogy á központi kormányzat a Roma-kultusszal elsősorban a tartományok lakosságát, nem a katonaságot 
igyekezett a fennálló rendhez kötni. 

A kisebb méretű, többnyire az 50—60 cm-t sem meghaladó kultuszszóbrok közül Silvanus, valamint 
a Mithras valláshoz kapcsolódó Cautes meg Cautopates szobrocskákból rendelkezünk gazdagabb sorozat-
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81. kép. Az aquincumi Symphorus-szentély kultusz-szobra 
Statue de culte du sanctuaire de Symphore à Aquincum 

tal. A Silvanus-szobrokat a városban és annak környékén kisebb kápolnákban helyezték el. A szobrok leg
többje közepes műhelymunkát képvisel. Külön is felemlíthető azonban a polgárváros É-D-i főútvonala 
mentén, a húscsarnok magasságában előkerült és igen erőteljesen megmintázott III. századi kis szobor, 
amelyen a vörös festés nyomai is megőrződtek.188 Silvanus öltözéke, a szokásos leveles ág helyett baljában 
tartott furkós bot, az útvonal mentén felállított kápolnával együtt határozottan arra utal, hogy e szobrocska 
Silvanus, valamint a helyváltoztatás, útrakelés felett őrködő Vertumnus vonásait egyesítette. 

A fáklyát tartó aquincumi Cautes és Cautopates szobrocskák sajátosságaként említhető meg, hogy 
amazonpajzsot (pelta) tartanak másik kezükben. Ez nem utal határozott műhelyre, hanem e misztérium
vallás tanításának helyi színeződésével függ össze,189 amely Korübantes-szerű kísérőkként tekintette Mithras 
segítőtársait. 

A Mithras vallás emlékanyaga tartotta fenn különben a legszebb aquincumi szoborcsoportot, az égi 
bikát skorpió, kutya és kígyó jelenlétében feláldozó Mithrast (81. kép).190 A talapzattal együtt közel másfél 
méter magas a Symphorus mithraeumnak ez a kultuszképe. Oldalról nézve egészen keskeny, reliefszerű a ki
dolgozás, amely az Aranyhegyi árokmenti temető bikaszobrával (82. kép) ellentétben, mint szobormű, csak 
elölnézetből hat. Eredetileg festéssel fokozták a szobrászati eszközökkel elérhető hatást. A nagy síkokkal 
megformált erőteljes bikatesttel szemben szembetűnő az állat hátára térdeplő ifjú isten nyúlánk alakja. 
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82. kép. Bikaszobor az Aranyhegyi árokmenti temetőből 
Statue de taureau du cimetière près de la fossée d'Aranyhegy 

83. kép. Mithrasfej mészkőből az óbudai Gázgyár területéről 
Tête de Mithras, en pierre calcaire, du terrain de l'usine 

gazière à Óbuda 

84. kép. Juppiterfej Aquincumból, mészkő 
Tête de Jupiter, en calcaire, à Aquincum 

Mithras széles ívben kiterített köpenye (chlamys) a 
fejét hátravető bika mellső részének men nyiségi ellen
súlyát képezi. A szabálytalan ötszögbe szerkesztett 
szoborcsoport hagyományos ábrázolásán helyi mű
helygyakorlat stílusjegyei tükröződnek. 

A hullámos hajkeretbe foglalt erős állú ovális 
arc, távolba néző tekintetével együtt a gázgyári 
munkáslakások helyén előkerült Mithras-fejjel ro
kon (83. kép).191 A köpeny omegaszélű redőit az 
Aranyhegyi patak Cautopates-szobrának192 ruháza
tán találjuk viszont/Mindkét alkotást emellett a 
vonalakkal jelzett redőzés is összekapcsolja. A két
féle stílus keveredését föntebb, a testvérhegyi női ru
hás szobron is megfigyelhettük. AI I . sz. végén és a 
III. sz. első évtizedeiben ez az átmeneti stílus jelenti 
a szembefordulást az Antoninus-kori klasszicizmus 
hagyományaival. A lapos, síkszerű, tehát festői áb
rázolás, és a részletek vonalakkal jelzése, azok a 
részben bennszülött hagyományokra visszavezethető 
sajátosságok, amely felé a provinciális szobrászat 
törekedni kezd. A klasszikus mintaképek mindin-
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85. kép. Filozófusfej Aquincumból 
Tête d'un philosophe, trouvée à Aquincum 

kép. Marcus Aurelius császár képmása a Contra-
Aquincum-i erődből 

Portrait de l'empereur Marc-Aurèle, trouvée dans la forte
resse de Contra-Aquincum 

kább elvesztik új alkotásokra serkentő erejüket. A 
II. sz. végétől kezdve a reliefplasztikában is ha
sonló törekvéseket figyelhettünk meg. Mint a Bu
dapest Története c. munkában kifejtjük, a falfesté
szetben is új kifejezési módok törnek utat ekkor. 
Általánosabb érvényű jelenségről van tehát szó, 
amelyet a Marcus-féle háborúkat követően a társa
dalom rétegződésében bekövetkezett változásokkal 
hozhatunk áttételesen kapcsolatba. 

A portrészobrászat legjobb anyaga a mellképes 
és teljes alakos sírköveken maradt meg, ahol az el
hunytak arcmásait realisztikusan, gyakran magas 
domborműben faragták ki. Ennek egy-két példáját 
a sírkőplasztika áttekintésekor bemutattuk. Szo
borművekhez tartozó fejek közül a klasszicista íz
lésre jellemző II. századi Iuppiter-fejet idézzük (84. 

86. kép. Női fej Albertfalváról 
Tête de femme, trouvée à Albertfalva 



kép), amely a Bryaxis-nak tulajdonított otricoh Zeus családjához tartozik.193 A felfelé elkeskenyüló arc
részt keretező hajtincsek elrendezése, valamint a száj- és orr-rész az Otricoli-típus változatának tekinthető 
lanuviumi Zeus-fej hagyományait őrzi.194 E Zeus-fejjel érdemes összevetni a nagyjából azonos méretű III. 
századi ún. filozófusfejet (85. kép).195 A tagolatlan haj-és szakállviselet az aszimmetrikus, de biztos kézzel 
mintázott arc, boltozatos homlok alatt mélyen ülő árnyékolt szemek aklasszikus, impresszionista törek
vések érvényesülését jelentik. Bizonyos ikonográfiái vonások Sophokles portréira emlékeztetnek.196 E filo
zófusfejnél valamivel későbbi a homokkőből faragott albertfalvai női fej (86. kép),197 amely lehiggadtabb 
formaképzésével a század középső évtizedeiben keletkezhetett. 

Az említhető császárportrék közül helyi műhely alkotása Marcus Aurelius embernagyságúnál valami
vel nagyobb, mészkőből faragott fiatalkori arcmása (87. kép).198 Az elnagyoltan tagolt hajkorona más egy
korú alkotásokkal együtt újólag aláhúzza, hogy a II. század hatvanas éveiben a futófúrót az itteni helyi 
műhelyek még nem használták. A császárok hivatalos képmásait központi műhelyekből küldték szét a tar
tományokba, ahol azután a helyi műhelyek sokszorosították. Az említett Marcus-fej ilyen másolat. 
A polgárvárosi Basilica területén előkerült III. századi márványfej199 viszont a tartományi székhelyre kül
dött eredeti példányt képviselheti. E bizonytalan körvonalú fej, felfelé vetett tekintetével, jellemző szakáil
és bajuszviseletével a III. sz. középső évtizedei valamelyik uralkodójának arcmását őrizte meg. A későbbi 
időszak említést érdemlő anyaga még hiányzik. 
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T. NAGY 

TAILLE DE PIERRE ET SCULPTURE À AQUINCUM 

S C U L P T U R E D E S S T È L E S 
F U N É R A I R E S 

Les primières vestiges de l'usage des stèles 
funéraires à Aquincum se retrouvent dès le milieu 
du Ier siècle. C'est la garnison du camp des troupes 
auxiliaires de Buda de l'époque de Néron et de 
Vespasien, Vala Hispanorum I, qui nous légua lès 
stèles funéraires les plus anciennes. Les stèles funé
raires de cette troupe de cavalerie se rattachent aux 
stèles de Borbolya aussi bien par leur composition 
que par le choix des scènes secondaires. Elles se 
divisent en deux variantes : 1. La première se carac
térise par la richesse de l'encadrement architectural 
(fig. 1) et rappelle la stèle funéraire de Ti. lui. 
Ruf us de Borbolya (Walbersdorf), l'oeuvre d'un 
maître de formation italique. L'autre variante est 
représentée par la stèle funéraire de Ti. Claudius 
(fig. 2—3.), à la quelle l'encadrement architectural 
fait complètement défaut. Ces stèles funéraires 
furent réalisées par l'atelier de Vala qui fonctionnait 
probablement dans le vicus auxiliaris, et qui, dès 
la fin du siècle, travailla aussi pour la classe diri
geante de la population locale. 

Les stèles funéraires des soldats de la legio II 
adiutrix et de la troupe de cavalerie adjointe, 
tombés à l'ennemi dans les combats de 92—93, 
reflètent l'enrichissement des formes de la scuplture 
des monuments funéraires de l'époque tardive des 
Flaviens. Ces pierres, mises au jour sur l'ancienne 
place Vigadó à Buda, ne sont pas à attribuer à un 
seul atelier. Le fragment portant un buste et sous 
celui-ci une figure équestre (fig. 4.) doit être l'oeuvre 
de l'atelier de Pala, lequel continua à travailler 
après le départ de la troupe hispanique, alors que 
les stèles funéraires des légionnaires (fig. 5—8) 
furent exécutées par les artisans tailleurs de pierre 
(fabri), ayant une expérience de plusieurs dizaines 
d'années, de la légion à effectif complet détachée 
à Aquincum. C'est dans le second groupe des 
monuments de pierre qu'apparaissent, pour la pre
mière fois à Aquincum, la représentation du portrait 
en pied du défunt et le type de stèle ornée d'une 
couronne de lauriers, représentation préférée au 
IIe siècle. La stèle funéraire de grandes dimensions 
de Reginus (fig. 9) réalisée d'après des modèles du 
Norique est indépendante des ateliers locaux de 
i'ala et de la légion. 

La stèle funéraire de M. Val. Fidus, soldat de 
la legio X Gemina, dont la date d'exécution se situe 
entre 102 et 106 (fig. 10) nous renseigne sur la 
transmission sans faille de la tradition des stèles 

funéraires à couronne introduite par la legio II 
adiutrix. Cette stèle à couronne modifiée dans ses 
proportions servit de modèle aux stèles funéraires 
de T. FI. Bonio (fig. I l) et de Cusides, soldats de 
Vala Frontoniana qui devient être exécutées dans 
râtelier de Vala en activité jusqu'à l'époque de 
Trajan. 

La relève de la garnison qui eut lieu vers 106 
n'apporta pas de modifications dans l'activité de 
l'atelier de la légion. Les stèles à couronne du 
vétéran Ti. Satto, datant des alentours de 110 (fig. 
13) de même que celle de Bebius Valens réalisée 
une dizaine d'années plus tard portent témoignage 
de l'existence de l'atelier. Les stèles à couronne 
de T. Tullius, libertus, de même que de P. Albucius 
et d'Attius Respectus se rattachent à la stèle funé
raire de Bebius et marquent la transition aux années 
30. Cet atelier travailla à l'époque d'Hadrien ex
clusivement pour le compte de la classe dominante 
des canabae, et des éléments affranchis qui firent 
fortune. 

Vers 110, un nouvel atelier se constitua dans 
les canabae. Il fut fondé tout probablement par les 
vétérans, anciens artisans (fabri). de la legio IL 
adiutrix, arrivée tout récemment à Aquincum. La 
pièce représentative de l'atelier est le fragment de 
stèle ornée d'un buste à coiffure de soldat de l'épo
que de Trajan (fig. 14). L'activité de l'atelier tra
vaillant pour le compte des soldats et des couches 
dirigeantes de la population locale peut être suivie 
jusqu'à l'époque d'Hadrien. L'atelier se rattacha à 
des influences toutes récentes transmises de l'Italie 
en partie par l'entourage des ateliers de la stèle 
funéraire ornée des protomés des Vents (fig. 15). 
Cette dernière était en rapport étroit avec la stèle 
de marbre d'un haut niveau artistique (fig. 16) 
réalisée vers 100 par un maître ambulant très doué 
et venu tout probablement de l'Italie septentrionale. 
L'ouvrage faisant preuve d'une brillante compétence 
technique dans l'exécution délicate des détails, 
exerça, comme modèle, une influence considérable 
à Aquincum, au IIe siècle. L'importance de cette 
stèle peut être mise en parallèle avec celle des 
pierres de Borbolya du Ier siècle. 

Lorsque les anciens ateliers avaient cessé de 
travailler, les disciples de ce maître ambulant fon
dèrent un nouvel atelier dans les années 20 et 30 
de ce siècle. Le style de cet atelier de l'époque 
d'Hadrien et d'Antonin est le mieux représenté par 
la stèle funéraire du clairon Aelius Quintus (fig. 19) 
exécutée dans les traditions de la stèle du maître 
ambulant italique, aussi bien dans sa composition 
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que dans ses éléments ornementeaux.L'arc reposant 
sur des consoles profilées de la stèle du clairon se 
retrouve aussi sur la stèle de P. Ael. Mestrius, 
exécutée dans les années 30—40 (fig. 20). Dans l'art 
de la taille de pierre d'Aquincum, les traditions de 
représenter la figure à peine en contre-poste remon
tant jusqu'à l'époque de Domitien — étaient encore 
bien vivaces (figures 22—23). La stèle de P. Ael. 
Lucus (fig. 24) et une autre de grandes dimensions 
(fig. 25) rappellent les impulsions venues des sculp
tures funéraires de l'époque impériale qui, à leur 
tour, remontent oeuvres de l'art grec. 

L'inscription relative à la construction de l'am
phithéâtre militaire (fig. 26) nous rappelle, avec les 
deux figures de la Victoire planant dans l'air, l'at
mosphère agitée, un peu baroque, de l'art de l'épo
que d'Antonin, où les personnifications étaient très 
populaires. Nous trouvons un encadrement égale
ment un peu baroque sur la stèle, d'une exécution 
plus rigoureuse, de M. Furius Rufus (fig. 17). La 
stèle avec inscription du centurion T. FI. Magnus, 
ornant le tympan frontal d'un monument funéraire, 
devait être réalisée dans le même atelier. Ce sont 
de petits génies qui tiennent, même au IIIe siècle, 
les médaillons à buste posés sur les monuments 
funéraires. Le médaillon à buste, comme élément 
indépendant des ornements des monuments funé
raires (fig. 27—28) arriva, par ailleurs, au début du 
IIe siècle du Norique à Aquincum, où il se retrouvait 
encore au IIIe siècle. 

Dans le quartier civil, au nord de la ville mili
taire, le premier atelier connu se constitua dans les 
premières décades du IIe siècle, peut-être avec la 
participation des vétérans de la legio X Gemina 
y établis. Cet atelier emprunta à l'atelier de la légion 
le type des stèles à couronne (fig. 29). 

L'atelier travailla aussi pour les familles appar
tenant à la couche dominante de la population locale 
de la cité. La stèle aux grandes dimensions et d'un 
fini artistique (fig. 30) de Baei Fronto, réalisée peu 
après 124, oeuvre d'un maître qui avait étudié à 
l'atelier de la stèle aux protomés des Vents (fig. 15) 
marque un nouveau chapitre dans l'art de la taille 
des pierres de la cité. La stèle funéraire de Baei 
transmit les meilleures traditions de la taille des 
pierres des canabae aux ateliers de la cité. 

Parmi ces ateliers, il convient de mentionner 
deux qui, depuis la fin des années 20 jusqu'aux 
guerres de Marc-Aurèle, exécutèrent à peu près 
toutes les stèles funéraires des membres des collegia 
artisanaux. Le premier atelier, dit atelier A, est 
caractérisé par des stèles funéraires aux tympans 
dits de type de Cologne, dont les modèles avaient 
été transmis de Cologne à Aquincum par des civiles 
venus de Cologne (cives Agrippinenses Transalpini) 
qui jouèrent un rôle très important dans la vie 
industrielle et commerciale de la cité. L'autre, dit 
atelier B, adopta le tympant traditionnel à palmettes 
et rosaces de l'art de la pierre locale avec acrotères 
(figures 33—34). 

Les diverses variantes des stèles à buste répar

ties en trois zones et les stèles ornées fréquemment 
d'une niche en forme de coquille, etc. peuvent être 
attribuées à plusieurs ateliers. Là, on employait 
avec préférence les éléments ornementaux symbo
liques, empruntés à la religion de Magna Mater, 
tels glandes (figure 35), un lion sur chaque côtés, 
petites figures d'Attis. Les formes de stèles simples 
ne cessaient d'être l'objet de préférence jusqu'à la 
fin du siècle, comme p. ex. le cippe funéraire de 
T. Aur. Numerius et de son camarade, dont l'exé
cution peut être située à 160—170, ou bien la stèle 
de Sallustius Sabinus et de sa femme sur laquelle 
on distingue nettement le type du Norique. Les 
provisions d'un atelier en pleine activité dans les 
années du tournant du siècle ont été retrouvées 
dans le quartier septentrional de la cité. C'est dans 
la proximité de cet atelier que fut mis au jour une 
tête de femme taillée dans une pierre calcaire (fig. 
37), dont les traits un peu amers se retrouvent aussi 
dans les bustes féminins d'une stèle de la proximité 
d'Ulcisia castra (fig. 36). Cet atelier de la cité tra
vailla à l'époque de Caracalla. A l'époque des 
Sévère, la sculpture des monuments funéraires 
connut à Aquincum un regain d'activité. C'est avant 
tout la classe dominante de la population locale 
qui était très attachée à la forme traditionnelle des 
stèles. Tout comme les monuments de la cité le 
matériel des canabae, en plein développement dès la 
fin du IIe siècle, témoigne d'événements identiques. 

Après les guerres de Marc-Aurèle, l'un des 
ateliers, le plus important peut-être, travaillant dans 
la ville militaire, a gravé dans ses produits la marque 
de l'atelier, les outils du tailleur de pierres: la pioche, 
le tapeur, le burin et le compas. Hors de l'enceinte 
des canabae, les produits de cet atelier n'ont pas 
encore été retrouvés. Le fragment de stèle à buste, 
provenant de Contra-Aquincum, est le travail d'un 
atelier d'un niveau artistique supérieur (fig. 38). 
Par cette composition, l'atelier a repris les traditions 
classicisantes de l'atelier qui produisait des reliefs de 
sujets mythologiques, alors que, dans l'exécution, 
ce premier suivit une tendance pittoresque. La stèle 
somptueuse, de grandes dimensions, d'Aur. Aulu-
por à été également exécutée encore dans les pre
mières dizaines d'années du IIIe siècle (fig. 39). 
Cette dernière révêle l'existence de ses rapports 
avec les monuments connus des régions orientales 
des Balkans. Après le règne dés Sévère des stèles 
funéraire de grandes dimensions ont été encore 
réalisées, tel le monument funéraire p. ex. du clai
ron Aur. Bitus et de son fils (fig. 23). Vers le milieu 
du siècle, les stèles révèlent une forme plus tassée et 
sous l'influence des sarcophages, le champ d'in
scription commença à s'approcher de plus en plus 
de le forme allongée. La technique de la taille des 
pierres montre elle aussi, des marques de la déca
dence (fig. 40). Les stèles du IVe siècle sont déjà 
dépourvues de tout décor figuré ou ornemental. La 
stèle de la basse l'époque romaine, dans le dernier 
stade de son développement, retrouva sa forme 
originale, le simple titulus. 
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SCULPTURE DES SARCOPHAGES 

Dans le second tiers du IIe siècle, parallèlement 
à la diiïusion de l'usage de l'inceneration, les sarco
phages en pierre deviennent de plus en plus nom
breux. Cependant, l'ensevelissement dans des sarco
phages ne mit pas fin à l'usage de l'érection des 
stèles que vers la fin du IIe siècle. Dès le début, 
c'est la forme de caisse simple qui a été utilisée 
comme sarcophage. Au IIe siècle, les côtés exté
rieurs des caisses montraient une assez grande 
variété d'ornaments. Le sarcophage de Pia Celerina 
(fig. 43—44) fut ornée sur les quatre côtés de bas-
reliefs. Les sarcophages ornés de scènes mytholo
giques (fig. 45—48, 52—53) étaient décorés sur le 
côté frontal et sur les deux côtés courts. Au point 
de vue artistique ce deuxième groupe révêle plus de 
qualités. Ces sarcophages furent exécutés par une 
filiale de l'atelier de Virunum travaillant dans la 
ville militaire dans le troisième quart du IIe siècle, 
qui, en renouvelant les figures de la grande sculpture 
des Ve et IVe siècles a.n.è., introduisit à Aquincum 
non seulement les figures en pied, mais apporta 
de son entourage du Norique la composition à 
encadrement à volutes, caractéristique des figures 
en niche, en transformant ce motif en une ligne 
spiralée créa un nouveau motif à la baroque. 
L'introduction du sarcophage à trois comparti
ments composés de deux niches à figures sur les 
côtés longs et d'un champ central à inscription peut 
être elle aussi attribuée à cet atelier de grande 
influence. C'est cet atelier qui transmit à Aquincum 
les sujets mythologiques dans lesquels le cycle de 
Troie-Rome occupait une place de choix (fig. 52, 55). 
Dans le groupe des premiers sarcophages d'Aquin
cum du IIe siècle, on n'observe guère l'influence 
directe des régions balkaniques et de l'Asie Mineure. 
Le sarcophage à ornament de guirlandes de Pia 
Celerina prit pour modèle la variante implantée en 
Italie des sarcophages à guirlandes de l'Asie Mi
neure. Le seul sarcophage à klinê (fig. 56) n'eut pas 
d'imitateurs dans la sculpture des sarcophages du 
IIIe siècle, celle-ci étant plus réfractaire que la 
sculpture des stèles funéraires à la représentation, 
répandus en Grèce et en Asie Mineure, du défunt 
reposant sur le lit de mort. 

Les sarcophages du IIIe siècle n'apportèrent 
du nouveau ni dans leur forme ni dans leurs orne
ments. La catégorie des sarcophages aux orne
ments à pelta ou à anse (fig. 57—58) prit elle aussi 
ses racines au IIe siècle. Parallèlement, nous retrou
vons à satiété le type de sarcophage à inscription, 
divisé en trois compartiments, et à deux niches, ou 
à piliers simples un peu en saillie. La composition de 
ce type de sarcophage s'inspirait des sépultures 
entourées en forme rectangularie de dalles sculp
tées (area macerie cincta) du type de Testvérhegy 
(fig. 62 cf. fig. 60). Le pièce à trois compartiments 
d'Aquincum qui d'après la date de l'exécution de
vait être la plus récente est le sarcophage d'Ael. 
Martialis et de sa femme avant la monarchie de 
Gallien. Après cette pièce il n'existe que des sarco

phages grossièrement sculptés à inscription gravée 
sur le côté frontal et même l'inscription fait déjà 
défaut aux sarcophages tardifs du IVe siècle enfon
cés dans la terre. 

P I E R R E S D ' A U T E L 

Par l'érection des stèles, l'usage des pierres 
d'autel funéraires italiques ne put s'enraciner à 
Aquincum. Nous n'en connaissons que deux pièces 
en tout de la cimetière de la fossé d'Aranyhegy de 
la cité. Le groupe des autels votifs se compose par 
contre de plus de 300 pièces. Les divers types se 
sont répandus à Aquincum et dans les régions de 
cette ville dès le tournant des Ier et IIe siècles. 
L'autel à tympan simple (fig. 64) se rencontre 
jusqu'au IVe siècle. La proportion des autels ornés 
de coussinets ou à acrotère (fig. 65—66) est, plus ou 
moins, la même au IIe siècle. Des le début du IIIe 

siècle, le nombre des autels ornés d'acrotères aug
menta, alors que la mode des autels avec coussinet 
connut un regain à l'époque de règne exclusif de 
Gallien. 

La plupart des autels d'Aquincum manquèrent 
d'ornaments des deux côtés. La première pierre 
d'autel, qui portait sur les deux côtés des représen
tations figurées en rapport avec le texte de l'inscrip
tion, était l'autel de Nádorkert de l'an 164 (fig. 50) 
exécuté par le filiale de l'atelier de Virunum. Cette 
nouveauté semble avoir été reprise plus tard, car 
un petit groupe d'autels portant des ornements plus 
riches la suivirent. Ces autels datent de la première 
moitié du IIIe siècle (fig. 67—68). 

Des piédestaux d'autel apparurent dans un 
nombre plus important dans les temps qui suivirent 
les guerres germano-sarmates de Marc-Aurèle: sur 
ceux-ci furent érigées des statues de dieux ou d'em
pereurs soit sur une base inscrite, soit sur une petite 
colonne. Le meilleur représentant en est la colonne 
de Jupiter haute de 6.5 provenant de la villa du 
gouverneur de la rue Szépvölgy actuelle. 

E X - V O T O À R E L I E F S 

Les plaques de la rue Vihar dont les dimensions 
excèdent un metre (fig. 72) méritent l'attention par 
la représentation assez bien réussie des figures 
assises vues de face. Ces reliefs ont été exécutés 
dans les années autour du tournant des IIe et IIIe 

siècles par l'un des ateliers de la ville militaire où 
on taillait aussi des stèles. La plaque taillée en haut 
relief de Jupiter et de Junon du Musée National 
Hongrois, de même que le relief représentant les 
figures d'Esculape et d'Hygie (fig. 69—70) révêlent 
une technique différente que celle de la taille des 
pierres. La plaque de relief représentant Esculape 
et Hygie connue par l'enceinte du valetudinarium 
de la légion, exécutée sous l'influence des tendances 
classicisantes du milieu du IIe siècle, mérite toute 
notre attention par la représentation artistique des 
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vêtements. La plaque de Dionysos et d'Ariadné au 
rue Horgony présente l'imitation des modèles arri
vés des régions orientales des Balkans. Parmi les 
nombreux reliefs de Silvain le mieux réussi est 
peut-être la figure robuste de ce dieu que porte le 
relief d'Aranyhegy (fig. 73). Les détails omis des 
reliefs souvent sommairement sculptés ont été 
complétés par la peinture. Par ailleurs, la peinture 
était, aussi sur les stèles plus importantes ou sur les 
sarcophages à scènes mythologiques, un complé
ment quasiment obligatoire de la sculpture de relief 
d'Aquincum. 

S T A T U E S D E M A R B R E 
E T D E P I E R R E 

Le nombre des oeuvres plastiques dépassant 
le niveau des pierres sculptées locales est à Aquin
cum relativement modeste. Une partie de ces oeuvres 
composée de statues ou de bustes de marbre a été 
importée en Pannonié. Deux bustes de Minerve et 
une tête de marbre d'une taille plate ont été mis au 
jour dans la maison de M. Aur. Pompeius, membre 
de la classe dominante de la colonie, respectivement 
du siège des drapiers. La plus belle pièce de ces 
oeuvres importées, un tête de marbre, faisant partie 
pe la statue de Hygie du IVe siècle a.n.è., fut mise 
au jour au cours des travaux de fondation du 
Parlement. Nous connaissons des statues d'origine 
locale du matériel lapidaire du palais du gouverneur 
qui était l'un des plus somptueux édifices à Aquin
cum. Le sculpteur d'une statue d'empereur un peu 
plus grande que nature (fig. 74), s'efforça de rendre 
dans un calcaire d'origine locale — non sans peine 
et avec peu de résultats — les détails des plis du 
vêtement. Cet ouvrage aurait demandé du marbre. 
La statue de Némésis-Nikê du palais (fig. 75) 
n'accuse qu'une parenté très lointaine avec les sta
tues cultuelles de vaste influence de Rhamnos et de 
Smyrne. Elle est le représentant médiocre du style 
classicisant de l'époque des Sévère. La statue de 
femme drapée, connue par les bains de Diane 
d'autrefois, malgré son exécution inachevée dénote 
un artiste bien somptu au métier. 

La statue de femme vêtue du Testvérhegy, 
datant du IIP siècle, un peu plus petite que gran
deur nature (Fig. 77), présente un exemple intéres
sant des expérimentations et des recherches des 
nouvelles formes d'expression. Contrairement aux 
techniques sculpturales des plis de la palla, creusés 
plus profondément, les creux des plis de la tunique 
ne sont indiqués que par des lignes d'un effet pitto
resque. Cette même dualité du style s'observe sur le 
fragment de la Victoire debout sur le globe (fig. 78). 
L'énumération des statues en position debout se 
termine par les statues héroiques d'hommes drapés 
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représentant le défunt sous la figure d'un philosophe 
ou d'un orateur grec (fig. 79). Dans l'attitude de la 
statue, nous retrouvons les traditions d'un cycle de 
statues de la collection du Vatican. Les lignes rigides 
et dures des plis du vêtement furent complétées par 
des retouches peintes. 

La statue en calcaire de la déesse de Rome, 
assise sur un trône (fig. 80) est un travail du IIe 

siècle, de l'époque des Antonin. La statue, avec son 
attitude aux jambes en contre poste, se tenant fidè
lement aux modèles de même qu'avec les plis aux 
lignes harmonieuses de la palla collée à la jambe 
droite ne s'harmonise pas avec la représentation 
conventionnelle de la taille trop haute, telle une 
colonne, et du vêtement. Les petites statues de Sil
vain, de Cautes et Cautopates, dont la hauteur ne 
dépasse guère 50—60 cm, représent pour la plupart 
de travaux d'atelier assez médiocres. 

Le plus beau groupe des statues d'Aquincum 
est la statue cultuelle du mithreum de Symphorus 
de la cité (fig. 81). Vue de côté, la statue est plutôt 
un relief et ne donne l'impression d'une statue que 
vue de face. Les marques de style local, en usage 
à l'atelier, se reflètent dans la représentation tradi
tionnelle du groupe composé dans un pentagone 
irrégulier. Ces marques se traduisent avant tout dans 
l'exécution plane. Ce groupe exprime aussi le style 
de transition de l'époque des Sévère qui s'opposait 
dans ces temps-là aux tendances classicisantes de 
l'époque des Antonines. Après la seconde moitié du 
IIP siècle les ateliers d'Aquincum en décadence 
manquaient déjà de la force nécessaire pour réaliser 
des oeuvres plastiques remarquables. 

Les meilleurs pièces de la sculpture des bustes 
nous sont légués par les stèles funéraires à buste ou 
à figure entière ou les traits des défunts ont été taillés 
avec réalisme, souvent en haut-relief.»La coiffure des 
femmes, la coiffure et la barbe des hommes (tout 
en omettant sous ce rapport les stèles funéraires de 
la population locale), suivaient la mode de l'époque. 
Parmi les têtes, représentant en elles-mêmes une 
valeur artistique, c'est celle de Jupiter du IIe siècle du 
type de Zeus d'Otricoli (fig. 84) qui se signale par le 
goût classicisant. La tête à peu près du même 
format que celui de l'un des "philosophes" du 
IIe siècle (fig. 85) exprime, par contre, des tendances 
impressionnistes de la sculpture. Certains traits 
inconographiques nous rappellent les bustes de 
Sophocle. Le buste de Marc-Aurèle jeune (fig. 87) 
n'est qu'une copie locale bâclée des bustes officiels 
de l'empereur envoyés dans les provinces d'un 
atelier central. La tête de marbre mise an jour sur 
l'emplacement de la basilique de la colonie d'Aquin
cum dut être le buste officiel d'un empereur du milieu 
du IIP siècle, envoyé au chef-lieu de la province. 
Dès le milieu du IIP siècle, la source de la sculpture 
locale des bustes semble être tarie. 
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HOLL IMRE 

KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK 
MAGYARORSZÁGON II. 

B E V E Z E T É S 

A feldolgozás I. részének közreadása óta (Bud. Rég. XVIII. 1958.) részben a későbbi ásatások, de 
főként a még fel nem dolgozott töredékek további vizsgálata és az ehhez kapcsolódó restaurálás olyan jelen
tős mennyiségű új anyagot eredményezett, hogy indokolttá vált ezek bemutatása is. Az első alkalommal 
78 kályhacsempe-típust közöltünk, ezt további 28-cal bővíthetjük.1 így folytatásként ismét a 15. század első 
felének műhelyeivel foglalkozunk. 

A tanulmányozott és bemutatott anyag a fazekasság egészének termeléséhez képest rendkívül kis 
nagyságrendű,2 tudományos jelentősége — régészeti datáló tulajdonságai mellett — annál nagyobb. Ezek 
az udvari műhelyek közvetlen és közvetett hatásukban az ország legtávolabbi vidékein működő fazekasságot 
is befolyásolták. Készítményeik stílusa és technológiájuk fejlesztően hatott, tematikájuk viszont sok esetben 
retardálóan, egy letűnőben levő kor szempontjából irányította a vidéki mestereket. Példaként azokat az 
erdélyi mestereket említhetjük, akik a lovagalakos kályha névadó kompozícióját másolják a XV. sz. végén 
és a XVI. sz. elején —, mikor a lovagi torna és az általa fejlesztendő lovagi szemlélet letűnőben van — vagy 
a dunántúli mestereket3, akik a XV. sz. közepén, kályhájuk fő díszévé valószínűleg egy Zsigmond-kályha 
hatására, a cseh királyság címerállatát választják. A témaválasztást azonban ezeknél is befolyásolhatta 
a megrendelő főúr. 

Az udvari műhelyek ismerete nélkül nemcsak a vidéki mesterek problematikáját4 nem lehet eredménye
sen vizsgálni, de sok esetben a szomszédos országok hasonló középkori készítményeit sem, mert egyes mes
terek magas kvalitású készítményei hosszú ideig hatottak más országokban dolgozó társaikra is. 

Csoportosításunkat most is eredeti szempontjaink szerint végeztük. A készítmény technikai kivitelének 
és stílusának vizsgálatából következtethettünk egy-egy műhelyre, tehát lehetőleg nem egyes csempéket, 
hanem összefüggő csoportokat mutatunk be. (Egyes darabokat és töredékeket azért is hagyunk ki feldolgo
zásunkból, mert még nem lehetett hovatartozásukat megállapítanunk.) A típusok és a képanyag számozá
sában a folyamatosságot fenntartjuk, a képaláírásban az őrzési helyet csak akkor jelöljük, ha nem a budai 
királyi palotából előkerült darabot közöljük. 

Z S I G M O N D K I R Á L Y K O R A 
1387—1437 

I. C S O P O R T (1408—) 

Az ide sorolt nyolc csempetípus mellett további hét gazdagítja képünket e műhely működéséről. Cse
répanyaguk a többivel egyező, erősen soványított szürkésfehér vagy sárgásszürkére égetett (csak a 14. t.-nál 
barnásvörös) és stílusuk is azonos mesterre mutat finom plasztikájú, jól komponált, a heraldikai gyakorlatot 
jól ismerő megoldásukkal. 

9. típus: téglalap alakú, dongáshátú csempe. A léckereten belül széles, bevagdalt szalag szegélyezi. 
Díszítését képező címer még ismeretlen, mert eddig csak egy csempe bal felső sarkának töredéke került elő 
a (heraldikailag) bal felé néző koronás, tollas sisakkal (111. kép). Mérete és dísze szerint, e csempetípus 
mintegy tükörképe lehetett az 5.-nek (32. kép), azonos kályhán, azzal váltakozva állíthatták fel. A töredék 
a budai palotából került elő (Vármúzeum, 51.729. ltsz.), barnássárga mázú. (Rekonstruált sz: 25 cm) 

10. típus: felezett méretű sarokcsempe. A léckereten belül a teret teljesen kitöltő kompozíció: álló 
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111. kép. A 9. típus csempéjének töredéke. 
Kachelfragment des Typus 9. Buda, Schloss 

Buda, palota 

alak, bő ujjú földig érő ruhában, jobbjában jogarral, 
baljában országalmával; kétoldalt növényzet jel
zése (112. kép). Sz: 11,6 cm. Ez a csempe tulajdon
képpen a 4. típus táncoló lovagjának párja ; mintá
ját ugyanaz a mester készítette (113. kép), a ruha 
felső része és az öv is azonos megoldású. A budai 
palotából ismert zöldessárga mázú egyetlen példány
nál sajnos a fej letört, de így is megállapítható, hogy 
Zsigmond királyt ábrázolta ez a sarokcsempe. En
nek gyengébb színvonalú másolataként készült ké
sőbb az a sarokcsempe-típus, melynek több pél
dányát is ismerjük (67. kép) a XV. sz. e. feléből. 

112—113. kép. A 10. és 4. típus sarokcsempéi Zsigmond 
király és táncoló lovag ábrázolásával. 1408/15 Buda, palota 
Eckkachel des Typus 10 und 4 mit der Darstellung des 
Königs Sigismund und des tanzenden Ritters. 1408—15 

Buda, Schloss 



114. kép. A 11. típus csempéje a cseh oroszlánnal. Buda' 
palota 

Kachel des Typus 11 mit dem böhmischen Löwen. Buda, 
Schloss 

115. kép. Zsigmond király címere a sárkányrenddel, 12. tip. 
1408/15 Buda, palota 

Wappen des Königs Sigismund mit dem Drachenorden, 
Typus 12, 1408—15, Buda, Schloss 

116. kép. Oromcsempe az I. csoport kályhájáról. Buda, 
palota 

Giebelkachel vom Ofen der Gruppe I. Buda, Schloss 

A másolat ugyan nem az eredeti lenyomata, ha
nem új mintázás eredménye, de a példaképhez 
erősen ragaszkodott és részleteiben kisebb. 
Felvethető az a gondolat is, hogy a 4. típus 
nemcsak az azonos mester miatt tartalmaz 
azonos elemeket, de mint a másik ábrázolás 
párja, illetve ellentéte, az is Zsigmondra utal, 
csak nem a királyi méltóság képviselőjére, ha
nem a krónikákból jól ismert gáláns lovagra, 
mulatságai közben. 

11. típus: négyzetes csempe, zárt előlap
ján az álló (heraldikailag bal felé néző), kettős 
farkú cseh oroszlánnal. Valamennyi eddig is
mert példánya erősen soványított szürkésfehér 
(egy esetben rózsaszín) cserép, zöldessárga, 
sárgásbarna, borsózöld vagy sötét barnászöld 
ólommázzal. A budai palotából mintegy 10 
példány töredékét ismerjük. M: 26,5 cm (ki
egészítés, eredetileg valamivel kisebb !) sz : 25,6 
cm, hát mélysége : 10,5 cm (114. kép). 

12. típus: négyzetes, zárt előlapúcsempe. 
Négyeit címerpajzsban a brandenburgi sas és 
a magyar vágások váltakoznak, körülötte Iá-



baival a pajzsra kapaszkodó (heraldikailag jobbra néző) sárkánnyal. A finoman mintázott plasztika a teret 
jól kitölti, a sasok formája az 1. típus szépen kidolgozott megoldását követi, A budai palotából mintegy 14 
példánya került elő ; szürkésfehér, világossárga cserépből, sárgászöld, borsózöld, zöldesbarna, valamint sö
tét-barnászöld ólommázzal. Rekonstruált magassága 26 cm (115. kép). 

13. típus: háromszögű oromcsempe zárt előlappal. Léckeretes tükörben három fantasztikus állatalak 
látható, felül kiterjesztett szárnyakkal lefelé repülő haltestű állat, bal oldalon ágaskodó sárkány denevér
szárnnyal és oroszlánlábakkal. Jobboldalt az előzővel szembeforduló sárkánynak püspöksüveges ember
feje van. A budai palotából eddig csak két példány töredékét ismerjük, sárgásbarna mázzal. (Sz: 29 cm, hát 
mélysége 9 cm, 116. kép) 

14. típus: téglalap alakú (?),zárt előlapú csempe.Egyszerű léckeretben címeres díszítés, melyből csak 
a jobbra néző kiterjesztett szárnyú sárkány részletét ismerjük. Felette a keret mellett kis Anjou-liliom. Mi
után a címerpajzs szegélye sehol sem látható, valószínű, hogy a sisakdísz ábrázolásával találkozunk: az 
alapból kissé kiemelkedő kontúrozott háttér (ez a sárkányláb aljától a fejig követhető) talán azt jelzi, hogy 
a sisakon nem naturalista kivitelű, szabadon álló állatalak (mint a 15. típusnál), hanem egy cakkozott szélű 
kerek lemez oldalán alkalmazott — ún. ernyődeszkán ábrázolt — címerállat látható. Barnásvörös cserép 
borsózöld ólommázzal, m : 23,6 cm (117. kép). 

Kiterjesztett szárnyú sárkányalak a XIV—XV. századi magyar heraldikában többször is előfordul. 
Véleményem szerint Csáktornyai Laczkfi István (II.) személye kerülhet leginkább számításba. Nagy Lajos 
hű erdélyi vajdájának fia volt, 1371—72, majd 1383—84-ben dalmát és horvát bán, 1387—92-ig pedig nádor. 
1396-ban pártolt újra el Zsigmond királytól és árulása miatt a főurak 1397-ben megölték.5 1388-as pecsétje 
kiterjesztett szárnyú sárkányt mutat (118. kép) és keszthelyi sírköve szerint sisakdísze is sárkány volt. 
Csempénken ugyan a sárkány karélyos szélű ernyődeszkára (Schirmbrett) applikálva jelenik meg, míg a sír-
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118. kép. Laczkfi I. nádor nagypecsétje. 1388 
Grossiegel des Palatins St. Lackfi. 1388 

117. kép. Csempetöredék Laczkfi István nádor címerével 1387—97. Buda, Hess 
A. téri lelet 
Kachelfragment mit dem Wappen des Palatins Stephan Laczkfi. 1387—97. Buda, 
Fund vom Hess. A.-Platz 



119. kép. Kályhacsempetöredék Eberhard püspök címerével. 1419 előtt. Buda, palota 
Ofenkachelfragment mit dem Wappen des Bischofs Eberhard. Vor 1419. Buda, Schloss 

kövön e nélkül látható a sárkány, de az ilyesfajta variációk e korban még 
azonos személy esetén is eló'fordulnak.6 Kályhacsempénk készítési idejét 
talán tulajdonosa nádorsága jelezheti, ekkor inkább lakhatott Budán, mint 
korábbi tisztségei idejében. Leletünk, a bemutatott csempéktől eltérően 
nem a királyi palotából, hanem az I. ker. Hess András tér 4. sz. középkori 
ház boltozatának feltöltéséből került elő a helyreállítási munkák során.7 

A közelében, a szembenálló háztömbben — a mai Hess A. tér keleti 
oldalán— vett házat Laczkfi István 1395 karácsonyán8, talán innen került 
lelőhelyére a töredék. Az adatok, úgy tűnik, egymást erősítik, ez esetben 
a kályhacsempe 1387—97 között, esetleg az utolsó években készülhetett. 

15. típus: téglalap alakú csempe zárt előlappal és dongás hátrésszel. 
Díszítése egyszerű, léckeretben (heraldikailag jobb felé néző) címer : dön
tött pajzs ékrovatos kereteléssel, lépő oroszlánnal, felette a pajzs sarkára 
ültetett zárt csöbörsisak, oromdísze kiemelkedő koronás oroszlán (119. 
kép). A budai palotából eddig csak egy zöldesbarna mázas darab töre
dékét ismerjük, így a díszítés részletei hiányoznak (a töredék m : 31 cm, 
a teljes m. kb. 46 cm lehet). Az ábrázolt címer tulajdonosa Eberhard 
püspök lehetett; a stílus alapján számításba jövő korban ugyanis hazai 
viszonylatban csak nála találkozunk — a pecsétjén ábrázolt — oroszlános 
címerpajzs keretén ékszegéllyel.9 Eberhard püspök címerének előfordu
lása a budai palota egyik kályháján nem meglepő. A királynő rokonsá
gához tartozott, Zsigmond pártján állt a délvidéki lázadásoknál, 1404-
ben Zsigmond fő kancellárjának nevezte ki és e tisztségben említik 1419-
ben, halála évében is.10 Címerének használata a budai palotában tehát 
leginkább 1404—1419 között képzelhetőéi. 

A hét új csempetípussal az I. csoport műhelyének tevékenysége több 
új szempontból vizsgálható és korábban adott kormeghatározásunk is 
korrekcióra szorul. Elsősorban azt állapíthatjuk meg, hogy a műhely több eltérő felépítésű kályhát is ké
szített: a 14—15. típusok a többiekből rekonstruálható kályhán nem helyezhetők el, korban is különbö
zőek. A műhely készítményei elsősorban a király palotáit, kastélyait díszítették. (Buda, palota, 1—13., 15. 
típus; pesti királyi ház: 1., 3. típus; visegrádi alsó palota : 1.1. ; nyéki kastély: 2., 3., 5., 7., 11. t.) de a főurak
nak is dolgoztak (Buda, 14. t. ; Esztergom, érseki palota: 1.1.). Már a feldolgozás I. részében utaltunk arra, 
hogy e műhely technológiájával és stílusával is kapcsolódik a Nagy Lajos uralkodása alatt működő egyik 
műhelyhez (ottani III. csoport), talán annak egyik mestere vezeti. A Laczkfi I. részére készült kályha (1397 
előtt) jelzi az átmeneti korszakot, mely Zsigmond rendeléseit megelőzhette, a 12. típus címerének sár
kányrendje pedig (1408) azokat az éveket, amikor az új kályhák készülnek. 

A sárkányrendes címer csempéje és a sárkányos oromcsempe témái között közvetlen összefüggések van
nak, melyek a korszak eseményeit és Zsigmond politikai és világnézeti állásfoglalását tükrözik. Zsigmond 
lovagrendjének alapításakor az ellenpártok felszámolása után maga körül tömöríti az ország leghatalma
sabb főurait. Lovagrendje politikai síkon a király és főurainak érdekvédelmi, hatalmi szövetsége, ideológiá
jában pedig a római egyház védelmének kifejezője. Ezért választják „ . . . az ős sárkány követőinek, tudni
illik úgy a pogány hadaknak, mint a szakadároknak . . . kipusztítására . . . a hit vallásának . . . védelmére 
irányuló . . . törekvésük jeléül és jelképéül a körré görbült sárkány jelét vagyis képét amint farkát nyaka 
köré teker i . . . " az alapítólevél szavai szerint.11 A sárkány alakja a középkori keresztény szimbolikában 
az Apokalipszis és az egyházatyák tanításainak értelmezésében jelenik meg, többek között Hrabanus 
Maurus (f856) magyarázata szerint: „ . . .Misztikus értelemben a sárkány vagy az ördögöt jelenti, vagy 
annak szolgáit, sőt még az Egyház üldözőit, a gonosz embereket, . . ,"12 Ebben az értelemben szerepelnek 
a sárkányok az oromcsempén is, köztük a püspöksüveges, emberfejű alakkal, nyilván az egyházszakadás 
korszakában a római egyház szempontjából legveszélyesebb támadójának, a prágai Húsz Jánosnak tevé
kenységét jelképezve. 
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Azl408—15közötti években zajlanak azok az események, melyek az ábrázolás aktualitását adhatták. A XIV. sz. második 
felének reformátor szellemű prágai prédikátorai után Húsz J. tevékenysége ebben az időben váltja ki a legnagyobb ellen
hatást a római egyház részéről. 1408-ban teszik meg a prágai plébánosok az érseknél panaszukat Húsz ellen; megismé
telve a következő évben rendeli el az inkvizíciónál kivizsgálásukat az érsek, egyben a pápától is beavatkozását kérve. 
1410. márciusában már közhírré teszi a. pápai bullát az eretnekség felszámolására, majd elégeti Wickliff könyveit és két 
nap múlva 1410. július 18-án Huszt és társait egyházi átok alá veti. Vencel király közbenjárása a pápánál hiábavaló, a pert 
folytatják, 14.11. márciusában Húsz kiátkozását az összes prágai templomban kihirdetik és az érsek egész Prága városát 
átok alá veti. Még ez évben a cseh királlyal szemben az érsek Zsigmond támogatását várva elhagyja az országot és Zsig
mondhoz utazik. 1412-ben a pápai küldöttek tevékenysége újabb ellenállást vált ki Prágában, Húsz és társai a szószékről 
és az egyetemi katedráról bélyegzik meg a pápa (XXIII. János) és legátusának eljárását : többek között a pénzadományok 
ellenében történő bűnbocsánatot; a pápát Antikrisztusnak nevezik és nyilvánosan pápai bullákat égetnek el. A prágai 
plébánosok közbenjárására a pápa kardinálisa útján 1412. júliusában Huszt a legsúlyosabb átok alá veti s a legtöbb 
prágai templomban beszüntetik a szentségek kiszolgáltatását. 1413-ban Rómában ismét elítélik Wickliff tanait, majd 
meghirdetik a konstanzi zsinatot — főleg Zsigmond ösztönzésére. A zsinat 1415 júliusában — Zsigmond római király 
jelenlétében és hozzájárulásával — máglyára küldte a prágai prédikátort.13 

Régebbi kormeghatározásunkat tehát egy évtizeddel módosítanunk kell, az Anjou-korszak után az első 
új kályhákat a budai palotában csak Zsigmond első építkezéseinek befejezésekor, valószínűleg a század má
sodik évtizedében állítják fel. 

Az 1954-ben általunk rekonstruált kályha (36. kép) szerkezetileg és formájában változatlan megoldás
ban képzelhető el, de alsó részén — az előzőkkel azonos méretű — 10—11—12. típus csempéivel gazdagod
va, felül pedig a 9. és a 13. típus díszítései teszik változatosabbá az első rekonstrukción egyforma mintájú 
sorokat. A méretek mellett az egyidejű készítést bizonyítja, hogy pl. a 8. és 13. t. oromcsempéjéből, valamint 
az 1. és 11.1. csempéjéből teljesen egyező árnyalatú sárgásbarna mázzal készültek el darabok. Az egyik kály
hát a budai palotában14 — melyhez e típusok tartoztak — már a XV. sz. 50-es évei előtt lebontották. 

A műhely jelentőségét az új darabok még inkább bizonyítják. Kronológiailag most is ez a műhely a leg
korábbi, hisz a nyéki műhely már másolatot készít a 2. típusról,15 sőt most már nyilvánvaló, hogy a 12. típus 
címeres csempjet is másolták. Egy ismeretlen csoportba tartozó lenyomat mellett a nyéki műhely 1. típusa 
is (37. kép) ennek hatására készült, de nem lenyomat útján, hanem jóval gyengébb plasztikai kivitelben és 
tükörképként — tehát közvetlenül negatívba mintázva: a sasok elhelyezése a címerpajzsban, fejük állása, 
a körültekeredő sárkány elhelyezése mind megfordított. Mindez bizonyítja, hogy a nyéki műhely tevékeny
ségekor az I. csoport műhelye már megszűnt, negatívjai sem maradtak meg, a heraldikai gyakorlatot jól
ismerő, fejlett szobrászi készségű mestere már meghalt vagy elhagyta az udvart. Munkáinak most meg
ismert tágabb képében még inkább kiemelhető az ábrázolások témakörének erősen lehatárolt kötöttsége, 
udvari jellege. Most már a XV. sz. közepéig ez a témájában mereven heraldikai-lovagi irányzat köti a királyi 
műhelyek tevékenységét. 

II. CSOPORT 

4. típus: a már korábban leírt darabok töredékeit sikerült kiegészíteni, s így itt bemutathatjuk e sarok
csempe képét a luxemburgi címer oroszlánjával (m: 24 cm, 120. kép). A budai palotából zöld, barnássárga 
és aranysárga mázas példányok kerültek elő az 1—2. és 3. típus csempéihez derékszögben hozzáépítve. 

17. típus: kerek kályhaszem, domború előlappal, hátrésze bordázott falú, külön ráragasztott. A díszí
tés öt sugarasan álló tölgylevél a 2. típus állatmesés csempéjének leveleivel egyező stílusban (átm. : 14,5 cm, 
121. kép). A budai palotából 4 példány töredékét ismerjük, eltérő színben: vörösesbarna illetve sötétvörös 
engobbal máz nélkül, fehér engobbal, valamint almazöld máznyomokkal. 

18. típus: hagyma alakú kályhaszem, korongon kihúzott forma, háromnegyed részéig ölommázzal 
fedve. (M: 13,8 cm, alsó átm.: 10 cm, 122. kép). A budai palotából szürkésfehér cserépből készült zöld, 
mezza-majolika, zöldesbarna, csokoládébarna mázú példányok kerültek elő, a mázak színárnyalatai meg
egyeznek a nyéki műhely csempéin alkalmazott színekkel (azonos zöldesbarna színt találunk pl. a 6., 13., 
14. típusnál is). 

III. CSOPORT 

Az 5. típus oromcsempéit sikerült rekonstruálni. A mérműves dísz középosztóval képzett két csúcsíves 
nyílás felett három kör négy karély okkal. Az oromzatot kétoldalt lépcsősen elhelyezett háromszögű díszek 
kísérik. (M : 46 cm, sz : 23—23,5 cm, 124. kép). A mérművek kompozíciója és megformálása elárulja, hogy 
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121. kép. Levéldíszes kályhaszem és 
metszete. Buda, palota 

Ofenkachel mit Blattornament und 
ihr Querschnitt. Buda, Schloss 

120. kép. AII. csoport 4. típusú sa
rokcsempéje. Buda, palota 

Eckkachel des Typus 4 aus der 
Gruppe II. Buda, Schloss 

123. kép. Az 1. típus címeres csempéjének mezza-
majolika töredéke zöld-fehér színben. Visegrád, Al

sóvár. (Visegrád, Múzeum) 
Mezzamajolikafragment der Wappenkachel des Ty
pus 1 in grün-weisser Farbe. Visegrád, Untere Burg. 

(Visegrád, Museum) 

122. kép. Kályhaszemek a nyéki műhelyből. Buda, palota 
Ofenkacheln aus der Werkstätte von Nyék. Buda, Schloss 

ezt is a csoport 2—3. típusának (54—55. kép) mestere ké
szítette. A budai palotából mintegy 7 példány töredéke ke
rült elő, fehér cserépből sárga, aranysárga, citromsárga, 
illetve fűzöld mázzal bevonva. 

IV. CSOPORT 
Az ide tartozó négy típus (56—59. kép) mellett nyolc 

további sorolható e műhely készítményei közé. Közöttük 
négy olyan is van (7., 10—12. tip.), amelyeknél csupán az 
azonos technológia alkalmazása — tehát az egyező cserép 
és mázárnyalatok.— mutatják, hogy egy fazekasműhely 
készítményei. A díszítés stílusa azonban egészen eltérő, 
hármat maga a fazekasmester készített el a többieknél 
ügyetlenebb, kezdetleges plasztikával a műhelyben hasz
nált csempetípusok átmásolásával. Valamennyi bemuta
tott típusnak egyszerű léckerete van, egy kivételével a 
kályhák alsó részéhez készült négyzetes csempék, szürkés
fehér cserépből, de majd mindegyikből találunk szürkés
rózsaszínű anyagút is. (A kétfajta anyag kiválasztását úgy 
látszik, hogy a felhasználásra kerülő máz színe döntötte 
el : a meleg árnyalatú sárga és barna színhez a rózsaszín 
cserép volt megfelelő, a hideg citromsárga és zöld ólom
máz viszont fehér cserép felett adott tüzesebb színt.16) 
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5. típus: négyzetes csempe, kiemelkedő' címerpajzsa négyeit beosztású a hét vágással és a cseh orosz
lánnal váltakozva. Csak a nyéki kastélyból ismerjük töredékét, zöldessárga mázzal. (Sz: 26,5 cm, hát: 
11 cm, 125. kép.) 

6. típus : négyzetes csempe, két pólyával és három csillaggal négyeit címerpajzs felett szembenéző sisak 
pávatollas-koronás sisakdísszel, stilizált sisaktartóval; A Cilleiek címere. Eddig csak a nyéki kastélyból elő
került töredékek alapján rekonstruálható (m: kiegészítve 26,5 cm, 126. kép), mintegy 8—9 sárga illetve 
zöldessárga mázú példánya alapján. 

7. típus: négyzetes csempe, a négyeit címerpajzsban a hét vágás váltakozik a cseh oroszlánnal. A pajzs 
formáját csak az alapból kiemelkedő vékony vonal adja meg. A budai palotából 4 példány töredékei sárga 
(127. kép), citromsárga, zöldessárga, illetve barna mázzal ismertek. (M: 25,5, sz: 25J2 cm). Az utóbbi töre
dékéhez derékszögben hozzáépítve fordul elő a 8. típus. 

8. típus: felezett méretű csempe, díszítése mesebeli halfarkú alak. (Eddigi töredékei a rekonstrukcióhoz 
nem elegendőek.) 

9. típus : négyzetes csempe, díszítése csak a másolatok alapján ismert balra néző sisak oromdísszel. 
Töredékei a budai palotából vasoxidos barna mázzal, a nyéki kastélyból zöldesbarna mázzal bevonva kerül
tek elő (128. kép). 

10. típus : négyzetes csempe, kiemelkedő négyeit címerpajzson a vágások és a cseh oroszlán váltakozva. 
Beosztása és mérete megegyezik az 5. típussal, de az oroszlánok plasztikai kivitele eltérő stílusú. A budai 
palotából egy sötétzöld mázas, rózsaszín cserépből készült példány került csak elő (m: 26 cm kiegészítve, 
sz:26cm, 129. kép). 

11. típus: négyzetes csempe, mintája a 9. típus lenyomata alapján jött létre, ezért részletformái annál 
20%-kal kisebbedtek, plasztikája laposabb. Díszítése (heraldikailag balra néző) zárt sisak koronáján a cseh 
címer sasszárnya, kétoldalt a sárkányrend jelvénye. A budai palotából mintegy 17 példány töredéke ke

rült elő, aranysárga (130—131. kép), citromsárga, 
zöldesbarna, barnászöld, illetve sötétzöld mázzal 
bevonva ; egyik példánya mázatlan szürkésfehér cse
rép barnásvörös festéssel. (M: 21,7 cm, sz: 22 cm, 
háta 11 cm.) 

12. típus: négyzetes csempe, mintája a 10. típus 
lenyomata útján, részben újra mintázva készült. A 
négyeit címerben a cseh oroszlánok alakja elmosó-
dottabb, helyenként kezdetlegesebb rajzú. Arany
sárga (132. kép), citromsárga, barna, illetve fűzöld 
mázas kivitelben a budai palotából mintegy 14 pél
dány darabja ismert (m: 23 cm, sz: 22,5 cm). 

13. típus: felezett méretű sarokcsempe Zsig
mond luxemburgi címeréből vett ágaskodó orosz
lánnal. A II. csoport 4. típusának kijavított nega-
tívjával készült (eltérő a sörény rajza). A budai pa
lotából két példány került elő, a 12. típushoz építve 
(134. kép, m: 22 cm, sz: 12 cm). 

14. típus: homorúan hajlított párkánycsempe, 
kétoldalt keretelés nélkül. Díszítését jobbra szaladó 
nyúl, mögötte virágdísz képezi. A budai palotából 
borsózöld (135. kép), aranysárga, citromsárga, zöl
desbarna, valamint zöld mázzal bevonva 5 példány 
került elo (m: 11,4 cm, sz: 12,8 cm, hát 10,8 cm). 
Kiképzésük szerint csak egyenes síkban egymás 
mellé helyezve használhatták ezeket, tehát a kályha 
alsó részének lábazati párkányát képezték. 

124. kép. Sárgamázas oromcsempék a III. csoportból. Buda, Az eddig ismert 14 fajta csempe nem tartozha-
Gelbglasierte Giebelkacheln der Gruppe III. Buda, Schloss tott. azonos felépítésű kályhákhoz. Értelmetlen lett 
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* 5 : 10cm 

125. kép. Csempetöredék és metszete, IV. es. 5. típus. Nyék, kastély 
Kachelfragment des Typus 5, Gruppe IV und im Querschnitt. Nyék, Schloss 

126. kép. Csempetöredék a Ciliéi címerrel, 6. típus. Nyék, 127. kép. Kályhacsempe a magyar-cseh címerrel, 7 típus. 
kastély Buda, palota 

Kachelfragment mit dem Cillei-Wappen, Typus 6. Nyék, Ofenkachel mit dem ungarisch-böhmischen Wappen, Typus 
Schloss 7. Buda, Schloss 
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128. kép. A 9. típus csempéjének töredékei. Buda, palota és 
Nyék, kastély 

Bruchstücke des Kacheltypus 9. Buda, Schloss und Nyék, 
Schloss 

10 cm 

kép. Kályhacsempe a magyar-cseh címerrel, 10. típus. 
Buda, palota 

Ofenkachel mit dem ungarisch-böhmischen Wappen, Typus 
10. Buda, Schloss 

130. kép. A l l . típus csempéjének kereszt
metszete Kachelquerschnitt des Typus 11 

volna a négyeit magyar-cseh címerből négyfajta, összhatását tekintve azonos jellegű csempét felhasználni, 
amikor a különböző minták használatával a cél a minél változatosabb, gazdagabb összhatás elérése volt. 
A műhely első kályháihoz valószínűleg az 1—6., 9. és talán a 14. típus csempéinek sorozata tartozott. Később 
az 5. és 9. típus negatívjai tönkremehettek, az előző pótlására új negatívot mintáztak (ez már tükörképe lett, 
a címerpajzs plasztikus alkalmazása helyett pedig csak vonalas rajz készült — 127. kép). Az 5. típus helyett 
még egy másik csempe is készült (10. típus), valószínűleg új pozitív kifaragása útján, de rövidesen erről is, 
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13.1—132. kép. A 11. és 12. típus csempéi sasszárnyas sisakkal és magyar-cseh címerrel. Buda, palota 
Kacheln des Typus 11 und 12, Helmzier mit Adlerflügeln und dem ungarisch-böhmischen Wappen. Buda, Schloss 

135. kép. Párkánycsempe. Buda, palota 
Gesimskachel. Buda, Schloss 

133—134. kép. A 12. típus variációja és sarokcsempéje, 13. 
típus. Buda, palota 

Variante des Typus 12 und Eckkachel, Typus 13. Buda, 
Schloss 

valamint a 9. sisakdíszes csempéjéről közvetlen le
nyomatot készített a fazekasmester, aminek eredmé
nye a 11—12. típus : atöbbieknél kisebb méretű csem
pékkel. Ezek a körülmények arra figyelmeztetnek, 
hogy a műhely tevékenysége közben igyekezett eredeti 
mintáihoz ragaszkodni, de működése során az elsők
től eltérő kályhákat is készített. E műhely esetében 
az utoljára készülő kályháknál már az 1—3., 7—8., 
11—14. típusokból készítették el az alsó tűzteret.17 
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Ö S S Z E F O G L A L Á S 

Az eddig bemutatott anyagból a Zsigmond-korszak öt csoportja 62 csempetípussal hét különböző fajta 
kályhát, valamint 2—3 szemeskemencét jelent. A még fel nem dolgozható típusokat is figyelembe véve 
legalább 80 mintával számolhatunk. Az egyes csoportok legalább négy különböző udvari műhely18 működé
sét jelzik. Ezek — az I. műhely főúri kályhájának kivételével — az 1408/15 és 1437 közötti időszakban dol
goztak a királyi udvartartás, valamint néhány főúr részére. A műhelyek működésének relatív és abszolút 
időrendjét a biztosan datálható címerek és a másolatok (.-*) jelzik: 

Csoport Csempetípusok 

A négy Zsigmond-kori udvari műhely tevékenysége tehát maximálisan három, minimálisan egy évti
zedet ölel csak fel. Bármelyiket fogadjuk is el, mindenképpen rövid ideig működhetett csak egy-egy műhely. 
Különböző fazekasmesterek bekapcsolódásával egymástól függetlenül konkrét célok betöltésére : egy-egy 
építkezési szakaszban elkészült palotarészek, királyi kastélyok felszerelésével bízták meg őket. Munkájuk 
végzéséhez mindegyik műhelyben új mintakincs (1—2 kályha számára elegendő negatívkészlet) készült 
melyhez a pozitív minták zömét fafaragó asztalosok, szobrászok adták meg. A használatban álló típusok 
pótlására, bővítésére kis mértékben maga a fazekasműhely is készített mintákat illetve lenyomatokat, 
újabb negatívok részére. A mintakincs, negatívkészlet nem került át egyik mestertől a másikhoz, ha a 
korábban felállított kályha valamelyik díszítménye megtetszett a következő mesternek, úgy csak egy kész 
csempe lenyomata, másolása útján használhatta fel. Megfigyelhettük azt is, hogy egy-egy műhely kályha
csempéinek hátrészkiképzése (az ún. fiók, vagy „kályha" rész) a műhelyen belül többnyire azonos, de a 
másik műhelytől eltérő jellegű.19 Ez is különböző fazekasmesterekre vall. 

Az azonos korú közép-európai anyaggal műhelyeink tevékenységét ma még nehéz összevetni. A kör
nyező országok publikált vagy kiállításokon látható csempéi zömükben városok vagy kisebb várak leleteiből 
származnak, a céhes városi vagy mezővárosi fazekasság termékei a gazdagabb polgárság, vagy a főnemesség 
részére. Ennek megfelelően művészi és technikai kivitelben, ábrázolásainak tematikájában is eltérőek. Ki
rályi udvartartásból vagy udvarhoz tartozó főúr lakóhelyéről alig ismerünk anyagot, de az is rendszerint 
későbbi. Összehasonlítva annyit már most is megállapíthatunk, hogy tematikájában ezekhez közelálló, stí
lusában és díszítésének technikai kivitelében pedig egyenrangúak, néha még kvalitásosabbak is a magyar
országi készítmények. Főleg a kályhák összhatása, a díszítés változatossága és színgazdagsága emeli ki a 
budai, visegrádi, nyéki emlékanyagot. 

A leletek vizsgálata ma már végérvényesen bizonyítja, hogy az egyes kályhákon egymás mellett külön
bözőszínű csempéket alkalmaztak a XIV. sz. második felétől a XV. sz. közepéig a királyi palotákban. (Csak 
azV. csoport egyik budai kályhája kivétel.) A különböző színű ólommázakkal a csempéket egy időben von
ták be és egyszerre égették. így megfigyelhettük az I., II. és IV. csoportokhoz tartozó csempéken a hátrészre 
véletlenül rácsorgott és ráégett más színű mázak nyomait. Ha a különböző színek különböző, de egyszínű 
kályhákhoz készültek volna, úgy legkevesebb, a színek számának megfelelő számú kályha állott volna egy-
egy palotában. Ennek azonban ellentmond az is, hogy például a nyéki vadászkastélyban az egyszerű szürke 
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szemeskályhákon felül nem nagyon állhatott még öt 
szobában is díszes cserépkályha, pedig itt ennyi kü
lönböző színben került elő egyforma csempe.20 De a 
II. csoport 17. típusánál sem valószínű, hogy az ösz-
szesen előkerült négy darab, négy más-más színű sze
meskályhához tartozott. Egyszínű kályhák esetében 
elegendő lett volna a három alapszín (zöld, sárga, 
barna) használata, ezzel azonban egyik csoport mes
terei sem elégedtek meg és a mázak keverésével, kü
lönböző cserép és engobe használatával 5—7 külön
böző színt állítottak elő. AII . csoport nyéki mestere 
eljutott a mezza-majolika eljáráshoz is ; fehér engobe 
felett színezetlen ólommázzal sárgásfehér színt áll
ított elő (47., 50. kép), néhány csempén ezenkívül 
még a mintát zöld mázzal emelte ki. Egy leveles sa
rokcsempén a tölgyleveleket színezte, a Zsigmond 
címeres 1. típusnál pedig egy visegrádi töredék sze
rint a keretelő sárkányt és a kiemelkedő pólyákat 
festette zöldre (123. kép.).21 

A LOVAGALAK.OS K Á L Y H A 
M Ű H E L Y É N E K T O V Á B B I D A R A B J A I 

Az ide sorolt 12 csempetípus ma már 11 új 
mintával bővíthető, ebből három a rajzban is rekon
struált kályhához tartozik, a többi pedig, a másik 
két — eltérő formájú — kályhához. 

1/b. Az 1. típus griffes csempéjéből sikerült Bu
dán olyan variációkat kiegészíteni, melyeknél a belső 
tag mellett horony tagos profil fut. Ezeknek széles
sége így 24 cm. Egyébként azonban részletekbe me
nően egyeznek társaikkal (136. kép). • 

2/c. típus : a már bemutatott típus budai csem
péjéhez (72. kép) utólag talált töredékek szerint az 
oroszlán háta mögött is tölgyfa áll. Sz : 22,6 cm, 
belső tükör m: 14 cm (141. kép). 

13. típus: felezett méretű sarokcsempe, a tagolt 
peremen belül az 1. t.-nál is használt levélsor-keret, 
középen 5—5 szirmú rózsa, körülötte gyűrű alakban 
tekert ágról 1—1 stilizált gótikus levél hajlik ki. Sz: 
11,5 cm, M : 22,5 cm, tükör 5,5 X 16,6 cm. Egyik pél
dánya a griffes csempe sarkaként szerepel, két to
vábbi zöld töredék pedig a barna gyémánt-mustrás 
sarokcsempékhez építve (147. kép). Utóbbi körül
mény további bizonyítéka annak, hogy a rekonstru
ált lovagalakos kályhának legalább 2 példánya állt a 
budai palotában. 

14/a—b. típus: pillér és fiáié tag. Profilait lába
zattal és fejezettel ellátott fél-oszlop hornyolt pillér 
előtt, m: 34,3 cm. Felső végződésére méretben pon
tosan illeszkedő fiáié tartozik, ez sarkával fordul 

136. kép. A lovagalakos kályha 1/b. csempetípusa, az 1/b és 
l/a típus metszetével. Buda, palota. 1454—57 

Kacheltypus 1/b des Ofens mit Rittergestalten, mit dem 
Querschnitt des Typus 1 /b und 1 /a. Buda, Schloss. 1454—57 
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137. kép. A griffes csempe mázatlan másolata és metszete. Kőszeg, vár 
Unglasierte Kopie und Querschnitt der mit Greif verzierten Kachel. 
Kőszeg, Burg 5 cm 

138—140. kép. Griffes kály
hacsempék: Vajdahunyad 
(Bukarest, Slätineanu gyújt.), 
Krakkó (Múzeum Sztuki 
U. J. Trzarski után, Boroszló 
(Múzeum Slaskie) 
Ofenkacheln mit Greif: Vaj
dahunyad (Bukarest, Samm
lung Slatineanu), Krakow 
(Múzeum Sztuki' U. J. nach 
Trzarski), Wroclaw (Múze
um Slaskie) 



141. kép. A 2/c típus oroszlános csempéje. Buda, palota 
1454—57 

Mit Löwenfigur verzierte Kachel des Typus 2/c. Buda, 
Schloss. 1454—57. 

• - . ' • • . ; 

143. kép. Oroszlános csem
pe másolata zöld-sárga máz
zal, áttört előlappal. Nyárs

apát. (Szeged, Múzeum) 
Kopie der mit Löwenfigur 
verzierten Kachel, mit grün
gelber Glasur und durch
brochenem Kachelblatt. 
Nyársapát. (Szeged, Mu

seum) 

142. kép. Oroszlános csempe mázatlan másolata. Kőszeg, vár 
Unglasierte Kopie der mit Löwenfigur verzierten Kachel. 

Kőszeg, Burg 

144. kép. Oroszlános csempe mázatlan máso
lata, 2/a típus után. Ljubljana (Mestni muzej) 
Unglasierte Kopie einer Kachel mit Löwen
figur, nach dem Typus 2/a. Ljubljana (Mestni 

muzej) 

előre és így csak két oldala kidolgozott, 
háta lefaragott. M : 29,8 cm (befejező gomb 
mérete nem ismert). A két részt eredetileg 
dróttal lehetett összefűzni, ezért e ponton 
mindkettőbe lyukat fúrtak. Egyébként 
azonban sem legalul, sem hátukon semmi
féle erősítésnek nem képeztek ki tartó 
részt, tehát pusztán az agyagba ragasztás
sal szerelték fel őket. Zöld mázasak, a bu
dai palotából 7, illetve 9 példány töredéke 
ismert. (149. kép.) 

15. típus. Tetőcsempe, egyenlő szárú 
háromszög forma, sima hátrésszel. A sima 
alapból vakmérmű dísz emelkedik ki, 
hármas tagolású, fokozatosan csökkenő 
magasságú profilokkal, mint pl. e műhely 
10. típusánál is. Alsó részén körben 3—3 
kerek és szögletes négykarély, középen 
hármaskarély ; felette romboid forma 3—3 
halhólyaggal, majd kör és záró halhólyag. 
A háromszög hegye törött, így eredeti be
fejezése nem ismert. A budai palotából 7 
zöldmázas példány, 3 mázatlan, barnás-
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145—146. kép. Oroszlános 
kályhacsempék : Celje (Graz, 
Landesmuseum) és Stein am 
Rhein (Zürich, Landesmu

seum) 
Ofenkacheln mit Löwenfigur. 
Celje (Graz, Landesmuseum) 
und Stein am Rhein (Zürich 

Landesmuseum) 

147. kép. A 13. típus sarokcsempéje. Buda, palota 
Eckkachel des Typus 13. Buda, Schloss 

148. kép. A 13. típus hatása alatt készített rozettás szegély
csempe. Vasvár (Budapest, MNM) 

Unter der Einwirkung des Typus 13 erzeugte, mit Rosetten 
verzierte Randkachel. Vasvár (Budapest, MNM) 

vörös cserép és 1 mázatlan szürke, redukált ége-
tésű példány töredékét ismerjük, a mázatlan pél
dányokon fehér meszelés nyoma látszik. A mázas 
kivitelű példányokból négynek nem kormos a háta, 
a többié igen. Talán 2 különböző kályhán álltak? 
A csempék oldalai hátrafelé rézsútosan levágva 
122—135°-os illesztéseket tesznek lehetővé, ami a 
6 vagy 8 szögű alaprajzra utal (120—135°). Sz: 28 
cm, oldal hossza 71,5 cm. (150—151. kép.) 

16. típus. Négyzetes csempe zárt előlappal. Az 
1 „ 11., 13. típushoz hasonló keretelése van, de a csa
varodó levélsor apróbb. A belső tükör közepén 
5—5 szirmú rózsa, körülötte gyűrűként csavarodó 
ágról a négy sarok felé 1—1 gótikus stilizálású levél 
hajlik ki. A levelek között 1—1 kis rozetta. E típus
ból eddig csupán két zöldmázas példány töredékét 
ismerjük a budai palotából (153. kép), ezek alapján 
rekonstruált mérete 22x22 cm; a tükör sz: 14,3 
cm. Előkerült azonban itt a műhely többi csempéjé
vel együtt azonos rétegekből további 4 példány, 
melyek máz nélkül, szürke redukált égetésü kivitel
ben készültek. Feltűnő, hogy valamennyi szürke 
példány erősen elmosódott díszítést mutat, bár a 
részletek egyezőek. Ezeket valószínűleg már az erő
sen lekopott negatívból készítették. M: 21,6X22 
cm; tükör sz: 14,4 cm (154. kép). 

17. típus. Háromszögű oromcsempe, zárt lap
pal külön hátrész nélkül, mélyített szegletes tálfor
májú. Díszítése a 13. és 16. típushoz hasonló megöl-



150. kép. A 15. típus tetőcsempéjének rekonstruált mintája. 
(Egyed E. rekonstrukciója) 

Rekonstruiertes Muster der Giebelkachel von Typus 15. 
(Rekonstruirt von E. Egyed) 

149. kép. Félpillérek és fiálék a lovagalakos kályha felső 
részéről. Buda, palota 

Halbpfeiler und Fialen vom oberen Teil des Ofens mit 
Rittergestalten. Buda, Schloss 

dású: gótikus stilizálású rózsa három levéllel. A bu
dai palotából 2 zöldmázas példány került elő, sz : 
29,5 cm, mélység 7 cm (152. kép). 

18. típus. Négyzetes, zárt előlapú csempe, több
szörösen tagolt kerettel és ág körül csavarodó le
vélsor szegéllyel. Kör alakú ágról a négy sarok felé 
1—1 levél hajlik ki, a középső mezőben vesszőfonásos fészken ülő kiterjesztett szárnyú pelikán táplálja 
fiókáit. A budai palotából 6 példány került elő, sz: 25 cm, belső tükör m: 15,4 cm (155. kép). Egy példánya 
kiégetés előtt félbevágott. 

19. típus. Csak töredékekben ismert dongás hátú nyitott csempe, a műhelyre jellemző szamárhátíves fül
kés megoldással. A széles íven négy orrtag, kétoldalt a perem mellett fiálék, Kozák K. ásatásából ismertek 
az egri püspöki palotából.22 (Sz : kb. 29—30 cm, 156. kép). 

20. típus. Oromcsempe, felül háromszögű záródásán nagyméretű kúszólevelek kísérik, a középső 
fülkét karélydíszes mérműves ív zárja. Felül külön darabból készített keresztrózsás végződése lehetett. Bu-
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151. kép. Mázatlan vörös és szürke tetőcsempe-töredékek. Buda, palota 
Bruchstücke unglasierten roten und grauen Dachkacheln. Buda, Schloss 

152. kép. Rozettás oromcsempe. Buda, palota 
Mit Rosetten verzierte Giebelkachel. Buda, Schloss 

dán kékeszöld mázas töredékeit találtuk (Sz: 25,2 
cm, 157. kép), az egri várból záradéktöredék került 
eló'.23 

21. típus. Csak töredékekből ismert párkány
csempe. Díszítése forgó halhólyagokból képzett vég
telen minta. Horonytaggal és pálcataggal profilált 
kerete csak alsó és felső oldalán van, kétoldalt kere
telés nélkül végződik. A felső keret rézsűs párká
nyán várfal-pártázatok sorakoznak. Az egyik budai 
töredéknek 9,5 cm mély „kályha" háta van; a pa
lotából 3 zöldmázas példány töredéke került elő. 
Sz: 15,2 cm, m: 14 (?) cm (158. kép). 

22. típus. Párkánycsempe ? Csak töredékekből 
ismert. Vakmérműves díszítése megegyezik a 21. tí
pussal, de kerete egyszerű széles horony tag. Háta 
simára kidolgozott, „kályha" rész nélkül készült, 
egyik ( ?) oldala keret nélkül levágott. Méreteit még 
nem ismerjük. A budai anyagban mázatlan, vörös 
cserép töredékei fordulnak elő, hátuk nem kormos. 
Sz: (töredék) 13,8 cm, (159. kép). 

23. típus. Csak töredékből ismert, talán az előző 
formájához hasonló ? Díszítése hasonló, mint a 21— 
22. típusnál, de méretében annak mintegy kétszerese. 
Egyik oldala keret nélkül levágott. Eddig csak az esz
tergomi vár érseki palotájából ismerjük zöldmázas 
darabját (Sz: 13,5 cm (160. kép). 



Oromrózsák. A budai anyagban kétfajta 
megoldású töredéket találtunk. Egyiknél a leve
lek húsosán mintázottak, ez kékeszöld mázzal 
van bevonva; a másik fajta szürke redukált ége-
tésű cserép, rajzosabb, aprólékosan kidolgozott. 
Utóbbinak szártöredéke is látható volt, közepén 
fúrt lyukkal. Mindkettőnek csak alulnézetük dí
szített, rekonstruált méretük 8X8 cm-es négyzet 
(161. kép). 

A típusok összefüggését, a lovagalakos kály
ha műhelyéhez tartozását ez esetben is számos 
egyezés, valamint technikai megfigyelés tanúsítja. 
Az alkalmazott ólommáz ezeknél is a korábbiak
kal azonos fűzöld, kékeszöld, olívzöld árnyalato
kat mutatja. A keretelő levélminta az 1,11,13. tí
pusnál, valamint kisebb méretben a2/c, 16,17. és 
18. típusnál ugyanannak a faragó mesternek ke
zére mutat. A 13, 16—17. típus virágdísze egyes 
részleteiben teljesen megegyezik, sőt feltételez
hető, hogy a 17. típust a műhely később hozta 
létre a 16.-nak eredeti pozitív mintájával a szük
ségletként felmerülő új csempeforma megoldá
sára. Elárulja ezt ugyanis az a szabálytalanság, 
hogy a háromszög kompozíció alsó kereteként 
még az eredeti négyzetes keretelés maradványa 
látható (152. kép). Ha a negatív számára e célból 
készített pozitívot faragtak volna, egyszerűbb lett 
volna mindjárt háromszögű keretelést készíteni. 

A 15., 21—22—23. típus mérmüvei ugyan
úgy a késő-gótikus építészet közvetlen hatását, 
az eredeti szerkesztési elvek ismeretét árulják el, 
mint ahogy már 3—7., és 10. típusnál is tapasztal
hattuk. Itt is jellemző az első-másod-harmadren
dű mérművek háromféle keresztmetszetű alkal
mazása eltérő profillal, csökkenő értékkel; a 
négykarély, kör és a halhólyag motívumának 
egyenrangú szerepeltetése. 

Feldolgozásom I. részében az 1—9. típusok 
alkalmazásával készítettem el a műhely egyik 
kályhájának elméleti rekonstrukcióját. A most 
bemutatott típusokból három fajta szintén e kály
hához tartozhatott. A 13. típus az alsó állatala
kos sor kétfajta sarokcsempéje (töredékek alap
ján ezt már az első rekonstrukciónál is felhasz
náltuk, de hibás mérettel). 

A 14/a—b. típus pillére és fiáléja a felső 
oromsor csempéi között foglalhatott helyet. Mi
után az oromcsempék csak 19 cm szélesek, az 
alattuk levő 20,5—21 cm széles csempék által 
adódó alaprajzot nem töltik ki. Első rekonstruk
ciónkon azért felfelé lépcsőzetes keskenyítések-
kel számoltunk, ami középkori kályhák esetében 

153—154. kép. A 16. típus rozettás csempéjének mázas és 
mázatlan példányai. Buda, palota 

Glasierte und unglasierte Exemplare des Typus 16. Buda, 
Schloss 
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156. kép. Fülkés csempe ívtöredéke, 19. típus. Eger, j 
püspöki palota (Eger, Dobó Múzeum) 

Bogenfragment einer Nischenkachel, Typus 19. Eger, 
Bischofpalast (Eger, Dobó-Museum) 

155. kép. Kályhacsempe pelikánnal. Buda, palota 
Ofenkachel mit Pelikan. Buda, Schloss 

többször előfordul. Fiálékkal együtt azonban 
ilyen keskenyítésre nincsen szükség, a felső to
ronyszerű rész függőleges kiképzésű lehet. Ma
guk a pilaszterek és fiálék a 4. és 6. típus hang
súlyozott oldalkiképzésének (ezeknek rézsűs 
oldalain állanak a kis szobrok is) megfelelő 
folytatását, lezárását adják és erősítik a függő
leges vonalak szemléleti hatását. A pilaszter 
méretét úgy választották meg, hogy fejezete az 
oromcsempe vállával egyező magasságba ke
rül, s így a fiáié építészeti alkalmazásának 
megfelelően már szabadon áll (162. kép). A 7. 
típus oromcsempéjének gombos végződésén 4 
cm mély fúrt lyukak láthatóak. Ezekbe erősí
tették fel a külön mintázott keresztrózsákat. 

Miután egyre több adat mutatott arra, 
hogy a lovagalakos kályha mestere a gótikus 
építészet formai és szerkezeti megoldásait más 
társainál sokkal jobban követi, kézenfekvő
nek látszott az a lehetőség, hogy az építészet
ben alkalmazott gúla alakú toronytető elemeit 

157. kép. A 20. típus oromcsempéjének rekonst
rukciója (Egyed E.) Buda, palota 

Rekonstruktion der Giebelkachel des Typus 20 (E. 
Egyed). Buda, Schloss 
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158. kép. Párkánycsempe rekonstruált rajza. Buda, palota 
Gesimskachel und ihre rekonstruierte Zeichnung. Buda, Schloss 

159—160. kép. A 22—23. típus vakmérműves csempéi. Buda, 
palota és Esztergom, vár (Esztergom, Múzeum) 
Mit blindem Masswerk geschmückte Kacheln des Typus 
22—23. Buda, Schloss und Esztergom, Burg (Esztergom, 
Museum) 

is megtaláljuk leleteink között. A 15. típus formáját 
és pontos méretét szerencsére töredékeink meghatá
rozták, ilyen méretű és kiképzésű idomokkal nem is 
számolhatunk máshol, mint a kályha tetején. A há
romszög alakú lapokból összeállítható gúla oldalai
nak számát a 12 oromcsempe által meghatározott 
alaprajzi méret szabja meg, ezeknek mély hátrészei 
mögött 6 oldalú tetőt lehet felállítani. Mint láttuk, 
a tetőcsempék széleinek hátrafelé keskenyedő lemet-

161. kép. Oromrózsák a kályháról. Buda, palota 
Giebelrosen vom Ofen. Buda, Schloss 
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162. kép. A lovagalakos kályha. 1454—57 
Ofen mit Rittergestalten. 1454—57 



szése is az ilyen összeállítást segítette.24 Sajnos a csúcs eredeti végződését nem ismerjük, a legegyszerűbb 
oromrózsás záródást választottuk a 161. kép mázas példányának felhasználásával.25 

A lovagalakos kályha összhatásában, megoldásaiban az újabb adatok szerint annyira hangsúlyozza a 
vertikális hatásokat, hogy ennek a felépítés formájában is érvényesülni kellett. Ezért új rekonstrukciónknál 
az alsó részt fél csempe szélességével keskenyítettük és ennek megfelelően felépítményét is 14 szög helyett 12 
szögűre terveztük. így alakjában karcsúbbá, összhatásában magasabbá vált és az eredetileg rekonstrukciós 
mintaképnek segítségül vett salzburgi kályha (1501) helyett, a korban is közelebb álló meránói (1446—80), 
illetve az erfurti (1473) kályhákkal vethető jobban össze. Ebben a megoldásban a kályha nem egy kocka 
alakú építményen álló keskenyebb, és fölfelé maga is keskenyedő torony (89. kép), hanem az egész test válik 
toronnyá. Alsó szakasza még négyszögletű, ezt párkány is hangsúlyozza, felső része pedig sokszögű. A két 
forma találkozásánál az átmenetet a sarkok levágása könnyíti meg. Nemcsak a hangsúlyosabb, gyémánt-
mustrás barna sarokcsempékkel kiképzett sarok befejezése rézsűs, de mint egy visegrádi töredék bizonyítja,26 

a másikon is ferde levágásra valamÜyen címert alkalmaztak. Sajnos csak a címerpajzs kerek alsó végződése 
maradt meg, a piros és zöld festéknyomok szerint festett ábrázolása volt. Alatta a csempe sarkának kifelé 
néző oldalán iratszalag töredéke tanúsítja, hogy a negyedik csempesor sarkát is apró prófétaszobrocska éke
síthette, ugyanaz, mint amelyet a 3. típusnál egyébként is többször használtak.27. 

A M Ű H E L Y A L K O T Á S A I N A K E L T E R J E D É S E 

Korábban már kimutattuk, hogy a királyi palotákon kívül 1—1 kályhát felállítottak az udvarhoz közel 
álló főurak palotáiban, vidéki kúriájában is (Buda, Visegrád, Nyék; Esztergom, Pécs, Baracs). A megismert 
új típusokat részben megtaláljuk e helyeken is. így a nyéki kastélyból a tetőcsempe szürke töredékei, Pécs 
leletei között pedig sötétzöldmázas darabja került elő.28 A baracsi kúria kályhája is megerősíti a csempék 
összetartozásáról kifejtett véleményünket, itt is előkerült annakidején egy tetőcsempe-töredék is (164. kép). 
A 23. típus mérmütöredékét eddig csak Esztergomból ismerjük. 

Részben a megismert új típusok, részben a legújabb ásatási eredmények a műhely készítményeinek 
elterjedését még tovább is bővítik: az új lelőhelyekkel együtt a középkori Magyarország területéről már 
11 várból illetve főúri lakóhelyről került elő ilyen kályha maradványa. Az azonosság miatt, részletes leírás 
helyett, csak rövid felsorolásukat adjuk: 

Pomáz királyi vadászkastélyából a 13. típus levéltöredéke (163. kép).29 Egervár várkastélyában a 18. 
típus zöldmázas töredékét és mázatlan, szürke töredékét tárta fel S. Nagy Emese.30 Eger várának püspöki 
palotájában az 1., 2., 5., 19. és 20. típus csempéi alapján talán két különböző kályhával is számolhatunk 
Kozák K. ásatása óta31 (156. kép). A nagyvázsonyi várban Éri I. tárta fel a 2. és 18. típus zöldmázas 
példányait,32 Nagy S. pedig szintén e két típus zöldmázas töredékeit találta meg Bács (Bac, Jugoslavia) 
várában.33 * 
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163. kép. A 13. típus töredéke a pomázi kastélyból. (Budapest, 
MNM) 

Bruchstück des Typus 13 aus dem Schloss von Pomáz. 
(Budapest, MNM) 

164. kép. A 15. típus töredéke, Baracs (Kecskemét, Múzeum) 
Bruchstück des Typus 15, Baracs (Kecskemét, Museum) 



Korábban is hangsúlyoztuk, hogy a műhely eredeti alkotásait gyakran a királyhoz politikailag közel 
álló főurak lakóhelyén találhatjuk meg. Egerben 1447—68 között Hédervári László püspököt találjuk; 
ő ugyan a Hunyadi párt híve, de mint országnagy, tagja az 1452-es bécsi követségnek és 1455. július 21-én 
ő is aláírja a rendek levelét V. László hazahozatala ügyében.34 Ha az ő személyéhez köthető az egri kályha, 
úgy nem pártállása, hanem országnagy mivolta indokolhatta a szoros kapcsolatot az udvarral. Felvetőd
hetne azonban az ä kérdés is, hogy talán Hangácsi Albert egri prépost és királyi alkancellár kapja a kályhát, 
ő pedig V. László szoros párthíve.35 

A bácsi vár kályhája is főrangú személyhez kapcsolódik : a vár a kalocsai érsekség második székhelye. 
1450—56 között Szekcsői Herczeg Rafael érseké, 1457—71 között pedig Várdai István kezében van. Mind
ketten számításba jöhetnek. Herczeg Rafael is tagja az 1452. novemberi bécsi követségnek, melyet a magyar 
országgyűlés kiküldött, testvérét Miklóst pedig Beheim éneke nevezi meg a király híveinek felsorolásában.36 

Mégis inkább Várdai személyére gondolhatunk. Még mint egri prépost vett részt 1453. aug. 11-én a király 
képviseletében a boroszlói tárgyalásokon (a király nővérének férjhezadása Kázmér lengyel királyhoz). 
A követségnek ő az egyetlen név szerint említett magyar tagja.37 1456-ban alkancellárja, a következő évben 
pedig titkos kancellárja a királynak.38 1457. II. 25-én a király kalocsai érsekké nevezte ki, ugyanez év 
októberében pedig a három főúr között magyar részről ő a vezetője annak a fényes követségnek, mely 
Prágából indult, hogy a király menyasszonyát elhozza Párizsból.39 

A középkori Magyarország területén tehát eddig 11 helyen mutathatók ki e műhelyben készült kályhák. 
Feltételezhető az is, hogy ezeknek csak egy része egyezett a rekonstrukciónkon bemutatott rendszerrel, s 
több helyen az eredetileg második, illetve harmadik fajta kályhához tervezett csempék kombinációjával 
alkottak egyszerűbb megoldású kályhát.40 

Az elterjedés szempontjából a legfontosabb új adatokat a cseh kutatás eredményezte. A régebbről 
ismert, de részletesen eddig fel nem dolgozott lelőhelyek közül egyszerre két helyen is megtalálták a műhely 
eredeti alkotásait. Z. Smetánka Lichnice várából közölte az 1., 3., 4., 5. és 7. típus töredékeit, J. Kouba 
pedig Lipnice várának gazdag leletanyagából választotta ki az 1., 3., 4., 5., 7., 8. és 21. (?) típusba sorolható 
darabokat.41 Az előkerült darabok a világos-, sötét-fűzöld, kékeszöld ólommáz színárnyalataiban, valamint 
díszítésükben egyaránt teljesen azonosak a budai darabokkal és a finomabban mintázott részletek is teljesen 
egyezőek. A technikai kivitel minden téren arra mutat, hogy az eredeti negatívokkal ugyanazok a fazekasok 
készítették őket, mint a többit. A színezés tekintetében egy újdonságot említhetünk : Lichnicében az 1. típus 
griffes csempéje a zöld mellett gesztenyebarna mázzal is elkészült, Lipnice kályháján pedig a 8. típus lába
zati párkánya nem barna, hanem citromsárga mázas kivitelű. Az egyes csempetípusok megjelenése azonban 
mindkét helyen az általunk rekonstruált kályhaformára utal, tehát a műhely sikeresebb lovagalakos kály
hájára.42 

Csupán a 21—23. típus mérműmintás csempéi nem szerepelnek rekonstrukciónknál. Ez azok közé a 
típusok közé tartozik, melyeknek pontos formáját és méretét még nem ismerjük. A kiszerkesztett mérmű-
dísz ugyanis a 21—23. típusoknál végtelen mintát ad, melyből tetszés szerinti szakaszokat alkalmazhattak 
a csempéken. A budai és esztergomi töredékek azt bizonyítják, hogy e csempéket úgy helyezték egymás 
mellé, hogy a minta kétoldalt megszakítás nélkül folytatódjon, tehát frízszerű megoldást tegyen lehetővé. 
Míg a 22—23. típusok egyszerű burkolólapok, a 21.-nél Budán hátranyúló kályharész is található, Lipnicé-
ben is pártázatta! díszített pereme van,43 tehát utóbbiakat párkányként használták. Talán a további leletek 
lehetővé teszik e tekintetben is a rekonstrukció továbbfejlesztését, vagy annak bizonyítását, hogy a 18. 
típushoz hasonlóan e csempét is több fajta módon használták.44 

A lovagalakos kályhák megjelenése Csehországban természetesen kormeghatározási és a tulaj donosok-
kal kapcsolatos történeti kérdéseket is felvet. Sajnos a legtöbb magyarországi és a két csehországi lelőhely 
darabjainál sem rendelkezünk olyan ásatási megfigyelésekkel, melyek az időmeghatározás kérdését egy
értelműen eldönthetnék, a kályha készítésének évtizedét meghatároznák. A lelőkörülmények egyébként is 
csak a kályhák lebontásának, elpusztulásának korát jelzik, ez pedig általában 5-től 50 évig terjedő használat 
után következett be.45 

A magunk részéről a műhely eredeti munkáinak korát heraldikai és stíluskritikai támpontok alapján 
1455—57 közé helyeztük. A cseh kutatók magyarországi viszonylatban a meghatározást elfogadják, de 
az ottani példányokat későbbinek tartják. Álláspontjuk szerint II. Ulászló király korszaka köti össze 1490-től 
a két országot. Lichnicében az 1500-as években kezd nagyarányú átépítési tevékenységbe Lipai Trcka 
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Miklós, Lipnice pedig ugyané család másik ágának tulajdona az 1430-as évektől és ugyancsak a 16. sz. 
első évtizedében folynak új építkezések.46 Bár a későközépkorban, főleg inkább a XVI—XVII. században 
többször előfordul, hogy a kályhacsempék negatívját hosszú időn keresztül használják, olyan esetet, amikor 
az összes negatívok fennmaradtak és a teljes kályhát később is el lehet készíteni, nem tudunk elképzelni. 
így a magyarországi és a csehországi kályhák felállítása között feltételezett 40—50 éves időközt is túl hosszú
nak találjuk, s ráadásul az egyes csempék között olyan nagyfokú technikai egyezést találtunk, amit csak 
azonos fazekasműhellyel magyarázhatunk.47 

A történelmi kérdések vizsgálata is nyújt olyan adatokat, amelyek a korábban is fennálló kapcsolatok
kal magyarázzák az egyidejűséget. 

A XV. sz. közepén a csehországi politikai viszonyok rendkívül bonyolultak. A század kezdetétől folyó népmozgal
mak, felkelések és vallásháborúk látszólag a vallási kérdéseket tolják előtérbe, de mögöttük a parasztság, az egyre erősödő 
városi polgárság és a főurak egy részének osztályküzdelme, másrészt a nemzeti királyság kialakításáért vívott harc húzó
dik. Osztálykülönbségek, különböző hitkérdések, a kultusszal kapcsolatos eltérő álláspontok a pápasággal szembenálló 
huszitákat magukat is több pártra bontják, taboriták, túlzó és mérsékelt kelyhesek (utraquisták) egymással is küzdenek 
az egyes időszakokban, sa velük szövetségre lépő főnemesség osztályhelyzetének megfelelően rendszerint nem támogatja 
fenntartás nélkül a mozgalmat, csak míg számára is hasznosnak látszik. 

Zsigmond császár vejének, Habsburg Albertnek halála után 1439—1453 között interregnum volt Csehországban. 
A Habsburg pártot elsősorban a katolikus hitű főurak jelentős erejű csoportja jelentette, élükön a Rosenberg, Riesenburg, 
Neuhaus, Lichtenburg családdal és néhány várossal; korábban császári pártként, később „Strakonici szövetség" néven 
tömörültek. Velük szemben Podjebrad György pártját találjuk, a Sternberg, Trcka, Duba, valamint a morva Kunstat, 
Pernstein és Sternberg urakkal. Ez a cseh nemzeti párt, mely a túlzó kelyheseket támogatja, nélkülözhetetlennek tartja 
a választott király jelenlétét, és az ország egységét akarja erősíteni. Első pillantásra szembetűnik hasonlósága a — részben 
hasonló okok által létrejött — magyarországi Hunyadi párttal, mely Albert halála után szintén nem támogatja a Habs
burg örökösödést, és ugyanúgy a központosító törekvésekkel, a bárók hatalmának korlátozásával jut el 1457 után a 
nemzeti királysághoz. 

1453 áprilisában Podjebrad György más cseh főurakkal együtt Bécsben hűségesküt tesz Lászlónak, aki 
elfogadva a csehek feltételeit, októberben országukba utazik, és Prágában Széchi Dénes esztergomi érsek 
cseh királlyá koronázza.48 Az új király egy évig tartózkodott országában, csak 1454. nov. 27-én indult el 
Boroszlóba, honnét 1455 februárjában ment vissza Bécsbe. Az év végén ismét Prágában találjuk. A követ
kező év legnagyobb részét Magyarországon töltötte és csak 1457 szeptemberében utazott Bécsből ismét 
Prágába, hogy ott közelgő esküvőjét megülje, de novemberben meghalt. 

Láthatjuk tehát, hogy Habsburg László rövid uralkodása alatt — a főurak követeléseinek engedve — 
mindhárom országában rezideált, s néhány országgyűlési utat leszámítva bécsi, prágai és budai palotáit 
lakja.49 (Kézenfekvő, hogy feltételezzük, előbb-utóbb az előbbiknél is meg fogják találni a személyével 
kapcsolatos leleteket.) A király adományaival nemcsak csaladjának régi híveit jutalmazta, de az ezekkel 
szemben álló nemzeti pártok fő embereit is, akik uralmát végül is lehetővé tették. Magyarországon Hunyadi, 
Csehországban Podjebrad György birtokai gyarapodtak. Valószínű, hogy jóval több főúr városi házában 
vagy várában került felállításra a királyi műhely kályhája, mint ahányról már tudunk. 

Lichnice várának tulajdonosát sajnos 1470 előtt nem ismerjük, és így az esetleges korábbi összefüggések 
homályban maradnak. Lipnice váránál azonban tudjuk, hogy a Trcka család már 1434 után megszerzi; 
Miklós (I. f 1453) a nemzeti párt egyik vezető tagja, majd ennek fia Burján (|1480), továbbá ismét Burján 
(II.) nevű fiú tulajdonában volt, az utóbbi haláláig, 1522-ig.50 V. László idejében ezek közül Burján (I.) 
jöhet számításba, amire már J. Kouba is felhívja a figyelmet.51 Lipai és Lipnicei Trcka Burján lovag a leg
felsőbb országos bíróság tagja, s részt vett a Várdai I. bácsi érsek által vezetett követségben, mely a király 
menyasszonyáért utazott. V. László meghatalmazó levelében név szerint említi a követek között.52 

A M Ű H E L Y H A T Á S A A K Ö Z É P - E U R Ó P A I F A Z E K A S S Á G R A 

Már korábban is kimutattuk a királyi műhely kályhájának nagy jelentőségét, ami abban nyilvánult 
meg, hogy a sok helyütt álló kályhák a környékbeli fazekasműhelyek munkáinak stílusát erősen befolyásol
ták. Részben közvetlen lenyomatok, néha újra mintázott másolatok készültek egyes csempékről (elsősorban 
a lovas, griffes és az oroszlános díszítésűeket kedvelték), másrészt még később is a kályha egészének stílusát 
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és dekorációs rendszerét vették alapul új kompozícióknál is. A középkori Magyarország területéről 7 helyről 
másolatok, 6 helyről a későbbi hatás volt kimutatható (110. kép). Az újabban gyűjtött adatok ennél jóval 
szélesebb körű hatásról tanúskodnak. 

CSEHSZLOVÁKIA 

Lipnice, vár. A leletek között nemcsak az eredeti, lovagalakos kályha mutatható ki, de J. Kouba meg
találta az ezekről készült másolatokat is: ilyen a griffes típus tükörképeként elkészített mázatlan csempe, 
valamint a 4. típus lenyomata segítségével készített fülkés mérműves csempe.53 Az utóbbi a lenyomat miatt 
részletformáiban elmosódott és mintegy 20%-kal kisebb, cserépanyaga is más (sárgásfehér), máza kékesebb, 
a mérművek finomabb részeinek áttört kifaragását a fazekas már nem kísérelte meg. —- Véleményem szerint 
ez a másolat-kályha készült az 1500-as évek során folyó új építkezésekkor! 

Skalice (Kourim) kolostorának leletanyagában két fajta kályhacsempe tanúskodik a közvetlen hatás
ról. Keretelési módjában mindkettő a csavarodó levélsort alkalmazza. Az egyik az 1. típus griffjének tükör
képe, a másik a 16. típus kompozícióját használja fel, a középső rózsa helyett címerpajzsban a cseh oroszlánt 
alkalmazva (165—166. kép). Mindkettő mázatlan, csillámmal kevert világosbarnára égetett cserép; 
egyező méretük is bizonyítja, hogy azonos kályhához készültek (M: 19,2 cm).54 A fazekasmester mindkét 
esetben az új negatívját pozitív minta készítése nélkül, közvetlenül faragta ki és igyekezett részleteiben is 
követni az eredeti példát. 

Kutná Hóra. (Pontos lelőhelye ismeretlen). Egy zöld mázas kályhacsempe jobb felének töredéke; 
zárt előlapú volt, dongás háttal.55 A 3. típus íves-fülkés csempéjének rendszerét alkalmazta a valószínűleg 
városi fazekasmester egy új kompozíció elkészítéséhez, melynek fő alakja talán címertartó angyal lehetett. 
A szamárhátívet és a szegélyező fülkék vimpergáját az eredeti csempe lenyomataként használta fel, ezért 
ezeknél a részletméretek kb. 15%-kal kisebbek. (167. kép.) M : 15 cm. 

Brno, Városház utca. A múlt század végétől kezdve több alkalommal került elő egy négyzetes, zárt 
előlapú csempetípus, mely stílusában a kétségtelenül helyi városi mesterektől származó csempéktől eltérő. 
A szépen profilált keretben stilizált indamotívum fut körül, belül a kör alakú ágról a négy sarok felé kihajló 
gótikus levelek mintájával találkozunk újra, tehát a 16. típus kompozíciójával. A rózsa helyett bal felé 
forduló, fejét lehajtó oroszlán áll a középső mezőben. Alul kis rozettákkal tagolt minuszkulás felirat: 
+ scham-fdich + . Vörös, mázatlan cserép, 11 cm mélyen hátranyúló kályhafiók résszel, m : 22 cm (168. 
kép).56 

Brno (?). Háromszögű oromcsempe zárt előlappal. Díszítése középen rózsa, sarkok felé elágazó 
három levéllel. Zöld ólommázzal bevont; hátkiképzése egyenesen levágott lapokból áll; m: kb. 30 cm. — 
A17. típus díszítésrendszerét követi, de már elnagyoltabb formákkal, talán csak közvetett kapcsolat útján.57 

A bemutatott hat csempetípus alapján is feltételezhetjük, hogy Csehországban és Morvaországban 
egyaránt több eredeti lovagalakos kályhával számolhatunk. Ezeknek hatása itt is szélesebb körben, magas 
színvonalon dolgozó városi és kisebb kvalitású vidéki mestereknél jelentkezett, stílusukból és formájuk 
alapján ítélve részben még a XV. sz. második felében, részben már 1500 után. 

LENGYELORSZÁG 
Krakkó. A városi leletek között, valamint a királyi várban egyaránt több példánya került elő az alábbi 

két csempetípusnak, melyek véleményem szerint azonos mester készítményei. Az egyik négyzetes csempe 
mélyen hornyolt kerettel, ebben erősen stilizált leveles indadísz ; belül bal felé forduló griff, mely jobb mellső 
lábát felemeli. Barna mázas. M: 21,5 cm. (139. kép.)58 A másik a kályha felső részéhez készített téglalap 
alakú csempék közé tartozik, keretelése az előbbivel megegyező profilú, díszítése szamárhátív felett két, 
alul félköríves nyílásokkal osztott, felül kerek mérműves ablak. Vörös cserép, engobe felett sárga és zöld 
mázzal; sz: 17,2 cm (169. kép).59 Az utóbbi több variációban készült —, talán soronként változtak — van 
teljesen áttört megoldású, van, amelyiknél csak az alsó fülke mélyed befelé és van teljesen síkszerű is ; a leg
egyszerűbbek csak egyszínű mázzal készültek.60 Mindkét típus a lovagalakos kályha hatása alatt készült 
valamelyik városi műhelyben, véleményünk szerint az 1500-as évek körül. A mintakép az 1. és 4. csempe
típus volt, a griffnél a mellső lábak helyzete és a szárnyak, a fülkés csempénél a kompozíciós rendszer is 
bizonyítja ezt. Ugyanakkor a stílus a gótikától már erősen távolodó, azt csupán dekorációs hagyománynak 
tartó mesterre mutat, aki a színes mázak együttes használatának új divatját is követi. 
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165—166. kép. Griffes és levéldíszes, címeres mázatlan csempék. Skaliçe-Kourim (Praha, Národni Múz.) Foto Národni'Múz. 
Unglasierte Kacheln mit Greif, Blattornament und Wappen. Skalice-Kourim (Praha, Národni Muz.) Foto Národni Muz. 

167. kép. Angyalos csempe 
töredéke a 3. típus lenyoma
tával. Kutná Horá (?). (Kut-

ná Horá, Muz.) 
Bruchstück einer mit Engel 
VCl. iClCi. tCI l JX.cH'l ld 11X11 VJ-̂ 1.11 
Abdruck des Typus 3. Kutná 
Horá ( ?). (Kutná Horá, Muz) 

168. kép. Levéldíszes-oroszlános csempe. Brno 
Kachel mit Blattornament und Löven. Brno 

Boroszló (?), pontos leló'hely ismeretlen. Négyzetes kályhacsempe mélyen 
hornyolt kerettel. Pálcatagos tükörben jobb felé forduló griff, bal mellső lábát 
felemeli; alatta és előtte sziklás talaj jelzése. Mázatlan vörös cserép, m: 18 cm 
(140. kép).61 Az 1. típus másolataként készült, a tükörkép kompozíció és a 
szárny mintája is elárulja, hogy maga a fazekasmester mintázta a negatívot. 

Opole, Kastély. — Az opolei későközépkori kastély ásatásából egy szí
nesmázas, későgótikus kályha töredékei kerültek elő. Köztük előfordul a 2. tí
pus fát őrző oroszlán alakja, mégpedig kivágott oromcsempe megoldásában. Ezt ugyanúgy alkalmazták, 
mint azt a ravensburgi kályhán már a XV. sz. közepén is tették (105—106. kép). A részletformák azonban 

169. kép. Mérműves csempe. 
Krakkó. (Múzeum Sztuki U. 
J. és Múzeum Historyczne 

Krakowa) 
Masswerkgeschmückte 

Kachel. Krakow. (Múzeum 
Sztuki U. J. und Múzeum 

Historyczne Krakowa) 
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170. kép. Mérműves csempék töredékei, 1500-as évek Ciehanów és Liw kastélyaiból. (J. Kruppé ásatása) 
Bruchstücke von Masswerkkacheln, 1500er Jahre. Aus den Schlössern Ciehanów und Liw. (Ausgrabung J. Kruppé) 

ez esetben már elmosódtak és erősen stilizáltak. Ugyanez a mester készítette a boroszlói városháza szí
nesmázas kályháját is, melyet stílusa alapján a XVI. sz. első évtizedére tehetünk.62 A mester a krakkói 
királyi vár két királyalakos kályhájának készítője ; Maria Piatkiewicz-Derén azonosította az ott dolgozó 
műhelyt és rekonstruálta az 1506 után készült kályhákat.63 

Ciehanów, kastély (É. Mazovia). J. Kruppé ásatásából a hercegi kastély leletei között került elő egy 
zárt előlapú csempetöredék, mely szamárhátív felett kettős ablakokat hord. Sárgásfehér cserép, citrom
sárga ólommázzal (170. kép).64 

Liw, kastély (K. Mazovia). J. Kruppé ásatásából került elő egy áttört előlapú, dongáshátú csempe 
töredéke, melynek mérműves dísze itt is kapcsolt ablakokat mutat, ezek záródása is félköríves, de felül 
még megőrizték a 3 kerek nyílással áttört kerek rózsaablakot. Sárgásfehér cserép, zöld és citromsárga 
ólommázzal (170. kép, jobb oldali). — Mindkét utóbbi darabnál feltételezhető a helyben ismeretlen fehér 
cserép alapján, valamint a stílus szerint is, hogy a déli körzetből szállították ide a kályhákat; mindkét kastély 
a mazoviai herceg tulajdona volt.65 

A felsorolt típusok alapján, melyeket a kutatás valószínűleg még jóval több lelőhelyen fog kimutatni, 
többfajta következtetést is tehetünk. V. László nővére 1454-től Kázmér király felesége, Szilézia főkapitánya 
1454-től Rosenberg Henrik, s ennek testvére Jobst prágai prépost a boroszlói püspök 1456-tól. Ezért fel
tételezhetjük, hogy akár a krakkói királyi palotában, akár a Habsburg párt legismertebb híveinek lakó
helyén állíthattak fel 1—1. lovagalakos kályhát, amelyek közvetlenül hathattak a helyi mesterekre. Ha 
pedig ilyeneket e helyekre nem szállítottak, úgy Csehországból vagy Morvaországból közvetett hatással 
számolhatunk Szilézia felé irányuló egyszerű műhelykapcsolatok útján is. A boroszlói griffes csempe hátá
nak kiképzése azt bizonyítja, hogy még a XV. században készült, később már nem szűkül így össze a hátsó 
rész (140. kép). Felvetjük azonban azt a lehetőséget is, hogy a későbbi összefüggéseket a Magyarországról 
kiinduló későbbi hatások hozták létre. Jagelló Ulászló uralkodása alatt közvetlen művészeti kapcsolatok 
létesültek Lengyelország felé ; lehet, hogy magyar fazekasmester vitte magával Krakkóba mintagyűjtemé-
nyét és a többszínű mázak divatját. Lehetséges, hogy a kassai György mester az összekötő kapocs és egyben 
a griffes-fülkés csempék (139. és 169. kép) készítője. „Georgius Caplaniecz de Kotschicza" 1499-ben nyeri 
el a polgárjogot Krakkóban, 1512-ben a fazekasok céhmestere, a számadáskönyvek adatai szerint 1524-től 
a királyi palota részére66 padlótéglát és tetőcserepet szállított. (Sajnos a korábbi számadáskönyvi adatok 
hiányosak.) Munkássága hatással lehetett a következő mesterre, aki már a királyalakos színesmázas kályhá
kat készítette. A két csoport között technológiai és stílusbeli összefüggések, de egyben korkülönbségek is 
kimutathatóak. A mazoviai csempék szintén a krakkói körzetből kerülhettek megrendelőjükhöz. 

JUGOSZLÁVIA 

Susedgrad (Szomszédvár). A várból előkerült gazdag kerámiaanyagból67 két csempetípus töredékei so
rolhatók a lovagalakos kályha másolatai közé. Egyik a lovagalakos csempe lenyomata, mely az eredetinél 
kb. 17%-kal kisebb68 és már áttörés nélkül, zárt csempeként készült el, a másik a 4. típus fülkés csempéjének 
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lenyomata. Ez ugyan áttört megoldású, de a faragások már jóval durvábbak, mint az eredetinél. Mindkettő 
zöld mázas, erősen összefolyó részletformákkal. 

Ljubljana. A német lovagrend városi palotájának ásatásából, a fát őrző oroszlán csempéjének több pél
dánya került elő68 (144. kép). Ezek a 2/a. típus (73. kép) lenyomatai-, .mázatián kivitelben. Hátkiképzésük70 

elárulja, hogy még a XV. sz. m. felében készültek. 
Ptuj (?). A városi múzeum két töredéke is ide sorolható. A belső rész az oroszlános csempe lenyomata, 

de az alkalmazott kétfajta keretelés már egészen eltérő. Ezek is mázatlan kivitelűek.71 

Celje (Cilii). Innen már régebben ismert az oroszlános csempe másolata. 72 Sematikus kivitele — pl. a 
keret és a sörény — alapján úgy tűnik, hogy ez esetben már új negatívot faragtak (145. kép). Ez is mázatlan 
csempe. 

A jugoszláviai leletek arra mutatnak, hogy e területen is több, különböző színvonalú műhely vette 
segítségül mintakincse bővítésére a lovagalakos kályha néhány csempéjét. Susedgradra magasabb technikai 
tudású műhely szállított, Celjén népiesebb stílusban dolgozó helyi mester dolgozhatott. A csempék előkerü
lésének helyei alapján két esetben is gondolhatunk arra, hogy talán a mintaképként használt eredeti kályha 
is helyben állott, s így közvetlenül is hathatott. Celje a középkori Cilii, V. László nagybátyjának, a gyászos 
véget ért Czillei Ulriknak volt családi fészke. Süsedgrad, a középkori Szomszédvár, tulajdonosa a XV. sz. 
közepén a szomszédvári Henning de Czernen, aki Zsigmond, később Albert, majd Erzsébet királyné udvari 
testőreként fordul elő a forrásokban73; V. László közismert hívei közé tartozott74és vezető szerepet játszott 
a Hunyadi testvérek és híveik elfogatásában is. Ezért a király 1457. III. 21-én kelt oklevelében azon nyolc 
megkülönböztetett hűségű alattvalója között sorolja fel „Henning Czernyn de zomzedwar" királyi főlovász-
mestert, akiket szolgálataikért minden támadás ellen védelmezni fog.75Minden feltétele megvolt tehát annak, 
hogy a király ajándéka Cilii és Szomszédvár gazdáihoz is elkerülhessen, majd helyi és környékbeli mestere
ket másolásra ösztönözzön. Kevésbé valószínű, de elképzelhető, hogy e területen csak egy főúr lakóhelyére 
szállítottak az eredeti kályhából, ez esetben azonban a történeti összefüggések valószínűsítik, hogy a máso
latok egy része már egy-két éven belül elkészült. 

ROMÁNIA 

Az első részben tárgyalt típusok mellé sorakozik további bizonyítékként a griffes csempe hatása alatt 
készült mázatlan sarokcímer Vajdahunyad (Hunedoara) várából. (138. kép).76 

SVÁJC 
Feldolgozásunk első részében tárgyalt leletek közül itt adjuk a Stein am Rhein-ből származó oroszlá

nos csempe képét (146. kép).77 Ez a zöld mázas csempe is másolat, a zürichihez (107. kép) hasonlóan már 
elhagyja a hátsó fa ábrázolását és helyette az üressé vált teret az oroszlánfarok stilizálásával tölti ki. Ugyan
akkor az eredetileg a földön fekvő farok is megmaradt, ami szemléltetően bizonyítja, hogy a megváltozott 
mintájú darabok is lenyomat útján készültek. 

Meg kell említenünk, hogy a Figdor-gyűjteményből származó csempe (104. kép) a körbe komponált 
lovag alakjával szintén a svájci körzetbe sorolható. Lelőhelye ugyan ismeretlen,78 de analógiáinak gazdag 
sorozata került elő svájci lelőhelyekről. (Ezeknek a daraboknak értékelése olyan szorosan összefügg a század 
végi budai leletek feldolgozásával, hogy későbbi időpontban azokkal együtt szeretnénk e kérdésre vissza
térni.) 

MAGYARORSZÁG 
A lovasalakos kályha műhelyének hatása a hazai fazekasság körében nagyon sokrétűen jelentkezik. 

Az új ásatások leletei a 110. kép térképén adott elterjedésnél még részletesebb képet adnak meg. Jelenleg csak 
két lelőhelyre utalunk, a többivel— miután több esetben más későbbi kályhák műhelyének és kormeghatá
rozásának kérdéseihez kapcsolódnak, az új ásatások eredményeinek közreadása után foglalkozhatunk csak. 

Kőszeg, vár. Az I960—62. évi ásatások során feltárt gazdag leletanyagból az 1., 2., 6. és 16. típus csem
péinek mázatlan másolataira hivatkozhatunk. A 6. típus barna cserépből készült, már erősen elmosódott 
lenyomat, az eredetinél (171. kép) 12—14%-kai kisebb részletekkel. Az áttört fülkés megoldás helyett mestere 
megelégedett a zárt előlapos egyszerűbb formával is (sz: 18 cm, 172. kép). A griffes és oroszlános csempék, 
valamint a 16. típus másolatai szürke redukált égetésű cserépből készültek. A griffes csempék 20%-kai, az 
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172. kép. A 6. típus mázatlan másolata. Kőszeg, vár 
15. sz. m. f. 

Unglasierte Kopie des Typus 6. Kőszeg, Burg 

oroszlános csempék 16%-kal kisebbedtek a másolás 
során, de az elmosódott részleteket a negatívban 
újra mintázták, így aránylag éles rajzú példányokat 
hoztak létre. (Griff m : 19,5 cm, 137. kép; oroszlán 
m: 19,8 cm, 142. kép.) A rozettás csempe másolatai 
viszont nem kisebbek az eredetinél, úgy látszik telje
sen újrafaragták a negatívot, ezért egyes részletek 
erősen megváltoztak (pl. a levelek közötti kis rozet
ták hiányzanak), m: 22 cm. Az ásatási megfigyelé

sek szerint valamennyi darab a XV. század végén készülhetett és 1532-ben, a török ostrom alkalmával 
mehetett tönkre. 

Vasvár,préposti ház. 1952-ben PaulovitsI. —Kádár Z. ásatásából került elő egy sima hátú szegély
csempe barna cserépből. Első látásra elárulja, hogy a 13. típus sarokcsempéjének közvetlen hatása alatt ké
szült, de nem lenyomatként. Mintája éles rajzú, erősen sematikus, vonalas hatású. A mázatlan csempe külső 
felületét meszeléssel fehérre színezték (sz: 11 cm, 148. kép). A század végén, esetleg már 1500 után készül
hetett, v 

171. kép. A 6. típus csempéje Izaiás és Judit alakjával 
1454—57. Buda, palota 

Kachel des Typus 6. mit der Figur des Isaias und der Judit 
1454—57. Buda, Schloss 

Tanulmányomban elsősorban a lovagalakos kályha műhelyének gazdag mintakincsét, alkotásainak 
széleskörű elterjedettseget és ennek történeti hátterét szerettem volna megvilágítani. Később, az új leletek 
további feldolgozása során alkalom nyílhat a kályhák stílusának és műhelyének közelebbi vizsgálatára is. 
Reméljük, hogy időközben a külföldi kutatás is újabb anyag birtokába jut, esetleg levéltári adatokkal is 
megvilágíthatja a mesterkérdéseket.79 

J E G Y Z E T E K 

1 Eredeti tervünk az volt, hogy II. részként a XV. sz. 
második felének és a XVI. sz.-nak anyagát adjuk. Ezeknél 
a főleg figurális díszű, kis példányszámú daraboknál a res
taurálás nagyon lassú, nélküle pedig a típusok megismerése 
és a kályhák rekonstrukciója bizonytalanná válna. Kép
számozás az I. rész folytatása. 

2 Még a budai királyi palota XIV—XV. századi kerámiá
jának is csak mintegy 10%-a kályhacsempe. 

3 Kozák K., XV. századi oroszlános kályhacsempék. 
Veszprém megyei Múzeumok Közleményei I. 1963. 143—. 

4 Méri I., Arch. Ért. 1957. 187—206.; Holl, I. rész, 272. 
5 Pór A., Turul, XV (1897) 15; XXVIII. 84—86. U. itt 

pecsétje és síremléke. 
6 A címer használat ilyen eltérései megtalálhatók pl. 

Kálmán herceg, győri püspök esetében is. Végh Gy. Turul 
XLIX (1955) 3. oldal képei. 

7 A darabot Csemegi J. mentette meg a múzeum részére. 
Más középkori leletről a munkások nem tudtak. 

8 Özvegye a házat az óbudai apácáknak adta, 1401 után 
Czillei H. foglalja el tőlük. A házat Pataki V. a Fortuna 
u. 1. sz. ház területére helyezte: Bud. Rég. XV. 258—259, 
45. j . 

9 Eberhard címerének rajza : Végh Gy. Turul, XLIX 
(1935) 2—4., 8. kép. (Itt sisak és oromdísz nélkül, a XIV. 
században azonban még előfordul, hogy főpapok is használ
nak címerükben a papi föveg helyett sisakot és oromdíszt, 
pl, Szécsényi Mihály egri püspök.) 

10 Szentpétery I., Magyar oklevéltan. Bp. 1930. 166. 
Bunyitay V., A váradi püspökség története. I. Nagyvárad, 
1883. 228—231.; C. Engel, Geschichte des Ungarischen 
Reichs. Wien, 1834. II. 239, 281. — 1397-től zágrábi püspök, 
majd váradi és ismét zágrábi püspök ; a konstanzi zsinat idején, 
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Zsigmond távollétében évekig ő kormányozza az országot. 
11 1408. XII. 13. Baranyai B., Századok 1926, 575. 

Eredeti szövege Fejér, CDX/14. 682. 
12 „Mystice draco aut diabolum significat, aut ministros 

eius, vei etiam persecutores Ecclesiae, homines nefandos... " 
(Hrabunus Maurus, Migne, P. L. 111, 230.) — Részletesen: 
L. Stauch, Drache — Reallex. z. dt. Kunstgeschichte. Bd. 
IV. Stuttgart, 1958. Sp. 347—348. 

13 Részletesen F. Palacky, Geschichte von Böhmen. Bd. 
III. Prag, 1845. 247—306, 

14 A 116. kép oromcsempéjét és az azonos mázú négyeit 
címeres csempét (1. tip.) a budai palota ásatásánál a kápolna 
melletti udvar legalsó rétegében találtam 1959-ben (X/A 
munkahely, 8. réteg), itt 4 db Zsigmond-obulus volt (CNH 
II. 125) A típus; 1390—1424 között. L. még Holl, Bud. Rég. 
XX (1963) 366, 77. kép 1—3. kerámiája e rétegből. 

15 Holl, I. rész, 250. o. Az állatmesét illusztráló csempé
nek másolatán a részletformák 10%-kal kisebbek. 

16 A felhasználásra kerülő cserép és a máz ilyesfajta 
összeegyeztetését már a XIV. századi udvari műhelyekben is 
megtaláljuk. 

17 Az egyes kályhák rajzi rekonstrukciójához szükséges 
felső csempék sorozatát még csak részben ismerem, töredékes 
állapotuk miatt közlésükre csak később kerülhet sör. 

18 A III. csoport valószínűleg nem önálló műhely, ha
nem a nyéki, vagy á IV. csoport műhelyének készítménye. 

19 így az I. csoportnál a zárt előlapú négyzetes csempék 
háta rövid, a nyílást képző pereme szegletes ; a II. csoportnál 
hosszabb kihajló; az V. csoportnál hosszú, megvastagított 
peremmel. 

Lásd a 3. kép 7. ábráját, valamint a II. részben közölt 
metszetrajzokat. Sajnos, a hátrészek teljes restaurálása csak 
kevés esetben sikerül. A hát mélysége az 1/1. típusnál 10,8— 
11 cm, 2 : 9—10 cm, 11 : 10,5 cm, 13 : 9,4 cm. A II. csoport 
1. típusánál 12 cm. A IV/2 : 11,5 cm, 5:11 cm, 11:11 cm. 
Az V/l : 14,5 cm. 

20 A Vármúzeum nyéki leletei között a IV. csoport 
2. típusa. 

21 Héjj'M. ásatása 1961, Visegrád, Alsóvár. Ezúton is 
köszönöm baráti szívességét a közlési engedélyért. 

22 Kozák K , Az egri vár középkori palotájának gótikus 
és reneszánsz kályhái. Az Egri Múzeum Évkönyve, 1965; 
Az Egri Múzeum Évkönyve, 1964. 257. o. 33. kép. 

23 Az egri leletek előkerülése után újból átnéztük a 
budai anyag fel nem dolgozott típusait, hátha vannak itt is 
olyan töredékek, melyek az új típusok rajzi kiegészítését lehe
tővé teszik. E munka során találtunk rá a 20. tip. töredékeire. 

24 A nyolc szögű elrendezés alaprajzilag az oromcsem
pék mögött már nem fér el, bár a mért szögek alapján még 
elképzelhető lenne ez is. Első rekonstrukciónk tizennégy
szögű felépítményére már elhelyezhető volna. 

25 Kozák K., i. m. az egri kályha rekonstrukciójához 
felhasználta az ott előkerült nagyméretű oromrózsát. Egerben 
azonban a leletek szerint több olyan típust használtak a kály
ha összeállításához, amit Budán valószínűleg csak a második 
vagy harmadik, eltérő formájú kályhánál alkalmaztak, pl. 
a más formájú és méretű 19. és 20. típust. Amennyiben 
pedig Egerben két kályha állt, úgy lehetséges volt két rend
szert is alkalmazni. 

26 Visegrád, Mátyás király Múzeum; Schulek ásatási 
leletei a palotából. A pajzstalp alatt . .cul felirat végződés 
minuszkulás betűkkel. 

27 így a 76. képen bemutatott darabnál is. A mondat
szalag feliratvégződése szerint Dávid mellképe volt a külső 
sarkon is. 

28 Pécs, Janus Pannonius Múzeum. 
29 Sashegyi gyűjtemény, O. Történeti Múzeum. 
30 S. Nagy E. Arch. Ért. 92 (1965) 196. oldalon említett 

darabok között. Miután a várat csak 1476 után építették újra 
fel, a kályhát szerintünk a bán egy másik várából vagy házá
ból hozhatták át ide. 

31 Kozák K., i. m., valamint: Az egri vár feltárása. 
Heves Megyei Múzeumok Közleményei. Eger, 1963.132,162. 
Egerben vagy két különböző felépítésű, vagy még inkább egy, 
de a budaitól eltérő rendszerben felrakott kályha állhatott vé
leményünk szerint. 

32 Éri I., A nagyvázsonyi pálos kolostor leletei. Magyar 
Műemlékvédelem 1959—1960. 93. o. 21. j.-ben említi az 
oroszlános töredéket. 

33 S. Nagy., Tvrdjava Bac.—Rad Vojvodanskih Muzeja 
1 (1961) 95. — A 2. típus a IX. t. 6, a 18. tip. a X. t. 6. képén 
(a pelikán szárny- és faroktöredéke). Ezúton is köszönöm 
a szerzőnek, hogy segítőkészségével az azonosítást meg
könnyítette. 

34 Závödszky L., A Héderváry család oklevéltára. II. 
Bp. 1922. XXIV. 

35 Hunyadi László kivégzése után a király 1457-ben bé
keajánlattal küldte Szilágyi Erzsébethez. Fraknói V., Mátyás 
király. Bp. 1890.47.— 1457. V. 29.-én főkancellárként, ugyan
ez év VII. 26-án és IX. 1-én egri prépost és alkancellárként 
említik V. László adomány levelei Hangácsit. — Az adatokat 
Kumorovitz L. szívességének köszönhetem. 

36 Teleki J., Hunyadiak kora Magyarországon. Buda
pest, 1852.II.k.260—261. — Wertner M.,Turul 1913. 56—68. 

37 Teleki, i. m. II. k. 302. Dlugoss alapján. Vezetőjük 
Ottó bajor fejedelem, Várdain kívül 8, bajor, cseh és osztrák 
főurat említenek. 

38 1456 : Szentpétery L, Magyar oklevéltan. Bp. 1930.170. 
1457: V. László meghatalmazó levele nevezi így, 1. 39. jegyz. 

39 A követség másik két vezetője a passaui püspök és 
Sternberg Zdenkó prágai várkapitány, Teleki, i. m. II. k. 548. 
1. jegyz. a király megbízó levele és Dubravius alapján. 

— Ezek szerint az újra kitörő pártharcok közepette is 
mindvégig kitartott a király mellett. Később Mátyás király 
egyik kedvenc diplomatája; 1464-től Péter bácsikanonok által 
kormányoztatja a bácsi székhely területét valószínűleg keveset 
tartózkodott ottani várában. Magyarország vármegyéi és 
városai. Reiszig E., Winkler P. Bács vm. II. k. 72, 308. — Ha 
tehát azonosításunk helytálló, úgy a bácsi kályhát 1457-ben 
állították fel. 

40 Nem tartjuk ugyanis valószínűnek, hogy pl. Nagyvá
zsony vagy Bács várában két-két különböző megoldású kály
hára is szükség volt. Talán a technikailag egyszerűbb megol
dású zárt előlapú csempék kombinációjával építették fel a tel
jes alsó részt. Feltűnő, hogy a gyémantmustras sarokcsempe 
sem fordul gyakrabban elő. 

41 z: Smetánka, Pam. Arch. LU (1961) 592—598. — J. 
Kouba, Casopis Národního Muzea. CXXXIII (1964) 185— 
199. —Ezúton is köszönöm mindkét kutató baráti szívességét, 
hogy a leletek részletes vizsgálatához segítségüket nyújtották. 
• 42 A másik nagyobbméretű csempékből felrakott kályha 

és a harmadik fajta, melyeknek pontos formáját még nem is
merjük, úgy látszik, ritka lehetett; talán méretei miatt csak a 
legnagyobb termekben lehetett felállítani ? 
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43 J. Kouba, i. m. 8—9. kép. 
44 Budán e típusnak eddig csak két példányából talál

tunk darabokat, míg a biztosan a lovagalakos kályhához 
tartozó típusokból általában 5—10 példány is előkerült. Ezért 
hisszük azt, hogy az előbbi fajták eredetileg olyan kályhához 
készültek, melyből Budán csak egy állott. 

45 A mai életből vett példák és a középkori adatok egy
aránt tanúsítják, hogy a használat mértéke nagyon különböző 
lehet. A divat változása, új építkezések, a tulajdonos gazdasági 
helyzete a lebontást egyaránt befolyásolja. A szerzők egyéb 
támpont híján a készítési kor meghatározásához az építkezé
sek, átépítések esetleg ismert adatait szeretik felhasználni. Ez 
azonban csak akkor fogadható el módszertanilag, ha megfelelő 
részletességgel ismerjük a vár, kastély stb. összes építési perió
dusait, másrészt ezt a kályhák stíluskritikai vizsgálata is alá
támasztja. Ez esetben is számolnunk kell avval, hogy a meg
határozott időszakokon belül is történtek kisebb renoválások, 
ugyanakkor egyes nagyobb értéket képviselő kályhákat az át
építés után is használtak. — A politikai történet adatait pedig 
minden esetben csak a már kikövetkeztetett kormeghatározás 
után hívhatjuk segítségül. 

46 Z. Smetánka, i. m. 596—597.; J. Kouba, i. m. 
193—196. 
47 Többek között pl. az a megoldás, hogy egyes csempe

részleteket mázatlannak hagynak; valamint a finomabb rész
letek pl. mérművek utólagos kivágásának megoldásai. 

48 Dubravius, Dlugoss stb. alapján, míg néhány más for
rás szerint az olmützi püspök koronázta. Teleki, i. m. II. 317. 

49 Az adatokat kikerekítve Bécsben 7 alkalommal 2 évet, 
Prágában 3 alkalommal 15 hónapot, Budán 3 alkalommal 10 
hónapot töltött. 

50 OttüvSlovníkNaucny. 16.diI.Praha.1900.— Ezúton 
is köszönöm Z. Smetánka baráti szívességét az adatok kikere
séséért és fordításáért. 

51 J. Kouba, i. m. 168. Nála halála éveként 1468 szerepel, 
ez azonban a felvetett kérdésnél nem döntő. Kouba is az; alábbi 
követség adatát emeli ki, és hangsúlyozza, hogy a datálás kér
dését egyértelműen még nem lehetett eldönteni. 

52 „. .et nobilem Burianum de Lipa.." S. Katona, His
tória Critica Reg. Hung. T. VI. Or. XIII. Pest, 1790. 1210.— 
Teleki, i.m. II. 549.; F. Palacky, Geschichte von Böhmen. 
Prag, 1857. 4/1. 353, 415. — A megbízó levelek szerint 3 ma
gyar, 4 cseh és 3 osztrák főúr képviselte a királyt, és kíséretük 
700 lovasból állott. 

53 J. Kouba, i. m. 197—198. 12. kép. 
54 Prága, Národni Múzeum Történeti O. 6653—6654. sz. 

a Národni Múz. felvétele. A közlés engedélyét ezúton és kö
szönöm. 

55 Kutná Hóra Múzeum K. 1:323. sz;. — Az adatokat ez
úton is köszönöm O. Topolová kartársnőnek. 

56 Múzeum Mesta Brna. Raktár, 14. sz. Képe: B. Bret-
holz, Geschichte der Stadt Brünn. Brunn, 1911. Tf. VIII. — 
Ezúton is köszönöm V. Nekuda régésznek, hogy az általa ki
ásott, azonos darabok vizsgálatában segítségemre volt. 

57 Múzeum Mesta Brna. — A leltári adatok kikeresése 
nem állt módomban. . 

58 Múzeum Sztuki Universität Jagiellonski. — Trzarski 
—Everta—Mihalskiego, Enciklopédia Staropolska. Tom. I. 
500. Warszawa, 1939. 

59 Múzeum Historyczne Krakowa. Nr. sp. 29/7—7. Ez
úton is köszönöm a múzeum vezetőségének segítőkészségét. 

60 A Wawelban előkerült újabb leleteket Maria Piatkie-

wicz-Derén szívességéből tanulmányozhattam, aki az egész 
csoport részletes feldolgozását és a műhely lokalizálását is 
végzi. 

61 Wroclaw, Városháza kiállítása. 783. ltsz. A Múzeum 
Slaska vezetőségének ezúton is köszönöm segítségét. 

62 Utóbbi kályha több csempéjét már régebben publikál
ták: Ch. Gündel, Figürliche Ofenkacheln des 15. Jahrhun
derts. Altschlesien. Bd. 4. 1932—34. 293. valamint ua., Ofen
kacheln aus dem Bfeslauer Ratshaus. Schlesische Monats
hefte. 1929. Abb. 3—5. 

63 M. Piajkiewicz-Derén, Kafle wawelskie, — Studióv 
do dziejów Wawelu. II (1959) Krakow I960.: valamint Alte 
u. moderne Kunst Jg. 4. Nr 7/8. (1959). 

64 Ezúton is köszönöm, hogy Jerzy Kruppé régész ezt és 
a következő darabot is rendelkezésemre bocsátotta. 

65 J. Kruppé közlése. 
66 M. Piatkiewicz-Derén, i. m. 61. és 178. jegyz. 
67 T. Stahuljak—O. Klobucar, Tkalcicev Zbornik II 

(1958) 205—210. és 1—2. kép. 
68 Uo. megadott szélességi mérete: 17 cm alapján szá

mítva, mert az eredeti 20,5 cm széles. 
«9 E. Cevc, Taklcicev Zbornik. I (1955) 111—117. 
70 Uo. 1. ábra. A publikáló szerint a XV. sz. első évtize

deiben késziültek, ezt a megállapítást azonban csak stíluskriti
kai alapon tette. 

71 Uo. 18/b. kép. Lelőhelyük ismeretlen. 
72 K. Strauss, Kacheln und Öfen der Steiermark. Graz, 

1940. IV. tábla 7, a XV. századra keltezve. Graz, Steierm. 
Landesmuseum gyűjteménye. 

73 Házassága folytán került a vár birtokába 1442 előtt; 
1458-ban még élt, később özvegye kezén volt a vár. Komá-
romy A., Turul, X. 27. 

74 Beheim Mihály történeti énekében is szerepel V. 
László híveinek felsorolásában a külföldi urak között a 19. 
helyen „herr hennig". Wertner M. Turul XXXI (1913) 56—68 

75 Teleki J., i. m. II. k. 519. és az oklevél szövege: X. k. 
546—553. 

76 B. Slatineanu, Ceramica Feudala Romineasca. Bucu-
resti, 1958. 76. kép, 190. A jegyzékben a XV. század, az alá
írásban XVI. sz. szerepel. — Meg kell jegyeznünk, hogy Er
dély és Moldva területéről több darabot is ismerünk, amelyek 
az; eredeti kályha hatása alatt készültek. Tárgyalásukat azon
ban a tisztázatlan lelőhelykérdések miatt más alkalomra kell 
halasztanunk. 

77 Schweizerisches Landesmuseum, m: 21,4 cm. 
— Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums in 
Zürich. 1948. 19. 

78 A darab lelőhelyét Molthein nem adta meg, de a 78. 
képéhez fűzött megjelölése („Süddeutsch"') arra utal, hogy 
svájci származását lehetségesnek tartotta. — Ma a csempe a 
Museum für Angewandte Kunst, Wien, gyűjteményében van. 
Vörös cserép fűzöld mázzal, mély hátrésszel. M : 17,5 cm. 

79 A tanulmány 1965-ben készült. Az újabb leletek 
közül B. Polla ásatásából származó zöldmázas töredéke
ket említhetem, a lovagalakos kályha 1. és 5. típusából; 
Pozsony városfala mellől. A mintakincs kérdését és az 
oroszlános csempe bázeli előzményét egy további cikkben 
fogom tárgyalni. 

A közölt csempék kiegészítését Rhé Mária (BTM) ké
szítette, a rajzi rekonstrukciókat Egyed E. (RKCs), a kályha 
rajzát Bóka D. (RKGs) rajzolta meg a szerző irányításával. 
A metszetrajzok a szerző felmérései. 
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MITTELALTERLICHE OFENKACHELN IN UNGARN II. 

E I N L E I T U N G 

Seit der Veröffentlichung des ersten Teiles 
unserer Abhandlung (Budapest Régiségei, Bd. XVIII 
1958) brachten zum Teil die späteren Ausgrabungen, 
insbesondere jedoch die weitere Untersuchung der 
noch nicht aufgearbeiteten Bruchstücke und die 
sich an diese anschliessende Restauration eine so 
beträchtliche Menge neuen Materials an die Ober
fläche, dass auch die Vorführung dieser begründet 
ist. Im ersten Teil veröffentlichten wir 78 Ofen
kacheltypen, diese können mit weiteren 28 ergänzt 
werden.1 Deshalb beschäftigen wir uns als Fortset
zung von neuem mit den Werkstätten der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

Das untersuchte und vorgeführte Material ist 
im Vergleich zur Gesamtproduktion der Töpferei 
äusserst gering,2 seine wissenschaftliche Bedeutung 
— nebst seiner archäologischen zeitbestimmenden 
Eigenschaften —jedoch um so grösser. Diese könig
lichen Werkstätten beeinflussten durch ihre direkte 
und indirekte Einwirkung auch die in den entfern
testen Gegenden des Landes tätigen Töpferwerk
stätten. Der Stil ihrer Erzeugnisse und ihre Techno
logie wirkten fördernd, ihre Thematik beeinfiusste 
hingegen die Meister der Provinz vom Gesichts
punkt eines im Verfall begriffenen Zeitalters in 
vielen Fällen retardierend. Als Beispiele lassen sich 
diejenigen transsilvanischen Meister anführen, die 
am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
die Kopien der „Ofen mit Rittergestalten" zu einer 
Zeit hergestellt haben, als das Ritterturnier und die 
ritterliche Anschauung, die durch sie entwickelt 
werden sollte, bereits im Verschwinden begriffe 
ist, — oder die transdanubischen Meister,3 die zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts, wahrscheinlich von 
einem Sigismund-Ofen beeinflusst, als Hauptorna
ment ihres Ofens das Wappentier des böhmischen 
Königtums erwählen. Die Themenwahl dürfte 
jedoch auch bei diesen durch den auftraggebenden 
Adel beeinflusst worden sein. 

Ohne Kenntnis der höfischen Werkstätten kann 
nicht nur die Problematik der Meister in der Pro
vinz4 , sondern in vielen Fällen auch die ähnliche 
mittelalterliche Produktion der benachbarten Län
der nicht erfolgreich untersucht werden, da die 
Erzeugnisse einzelner Meister durch ihre hohe 
Qualität längere Zeit ihre Wirkung auch auf ihre, 
in anderen Ländern tätigen Kollegen ausgeübt 
haben. 

Unsere Gruppierungen haben wir auch jetzt unse
ren ursprünglichen Gesichtspunkten gemäss durch
geführt. Aus der Untersuchung der technischen Aus

führung des Erzeugnisses und seines Stils konnten 
wir auf je eine Werkstätte schliessen, wir führen 
also womöglich keine einzelnen Kacheln, sondern 
zusammenhängende Gruppen vor. (Einzelne Stücke 
und Bruchstücke Hessen wir auch deshalb aus unse
rer Bearbeitung weg, weil ihre Zugehörigkeit noch 
nicht festgetellt werden konnte.) In der Nummerie-
rung der Typen und des Bildmaterials halten wir die 
fortlaufende Reihenfolge aufrecht, in dem Text der 
Abbildungen bezeichnen wir den Aufbewahrungs
ort nur dann, wenn wir ein nicht aus dem Budaer 
königlichen Schloss zum Vorschein gekommenes 
Stück behandeln. 

DAS Z E I T A L T E R D E S K Ö N I G S 
S I G I S M U N D 

1387—1437 

GRUPPE I (1408—) 

Ausser den hierhergezählten acht Kacheltypen 
bereichern weitere sieben das über die Tätigkeit 
dieser Werkstätte ausgestaltete Bild. Ihr Tonmate
rial stimmt mit den übrigen überein, ist stark gema
gert, gräulichweiss oder gelblichgrau gebrannt (nur 
beim Typus 14 bräunlichrot) und auch ihr Stil 
weist mit seiner feinen Plastik, seinen gut kompo
nierten, aus der heraldischen Praxis gut bekannten 
Lösungen auf ein und denselben Meister hin. 

Typus 9: Oblonge Kachel, mit halbzilindrischen 
Rumpf. Sie ist innerhalb des Leistenrahmens von 
einem breiten eingekerbten Band umsäumt. Das 
als Verzierung verwendete Wappen ist noch unbe
kannt, da bisher nur ein Bruchstück der inneren 
Kachelecke mit einem (heraldisch) nach links 
gewendeten, gekrönten und befiederten Helm zum 
Vorschein gekommen ist (Abb. 111). Dem Mass 
und der Verzierung nach dürfte dieser Kacheltyp 
etwa das Spiegelbild des Typus 5 (Abb. 32) gewesen 
sein und wurde wahrscheinlich bei demselben Ofen 
mit dem letzterwähnten Typus abwechselnd einge
baut. Das Bruchstück kam aus dem Budaer Burg-
schloss mit bräunlichgelber Glasierung (rekon
struierte Br: 25 cm) zur Vorschein (Burgmuseum, 
51. 729 Inv.-Nr.). 

Typus 10: Eckkachel von halbiertem Mass. 
Innerhalb des Leistenrahmens befindet sich eine dem 
Raum völlig ausfüllende Komposition : eine stehende 
Figur in bis zum Boden reichenden, weitärmeligen 
Gewand, in der Rechten mit einem Zepter und in 
der Linken mit dem Reichsapfel ; an beiden Seiten 
mit Pflanzenmarkierungen (Abb. 112). Br: 11,6 cm. 
Diese Kachel ist eigentlich das Paar des tanzende 
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Ritters vom Typus 4; ihr Muster wurde von demsel
ben Meister gefertigt (Abb. 113), der obere Teil des 
Gewandes und auch der Gürtel zeigt dieselbe Lö
sung. Bei dem, aus dem Budaer Burgschloss bekann
ten grünlichgelb glasierten einzigen Exemplar ist 
leider der Kopf abgebrochen, doch kann auch auf 
diese Weise festgestellt werden, dass diese Eckka
chel den König Sigismund dargestellt hat. Als 
Kopie dieses wurde später jener Eckkacheltyp 
hergestellt, von dem uns auch mehrere Exemplare 
aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bekannt 
sind (Abb. 67). Die Kopie ist zwar kein Abdruck 
des Originalstückes, sondern das Ergebnis einer 
neuen Formung, die sich stark an das Vorbild 
gehalten hat, doch ist sie in ihren Einzelheiten 
kleiner. — Es kann auch der Gedanke aufgeworfen 
werden, dass der Typus 4 nicht nur wegen der Identi
tät des Meisters ähnliche Elemente enthält, sondern 
auch als Paar der anderen Abbildung bzw. als deren 
Gegesatz ebenfalls auf König Sigismund hindeutet, 
jedoch nicht auf den Vertreter der königlichen 
Würde, sondern auf den aus Chroniken wohlbekan-
ten galanten Ritter bei seinen Unterhaltungen. 

Typus 11: Quadratische Kachel, am abge
schlossenen Kachelblatt mit dem stehenden (heral
disch nach links gewendeten), doppelschwänzigen, 
böhmischen Löwen. Sämtliche bisher bekannten 
Exemplare sind stark gemagerte, gräulichweisse 
(in einem Falle rosa) Kacheln, mit grünlichgelber, 
gelblichbrauner, erbsengrüner oder dunkelbräun-
lichgrüner Bleiglasur. Aus dem Budaer Schloss 
sind uns Bruchstücke von etwa 10 Exemplaren 
bekannt. H: 26,5 cm (ergänzt, ursprünglich etwas 
kleiner) (Br: 25,6 cm, Tiefe des Rumpfes: 10,5 cm 
(Abb. 114). 

Typus 12 : Quadratische Kachel mit abgeschlos
senem Kachelblatt. Im gevierten Wappenschild 
wechseln der Brandenburger Adler und die unga
rischen Schnitte, sowie der sich um den Schild 
windende (heraldisch rechts blickende) Drache. Die 
feingemusterte Plastik füllt den Raum gut aus, die 
Form der Adler folgt der Lösung des schön ausgear
beiteten Typus 1. Aus dem Budaer Burgschloss 
kamen etwa 14 Exemplare zum Vorschein, aus gräu-
lichweisser, hellgelber Scherbe, mit gelblichgrüner, 
erbsengrüner, grünlichbrauner, sowie dunkelbräun-
lichgrüner Bleiglasur. Rekonstruierte H: 26 cm 
(Abb. 115). 

Typus 13: Dreieckige Giebelkachel mit abge
schlossenem Kachelblatt. Im leistenumrahmten Spie
gel sind drei phantastische Tiergestalten zu sehen, 
oben ein mit ausgebreiteten Flügeln abwärts fliegen
des Tier mit einem Fischkörper, an der linken Seite 
ein sich bäumender Drache mit Fledermausflügeln 
und Löwenbeinen, Rechts hat der dem vorherigen 
entgegengekehrte Drache einen menschlichen Kopf 
mit einer Bischofsmütze. Aus dem Budaer Schloss 
kennen wir bisher nur Bruchstücke von zwei Exem
plaren, mit gelblichbrauner Glasur. (Br: 29 cm, 
Tiefe des Rumpfes: 9 cm, Abb. 116). 

Typus 14: Oblonge (?) Kachel mit abgeschlosse
nem Kachelblatt. In einfachem Leistenrahmen ist 

eine Wappenverzierung, von der wir nur den Teil 
des nach rechts gewendeten Drachen mit ausgebrei
teten Flügeln kennen. Darüber ist neben dem Rah
men eine kleine Anjoulilie. Da der Rand des Wap
penschildes nirgends sichtbar ist, kann angenom
men werden, dass wir hier der Darstellung der 
Helmverzierung gegenüberstehen: der aus dem 
Grunde sich ein wenig hervorhebende konturierte 
Hintergrund (dieser lässt sich vom unteren Teil des 
Drachenbeines bis zum Kopf verfolgen) deutet 
vielleicht an, dass auf dem Helm keine naturalistisch 
ausgeführte, frei stehende Tiergestalt (wie beim 
Typus 15), sondern ein an der Platte einer gezackten, 
runden Scheibe angewandtes, — auf einem sog. 
Schirmbrett dargestelltes — Wappentier zu sehen 
ist. Die Scherbe ist bräunlichrot, mit erbsengrüner 
Bleiglasur, H: 23,6 cm (Abb. 117). 

Die Drachenfigur mit ausgebreiteten Flügeln 
kommt in der ungarischen Heraldik des 14—15. 
Jahrhunderts auch ó'fters vor. Meiner Meinung 
nach kann am ehesten die Person des Stephan 
(II.) Laczkfi von Csáktornya, der Sohn des König 
Ludwig d. Gr. treu ergebenen Woiwoden von Trans-
silvanien in Betracht kommen. Er war in den Jahren 
1371—72, sodann 1383—84 Banus von Kroatien 
und Dalmatien, ferner von 1387 bis 1392 Palatin. 
1396 wandte er sich neuerlich von König Sigismund 
ab und wurde wegen seines Verrates von den Baro
nen im Jahre 1397 getötet.5 Sein Siegel aus dem 
Jahre 1388 zeigt einen Drachen mit ausgebreiteten 
Flügeln (Abb. 118) und auch seinem Keszthelyer 
Grabstein nach war seine Helmzier ein Drache. Auf 
unserer Kachel erscheint zwar der Drache auf ein 
Schirmbrett mit gelapptem Rand appliziert, wäh
rend auf dem Grabstein der Drache ohne dieses zu 
sehen ist, doch kommen auch bei ein und derselben 
Person in dieser Zeit solche Varianten vor.6 Die 
Herstellungszeit unserer Kachel kann vielleicht mit 
der Zeit seines Amtes als Palatin bezeichnet werden, 
zu dieser Zeit dürfte er mehr, als während seiner 
früheren Ämter in Buda gewohnt haben. Von den 
vorgeführten Kacheln abweichend, kam unser Fund 
nicht aus dem königlichen Schloss, sondern aus der 
Aufschüttung des Gewölbes im mittelalterlichen 
Haus I. Bezirk, Hess András-Platz Nr. 4 im Laufe der 
Rekonstruktionsarbeiten zum Vorschein.7 Stephan 
Laczkfi erwarb in Buda in dem, diesem nahen, 
schräg gegenüber stehenden Häuserblock zu Weih
nachten des Jahres 1395 durch Ankauf ein Haus,8 

das Bruchstück gelangte vielleicht von dort auf 
den Fundort. Die Angaben scheinen sich gegen
seitig zu bestätigen und in diesem Falle dürfte der 
Ofenkachel zwischen 1387—97, eventuell in den 
letzten Jahren dieses Jahrhunderts hergestellt wor
den sein. 

Typus 15: Oblonge Kachel mit abgeschlosse
nem Kachelblatt und halbzilindrischen Rumpf. 
Die Verzierung ist in einfachem Leistenrahmen ein 
(heraldisch nach rechts gewendetes) Wappen: ein 
mit Keilschnittmuster umsaumter, gekippter Schild, 
mit schreitendem Löwen, darüber ein auf die Ecke 
des Schildes gesetzter geschlossener Topfhelm, die 
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Helmzier ist ein sich hervorhebender gekrönter 
Löwe (Abb. 119). Aus dem Budaer Burgschloss ist 
uns bisher nur das Fragment eines grünlichbraunen 
glasierten Stückes bekannt und so fehlen uns die 
Einzelheiten der Verzierung (Höhe des Bruchstückes 
31 cm, die volle Höhe konnte etwa 46 cm gewesen 
sein). Der Inhaber des dargestellten Wappens war 
vermutlich der Bischof Eberhard ; in dem auf Grund 
des Stils in Betracht kommenden Zeitalter begegnen 
wir nämlich in einheimischer Relation nur bei ihm 
am Rand des auf seinem Siegel dargestellten Löwen
wappens dem Keilschnittmuster.9 Das Vorkommen 
des Wappens des Bischofs Eberhard auf einem Ofen 
des Budaer Schlosses ist nicht überraschend. Er 
gehörte nämlich zur Verwandtschaft der Königin, 
stand anlässlich des Aufruhres in den südlichen 
Teilen des Landes an der Seite Sigismunds, wurde 
1404 von Sigismund zum Kanzler ernannt und als 
Träger dieses Amtes auch 1419, in seinem Sterbe
jahr erwähnt.10 Der Gebrauch seines Wappens im 
Budaer Schloss kann man sich daher am ehesten 
zwischen den Jahren 1404—1419 vorstellen. 

Mit den sieben neuen Kacheltypen lässt sich 
die Tätigkeit der Werkstätte der Gruppe I von 
mehreren Gesichtspunkten aus untersuchen und 
auch unsere früher angegebene Zeitbestimmung 
bedarf einer Korrektion. Vor allem können wir 
feststellen, dass die Werkstätte auch mehrere Öfen 
von abweichender Konstruktion hergestellt hat: 
die Typen 14—15 können bei den Öfen, welche aus 
den übrigen Typen rekonstruierbar waren, nicht 
angewendet werden und sind auch chronologisch 
verschiedenartig. Die Erzeugnisse der Werkstätte 
haben in erster Linie die Schlösser und Paläste des 
Königs geschmückt (Buda, Schloss, Typus 1—13, 
15; königliches Haus in Pest: Typus 1, 3; unterer 
Palast in Visegrád: Typus 1; Schloss zu Nyék: 
Typus 2, 3, 5, 7, 11), es wurde jedoch auch für die 
Barone gearbeitet (Buda, Typus 14; Esztergom, 
Erzbischöfliches Palast: Typus 1). Wir wiesen bereits 
im ersten Teil unserer Abhandlung darauf hin, dass 
diese Werkstätte sich durch ihre Technologie und 
ihren Stil an eine, unter der Regierung des König 
Ludwig d. Gr. tätige Werkstätte knüpf (dortige 
III. Gruppe), vielleicht wurde sie von einem Meister 
der letzteren geführt. Der für Stephan Laczkfy 
gefertigte Ofen (vor 1397) bedeutet die Übergangs
periode, die den Aufträgen Sigismunds vorangegan
gen sein dürfte, der Drachenorden auf dem Wappen 
des Typus 12 wiederum (1408) diejenigen Jahre, wo 
die neuen Öfen hergestellt werden. 

Zwischen den Themen der Kachel, die das Wap
pen des Drachenordens zeigen und denen der mit 
Drachen verzierten gegiebelten Kachel bestehen 
unmittelbare Zusammenhänge, die die Ereignisse 
dieser Epoche, sowie die politische und weltanschau
liche Stellungnahme des Königs Sigismund wider
spiegeln. Bei der Stiftung des Ritterordens durch 
Sigismund versammelte er nach der Liquidierung 
der Gegenparteien die mächtigsten Barone des Lan
des um sich. Sein Ritterorden ist auf politischer 
Ebene ein im Interesse des Königs und der Barone 

zustande gebrachtes Schutz- und Trutzbündnis, 
dessen Ideologie in den Mittelpunkt die Verteidigung 
der römische Kirche stellt. Deshalb wird gemäss der 
Worte der Stiftungsurkunde „ . . . als Zeichen und-
Symbol ihrer . . . auf die Verteidigung . . . des 
Glaubens gerichteten... Bestrebungen . . . zur 
Ausrottung der Anhänger des Urdrachen, nämlich 
sowohl der heidnischen Heere wie der Abtrünni
gen . . . das Zeichen des sich zu einem Kreise ge
krümmten Drachen, das heisst sein Bild, wie er 
seinen Schwanz um den Hals windet . . . " gewählt.11 

Die Gestalt des Drachen erscheint in der christlichen 
Symbolik des Mittelalters in der Auslegung der 
Apokalypse und der Lehren der Kirchenväter, 
unter anderen, laut der Erklärung des Hrabanus 
Maurus ( + 856): „ . . . In mystischem Sinne bedeu
tet der Drache entweder den Teufel oder dessen 
Diener, ja die Verfolger der Kirche, die bösen 
Menschen...".12 In diesem Sinne kommen die 
Drachen auch auf der Giebelkachel vor, unter ihnen 
die Gestalt mit der Bischofsmütze und dem mensch
lichen Kopf, wodurch zur Zeit der Kirchenspal
tung offensichtlich die Tätigkeit des vom Gesichts
punkt der römischen Kirche gefährlichsten Angrei
fers, des Johann Huss von Prag symbolisiert ist. 

Zwischen den Jahren 1408 und 1415 spielten sich 
jene Ereignisse ab, die wahrscheinlich dieser Darstellung 
eine Aktualität verliehen. Nach den in reformatorischem 
Geist tätigen Prager Predigern der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts löste zu dieser Zeit die Tätigkeit des J. 
Huss seitens der römischen Kirche die grösste Gegen
wirkung aus. Im Jahre 1408 klagen die Pfarrer zu Prag 
Huss beim Erzbischof ein, der bei der Wiederholung 
der Anklagen im folgenden Jahr bei der Inquisition 
die Untersuchung der Anklagen anordnet und zugleich 
auch das Eingreifen des Papstes verlangt. Im März 
1410 wird die päpstliche Bulle zur Beseitigung des 
Ketzertums veröffentlicht, sodann werden die Bücher 
von Wycliffe verbrannt und zwei Tage später am 19. 
Juli 1410 Huss und seine Genossen unter kirchlichen 
Bann gesetzt. Die Intervention des Königs Wenzel beim 
Papst war vergebens, der Prozess läuft weiter, im März 
1411 wird die Exkommunikation von Huss in sämt
lichen Kirchen von Prag verkündet und der Erzbischof 
setzt die Stadt Prag unter Bann. Noch im selben Jahr 
verlässt der Erzbischof in Erwartung der Unterstützung 
Sigismunds gegen den König von Böhmen das Land und 
begibt sich zu Sigismund. Im Jahre 1412 lösten die 
Tätigkeit der päpstlichen Delegaten einen neueren Wider
stand in Prag aus, Huss und seine Genossen brand
marken das Verfahren des Papstes (Johann XXIII.) 
und seines Legaten: unter anderen den gegen Geld
spenden erfolgten Sündenerlass, von der Kanzel und 
von dem Universitätskatheder; sie nennen den Papst 
einen Antichrist und verbrennen öffentlich die päpst
lichen Bullen. Auf die Intervention der Prager Pfarrer 
unterwirft der Papst durch seinen Kardinal im Juli 1412 
Huss dem schwersten Bann und in den meisten Kirchen 
werden die Karnalien eingestellt. 1413 werden in Rom 
die Lehren Wycliffes von neuem verurteilt, sodann 
wird — vor allem auf Sigismunds Anregung das Kon-
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GRUPPE TI Stanzer Konzil zusammengerufen. Das Konzil schickte 
im Juli 1415— in der Gegenwart und mit Zustimmung 
des Römischen Kaisers Sigismund — den Prediger von 
Prag auf den Scheiterhaufen.13 

Zu unserer älteren Zeitbestimmung müssen wir 
daher ein Jahrzehnt hinzugeben, die ersten neuen 
Öfen nach der Anjouzeit werden im Budaer Schloss 
erst nach der Beendigung der ersten Bauten Sigis-
munds, wahrscheinlich im zweiten Jahrzehnt des Jahr
hunderts aufgestellt. 

Der im Jahre 1954 von uns rekonstruierte 
Ofen (Abb. 36) kann sowohl der Struktur als auch 
der Form nach in seiner Lösung ungeändert vorge
stellt werden, jedoch werden am unteren Teil mit 
den Kacheln des Typus 10—11—12 — von gleicher 
Größe, wie die vorangehenden — bereichert und 
oben die gleichförmig gemusterten Reihen der ers
ten Rekonstruktion durch die Verzierungen des 
Typus 9 und 13 abwechslungsreicher gestaltet. 
Ausser den Massen ist für die gleichzeitige Fertigung 
z. B. ein Beweis, dass die Stücke der Giebelkacheln 
des Typus 8 und 13, sowie die der Kacheln des 
Typus 1 und 11 mit gelblichbrauner Glasur von 
völlig übereinstimmender Farbabstufung hergestellt 
worden sind. Der eine Ofen, zu dem diese Typen 
gehört haben, kam in Budaer Schloß bereits vor 
den 50er Jahren des 15. Jahrhunderts zum Abreis-
sen.14 

Die neuen Stücke beweisen die Bedeutung der 
Werkstätte noch mehr. Chronologisch ist nach dem 
heutigen Stand diese Werkstätte die früheste, da ja 
die Werkstätte zu Nyék bereits Kopien vom Typus 
.2 fertigt15, und es ist heutzutage schon offenbar, 
dass auch die Wappenkachel des Typus 12 kopiert 
wurde. Neben dem zu einer unbekannten Gruppe 
gehörenden Abdruck wurde auch der Typus 1 der 
Werkstätte zu Nyék (Abb. 37) auf Grund des Ein
flusses dieser Kacheln gefertigt, jedoch nicht auf 
dem Wege des Abdruckes, sondern in einer viel 
schwächeren, plastischen Ausführung und als 
Spiegelbild — also unmittelbar in Negativ geformt : 
die Ordnung der Adler im Wappenschild, die Stel
lung ihres Kopfes, die Unterbringung des sich 
schlingernden Drachens ist verkehrt. All dies be
weist, dass die Werkstätte der Gruppe l zur Zeit 
der Tätigkeit der Werkstätte zu Nyék bereits aufge
hört hat, nicht einmal ihre Negative sind erhalten 
geblieben und ihr, über die entwickelten Fähigkei
ten eines Bildhauers verfügender Meister, der auch 
die Praxis der Heraldik gut gekannt hat, ist entwe
der gestorben oder hat den Hof verlassen. In dem 
uns jetzt bekannt gewordenen weiteren Bild seiner 
Erzeugnisse kann die stark abgegrenzte Gebunden
heit des Themas in den Darstellungen, sowie sein 
höfischer Charakter noch mehr hervorgehoben 
werden. Diese in ihrem Thema so starre heraldisch
ritterliche Richtung legt nun bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts die Tätigkeit der königlichen Werk
stätten in Fesseln. 

Typus 4: Es gelang die Fragmente der bereits 
früher beschriebenen Stücke zu ergänzen und so 
können wir hier das Bild dieser Eckkachel mit dem 
Löwen des Luxemburger Wappens vorführen (H: 
24 cm, Abb. 120). Aus dem Budaer Palast sind 
grüne, bräunlichgelbe und goldgelbe glasierte Exem
plare an die Kacheln des Typus 1—2 und 3 recht
winkelig angebaut zum Vorschein gekommen. 

Typus 17: Runde Ofenkachel, mit reliefiertem 
Kachelblatt, der Rumpf hat eine gerippte Wandung 
und ist eigens angeklebt. Die Verzierung besteht 
aus fünf Eichenblätter, in einem mit den Blättern 
der mit Tiermärchen verzierten Kachel vom Typus 
2 übereinstimmenden Stil (Durchm.: 14,5 cm, Abb. 
121). Aus dem Budaer Schloß sind uns Bruchstücke 
von 4 Exemplaren, in abweichender Färbung be
kannt: mit rötlichbrauner bzw. dunkelroter Engobe 
ohne Glasur, mit weißer Engobe, sowie mit apfel
grünen Glasurspuren. 

Typus 18: Zwiebeiförmige Buckelkachel, schei
bengedrehte Form, bis zum Dreiviertel teil mit 
Bleiglasur bedeckt. (H: 13,8 cm, unterer Durchm.: 
10 cm, Abb. 122). Aus dem Budaer Palast kamen 
aus gräulichweißer Scherbe gefertigte Exemplare 
mit grüner Glasur, mit grünlichbrauner, schoko
ladebrauner Glasur, ferner Mezzamajoliken zum 
Vorschein, die Farbabstufungen der Glasuren 
stimmen mit den auf den Kacheln der Werkstätte 
von Nyék angewandten Farben überein (eine ähn
lich grünlichbraune Färbung fanden wir z. B. auch 
bei den Typen 6,13 14, vor). 

GRUPPE III 

Die Giebelkacheln des Typus 5 konnten rekon
struiert werden. Das Masswerkornament besteht 
aus drei runden Vierpässen, die über zwei durch 
Sprossen gebildeten Spitzbogenöffnungen ange
bracht sind. Den Giebel entlang sind an beiden 
Seiten stufenartig geordnete dreieckige Verzierun
gen angebracht. (H: 46 cm, Br: 23—23,5 cm, Abb. 
124). Die Komposition der Maßwerke und ihre 
Formung verrät, daß auch sie durch den Meister 
der Typen 2—3 der Gruppe (Abb. 54—35) ver
fertigt wurden. Aus dem Budaer Schloss sind etwa 
Bruchstücke von etwa 7 Exemplaren aus weisser 
Scherbe mit gelber, goldgelber, zitronengelber bzw. 
grasgrüner Glasur überzogen, zum Vorschein ge
kommen. 

GRUPPE IV 

Neben den hierher gehörenden vier Typen 
(Abb. 56—59) können weitere acht zu den Erzeug
nissen dieser Werkstätte gezählt werden. Unter 
ihnen gibt es auch solche vier (Typen 7, 10—12), 
bei welchen bloss die Anwendung der gleichen 
Technologie — also der gleiche Ton und die 
Glasurfarbenabstufungen — anzeigen, dass die 
Erzeugnisse ein und derselben Töpferwerkstätte 
sind. Der Stil der Verzierung ist jedoch ganz ab
weichend, drei wurden mit einer ungeschicktere, 
primitiveren Plastik als die übrigen, durch Kopie-
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rung der in der Werkstätte gebrauchten Kacheltypen 
vom Töpfermeister selbst hergestellt. Sämtliche 
vorgeführten Typen haben einen einfachen Leisten
rahmen, mit einer einzigen Ausnahme sind sie zum 
unteren Teil der Öfen erzeugte viereckige Kacheln 
aus gräulich weißer Scherbe, jedoch fast von sämt
lichen finden wir auch solche, die aus einem Mate
rial von gräulichrosa Farbe sind. Die Wahl unter 
den zwei Materialien seheint die Farbe der zur 
Anwendung gekommenen Glasur entschieden zu 
haben: der warmen gelblichen und braunen Farbe 
passte die rosafarbige Scherbe, die kalte zitronen
gelbe und grüne Bleiglasur hingegen gab über einer 
weissen Scherbe eine feurigere Farbe.16 

Typus 5 : Quadratische Kachel, der hervor
ragende Wappenschild ist geviert, abwechselnd mit 
sieben Schnitten und dem böhmischen Löwen. 
Ihr Bruchstück mit grünlichgelber Glasur ist uns 
nur aus dem Schloss von Nyék bekannt. (Br: 
26,5 cm, Rumpf: 11 cm, Abb. 125). 

Typus 6: Quadratische Kachel, über dem mit 
zwei Balken und drei Sternen gevierten Wappen
schild Helm mit stilisierter Helmdecke, als Helmzier 
mit Pfauenfeder und Krone. Das Wappen der 
Familie Cillei. Der Typ kann bisher nur auf Grund 
der aus dem Schlosse zu Nyék zum Vorschein 
gekommenen Bruchstücke (H: ergänzt 26,5 cm., 
Abb. 126) der etwa 8—9 gelben bzw. grünlichgelb 
glasierten Exemplare rekonstruiert werden. 

Typus 7 : Quadratische Kachel, in dem gevier
ten Wappenschild wechseln die sieben Schnitte mit 
dem böhmischen Löwen. Die Form des Schildes 
wird nur durch die aus dem Grunde sich hervor
hebende dünne Linie angegeben. Die Bruchstücke 
der aus dem Budaer Schloss stammenden vier 
Exemplare sind mit gelber (Abb. 127), zitronen
gelber, grünlichgelber bzw. brauner Glasur bekannt. 
(H: 25,5 cm, Br: 25,2 cm). Dem Bruchstück des 
letzteren rechtwinkelig angebaut, kommt der Typus 
8 vor. 

Typus 8 : Kachel von halbiertem Masse, die 
Verzierung eine Märchengestalt mit Fischschwanz. 
(Ihre bisherigen Fragmente genügen nicht zur 
Rekonstruktion.) 

Typus 9 : Quadratische Kachel, ihre Verzierung 
ist nur der auf Grund der Kopien bekannte links
gewendete Helm mit Helmzier. Ihre Bruchstücke 
kamen aus dem Budaer Schloss mit eisenoxydhalti-
ger brauner Glasur, aus dem Schloss von Nyék 
mit grünlichbrauner Glasur überzogen zum Vor
schein (Abb. 128). 

Typus 10: Quadratische Kachel, auf dem sich 
hervorhebenden, gevierten Wappenschild wechseln 
die Schnitte und der böhmische Löwe. Die Eintei
lung und die Masse stimmen mit dem Typus 5 
überein, jedoch ist die plastische Ausführung der 
Löwen von abweichendem Stil. Aus dem Budaer 
Schloss ist nur ein dunkelgrün glasiertes, aus 
rosafarbener Scherbe gefertigtes Exemplar zum Vor
schein gekommen (H: 26 cm, ergänzt, Br: 26 cm, 
Abb. 129). 

Typus 11 : Quadratische Kachel, ihr Muster 

kam auf Grund des Abdruckes des Typus 9 zu
stande, darum sind ihre Teilformen um 20% kleiner 
und auch ihre Plastik flächer als jene. Ihre Verzie
rung ist an der Krone eines (heraldisch nach links 
gewendeten) geschlossenen Helmes der Adlerflügel 
des böhmischen Wappens, an beiden Seiten das 
Zeichen des Drachenordens. Aus dem Budaer 
Schloss kamen mit goldgelber (Abb. 130—131), 
zitronengelber, grünlichbrauner, bräunlichgrüner 
bzw. dunkelgrüner Glasur bedeckt die Bruchstücke 
von etwa 17 Exemplaren zum Vorschein; das eine 
Exemplar ist aus nichtglasierter, gräulichweißer 
Scherbe bräunlichrot Bemalt (H: 21,7 cm, Br: 
22 cm, Rumpf : 11 cm). 

Typus 12: Quadratische Kachel, ihr Muster ist 
auf Grund des Abdruckes des Typus 10, zum Teil 
neugeformt hergestellt worden. Im gevierten Wap
pen ist die Gestalt der böhmischen Löwen ver
schwommener, stellenweise von primitiverer Zeich
nung. Aus dem Budaer Schloss sind uns die Stücke 
von etwa 14 Exemplaren in goldgelber (Abb. 132), 
zitronengelber, brauner bzw. grasgrüner, glasierter 
Ausführung bekannt (H: 23 cm, Br: 22,5 cm). 

Typus 13: Eckkachel von halbiertem Masse 
mit einem dem Luxemburger Wappen des Königs 
Sigismund entnommenen, sieh bäumenden Löwen. 
Sie wurde mit dem verbesserten Negativ des der 
Gruppe II angehörenden Typus 4 hergestellt (die 
Zeichnung der Mähne weicht ab). Aus dem Budaer 
Schloss kamen an den Typus 12 angebaut zwei 
Exemplare zum Vorschein (Abb. 134, H: 22 cm, 
Br: 12 cm). 

Typus 14: Konkav gebogene Gesimskachel, 
an beiden Seiten ohne Berahmung. Die Verzierung 
bildet ein nach rechts laufender Hase, dahinter 
eine Blumendekoration. Aus dem Budaer Schloss 
kamen mit erbsengrüner (Abb. 135), goldgelber, 
zitronengelber, grünlichbrauner, sowie grüner Glasur 
bezogen 5 Exemplare zum Vorschein (H: 11,4 cm, 
Br: 12,8 cm, Rumpf: 10,8 cm). Ihrer Ausbildung 
nach dürfte man sie nur in gleicher Ebene nebenein
ander verwendet haben, sie bildeten also das Sockel
gesims des unteren Teiles des Ofens. 

Die bisher kennengelernten 14 Kachelarten 
konnten nicht Öfen mit gleichem Aufbau angehört 
haben. Es hätte keinen Sinn gehabt aus den gevier
ten ungarisch-böhmischen Wappen viererlei, ihrer 
Gesamtwirkung nach auch den gleichen Charakter 
aufweisende Kacheln zu benützen, da das Ziel 
durch die Benützung verschiedener Muster das 
Erreichen einer je mannigfaltigeren, je reicheren 
Gesamtwirkung war. Zu den ersten Öfen der Werk
stätte gehörte wahrscheinlich die Kachelserie der 
Typen 1—6, 9 und vielleicht des Typus 14. Später 
dürften die Negative der Typen 5 und 9 zugrundege
gangen sein, zum Ersatz des Verlustes wurde ein 
neues Negativ geformt (dies wurde bereits ein 
Spiegelbild, statt der plastischen Anwendung des 
Wappenschildes wurde bloss eine Linienzeichnung 
hergestellt (Abb. 127)). Statt des Typus 5 wurde 
auch noch eine andere Kachel gefertigt (Typus 10), 
wahrscheinlich durch das Ausschneiden eines neuen 
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Positivs, doch wurde bald auch von dieser, sowie 
von der helmverzierten Kachel des Typus 9 durch 
den Töpfer ein unmittelbarer Abdruck gefertigt, 
was die Typen 11—12 mit Kacheln von geringerem 
Mass, als die übrigen sind, ergeben hat. Diese 
Umstände machen uns darauf aufmerksam, dass 
sich die Werkstätte bei ihrer Tätigkeit an die 
Originalmuster festzuhalten versuchte, doch fer
tigte sie im Laufe ihrer Arbeit auch Öfen, welche 
den ersten abwichen. Im Falle dieser Werkstätte 
wurde bei diesen zuletzt hergestellten Öfen der 
untere Feuerraum aus den Typen 1—3, 7—8, 
11—14 gefertigt.17 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Aus dem bisher vorgeführten Material bedeu
ten die fünf Gruppen der Epoche des Sigismund mit 
62 Kacheltypen sieben verschiedene Ofenarten — 
sowie 2—3 Wölböfen. Auch die noch zur Aufar
beitung nicht geeigneten Typen in Betracht gezogen, 
können wir zumindest mit 80 Mustern rechnen. Die 
einzelnen Gruppen bezeichnen die Tätigkeit von zu
mindest vier verschiedenen Hofwerkstätten.18 Diese 
arbeiteten — mit Ausnahme des für einen Feudal
herren gefertigten Ofens der I. Werkstätte — im 
Zeitalter von 1408/15 und 1437 für die königliche 
Hofhaltung, sowie für einige Mitglieder des hohen 
Adels. Die relative und absolute Zeitordnung der 
Tätigkeit der Werkstätten bezeichnen die sicher 
datierbaren Wappen und Kopien (.-*): 

Gruppe Kacheltypen 

14. (vor 1397) 
I. 2. 12. (nach 1408) 13.(1408—15)15.(1404—19) 

_ | — | . 
II. 2. 1. 3. 4. 

| — 
III. 1. 

IV. 9. -> 11. 10. ^ 12. 13. 

V. 3. (1423—37) 

Die Tätigkeit der vier Hofwerkstätten der 
Sigismundepoche umfasst demnach maximal nur 
drei, minimal ein Jahrzehnt. Nehmen wir auch 
welche immer an, dürfte je eine Werkstätte allerdings 
nur für eine kurze Zeit in Betrieb gewesen sein. 
Durch Einschaltung verschiedener Töpfermeister 
wurden sie voneinander unabhängig zur Erfüllung 
von konkreten Zielen: mit der Ausstattung von je 
in einer Bauperiode hergestellten Palastteilen, kö
niglichen Schlösser beauftragt. Zur Vollführung 
ihrer Arbeit wurde in jeder Werkstätte ein neuer 
Musterschatz (für 1—2 Öfen genügender Negativ
bestand) angefertigt, zu dem den Grossteil der 
positiven Muster Holzschnitzermeister und Bild
hauer zur Verfügung gestellt haben. Um die in 

Gebrauch stehenden Typen zu ersetzen und zu er
weitern, hat die Töpferwerkstätte in geringem 
Masse selber Muster bzw. Abdrücke für neuere 
Negative angefertigt. Der Musterschatz und der 
Negativbestand kam von einem Meister nicht zum 
anderen. Wenn irgendwelche Verzierung des früher 
aufgebauten Ofens dem späteren Meister gefiel, so 
konnte er sie nur durch Abdruck, d. h. durch 
Kopieren der fertigen Kachel verwenden. 

Wir konnten auch beobachten, dass die Rumpf
ausbildung der Ofenkacheln einer jeden Werk
stätte innerhalb dieser zumeist gleich ist, jedoch 
einen je nach Werkstätten abweichenden Charakter 
aufweist.19 Auch dies deutet auf verschiedene Töp
fermeister hin. 

Die Tätigkeit unserer Werkstätten können wir 
heutzutage mit dem gleichaltrigen mitteleuropäi
schen Material nur noch schwer vergleichen. Die 
publizierten oder die auf Ausstellungen vorgeführten 
Kacheln der Nachbarländer stammen im Grossteil 
aus den Funden der Städte oder der kleineren Bur
gen, und sind die für die reicheren Bürger oder für 
den Hochadel erzeugten Produkte der Töpferzünfte 
dieser Städte oder Marktflecken. Dementsprechend 
sind sie ihrer künstlichen und technischen Ausfüh
rung nach, sowie in der Thematik ihrer Darstellungen 
verschiedenartig. Aus einem königlichen Hofhalt 
oder aus der Wohnstätte eines zum Hof gehörenden 
Feudalherren ist uns kaum Material bekannt und 
selbst dieses stammt aus einer späteren Zeit. Im 
Vergleich können wir bereits jetzt feststellen, dass 
die in Ungarn erzeugten Produkte ihrer Thematik 
nach den erwähnten nahestehen, im Stil und in der 
technischen Ausführung der Verzierung mit diesen 
gleichwertig, ja zuweilen noch von besserer Qualität 
sind. Insbesondere die Gesamtwirkung der Öfen, 
die Mannigfaltigkeit der Verzierung und der Far
benreichtum hebt das Material von Buda, Visegrád 
und Nyék hervor. 

Die Untersuchung der Funde liefert heute 
schon den endgültigen Beweis dazu, dass man bei 
den einzelnen Öfen in den königlichen Palästen von 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts nebeneinander verschie
denfarbige Kacheln angewendet hat. (Bloss der eine 
Budaer Ofen der Gruppe V bildet eine Ausnahme). 
Die Kacheln wurden mit den verschiedenfarbigen 
Bleiglasuren überzogen und auf einmal gebrannt. 
Auf diese Weise konnten wir auf den zur Gruppe 
I, II und IV gehörenden Kacheln die Spuren der 
auf ihrem Rumpf zufälligerweise daraufgeronnenen 
und angebrannten Glasuren anderer Farbe beobach
ten. Hätte man die verschiedenen Farben zu ver
schiedenen, jedoch einfarbigen Öfen erzeugt, so 
hätten in jedem Schloss zumindest die der Zahl 
der der Farben entsprechende Menge Öfen gestan
den. Dem widerspricht jedoch, dass z.B. im Jagd-
schloss von Nyék es sozusagen unmöglich ist, 
dass ausser den einfachen grauen Kachelöfen noch 
in fünf Zimmern verzierte Kachelöfen gestanden 
haben, obwohl hier die gleichen Kacheln in so viel 
Farben zum Vorschein gekommen sind.20 Aber 
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auch beim Typus 17 der Gruppe II ist es unwahr
scheinlich, dass die insgesamt zum Vorschein ge
kommenen vier Stücke vier verschiedenen Kachel
öfen von je anderer Farbe angehört haben. Im Falle 
der einfarbigen Öfen hätte es genügt die drei Grund
farben anzuwenden (grün, gelb, braun), dies befrie
digte jedoch die Meister keiner Gruppe und sie 
stellten durch Vermischung der Glasuren, durch 
den Gebrauch von verschiedenen Scherben und der 
Engobe 5—7 verschiedene Farben her. Der Nyéker 
Meister der Gruppe II brachte es auch bis zum 
Mezzamajolikaverfahren : er stellte über weisser 
Engobe durch farblose Bleiglasur eine gelblich weisse 
Färbung her (Abb. 47, 50), bei einigen Kacheln hob 
er ausserdem das Muster noch durch eine grüne 
Glasur hervor. Auf einer Eckkachel mit Blätter
muster färbte er die Eichenblätter und beim Typus 
1 mit dem Wappen des Sigismund bemalte er nach 
Bezeugung eines Visegráder Bruchstückes den um
rahmenden Drachen und die sich hervorhebenden 
Balken mit grüner Farbe (Abb. 123).21 

W E I T E R E S T Ü C K E D E R WERKSTÄTTE 
D E S O F E N S M I T R I T T E R G E S T A L T E N 

Die hierher gezählten 12 Kacheltypen lassen 
sich zur Zeit bereits mit 11 neuen Mustern erwei
tern, von welchen drei zu dem auch in Zeichnung 
rekonstruierten Ofen gehören, die übrigen zu den 
beiden anderen Öfen von abweichender Form. 

Typus 1 /b : Aus der mit einem Greif verzierten 
Kachel des Typus 1 gelang es in Buda solche Varian
ten zu ergänzen, bei welchen neben dem inneren 
Spiegel ein aus einer Auskehlung gebildetes Profil 
läuft. Ihre Breite beträgt auf diese Weise 24 cm. 
Sonst stimmen sie in den Einzelheiten mit den 
übrigen überein. (Abb. 136) 

Typus 2/c: Den zur Budaer Kachel des bereits 
vorgeführten Typus nachträglich gefundenen Bruch
stücken nach (Abb. 72) steht auch hinter dem Rük-
ken des Löwen eine Eiche. Br: 22,6 cm, Höhe des 
inneren Spiegels: 14 cm. (Abb. 1.41) 

Typus 13: Eckkachel von halbiertem Masse, 
innerhalb des gegliederten Randes mit dem auch 
beim Typus 1 gebrauchten Blattreihenrahmen, in 
der Mitte eine Rose mit je 5 Kronenblättern, um 
sie steht aus einem ringförmig geschlungenen Ast 
je ein stilisiertes gotisches Blatt hervor. Br : 11,5 cm, 
H: 22,5 cm, Spiegel 5,5X16,6 cm. Das eine Exem
plar bildet die Ecke der mit einem Greif verzierten 
Kachel, zwei weitere grüne Bruchstücke sind an 
die brauenen, diamantmusterigen Eckkacheln ange
baut (Abb. 147). Der letztere Umstand ist ein wei
terer Beweis dafür, dass zumindest 2 Exemplare der 
rekonstruierten, mit Rittergestalten verzierten Öfen 
in dem Budaer Burgpalast gestanden haben. 

Typus 14/a—b: Pfeiler und Fialeglied. Eine 
mit profiliertem Sockel und Kapitell versehene 
Halbsäule vor einem eingekehlten Pfeiler, H: 34,3 
cm. Zum oberen Ende gehört eine sich dem Masse 
nach genau anpassende Fiale, diese ist mit der Ecke 

nach vorn gewendet und auf diese Weise sind nur 
zwei Seiten ausgearbeitet, der Rücken ist abge
schnitten. H: 29,8 cm (das Mass des Krönungs
knopfes ist nicht bekannt). Die beiden Teile konn
ten ursprünglich mit einem Draht zusammenge
heftet werden, weshalb an diesem Punkte in beide 
Stücke ein Loch gebohrt wurde. Übrigens wurden 
weder unten, noch am Rücken zwecks ihrer Be
festigung besondere Teile ausgebildet, ihre Montie
rung erfolgte demnach lediglich durch Einkleben in 
den Ton. Sie sind grünglasiert, aus dem Budaer 
Schloss sind Bruchstücke von 7 bzw. 9 Exemplaren 
bekannt. (Abb. 149) 

Typus 15: Dachkachel, gleichschenklige Drei
eckform, mit glattem Rücken. Aus dem glatten 
Grund hebt sich mit dreigliedrigen Profilen von sich 
allmählich vermindernder Höhe ein blindes Mass
werkornament hervor, wie z. B. auch beim Typus 
10 dieser Werkstätte. Am unteren Rand befinden 
sich im Kreise je 3 runde und viereckige Vierpässe, 
in der Mitte Dreipass; darüber eine rhomboide 
Form mit je 3 Fischblasen, sodann ein Kreis und 
eine abschliessende Fischblase. Die Spitze des 
Dreiecks ist abgebrochen, ihre ursprüngliche Been
digung ist deshalb nicht bekannt. Aus dem Budaer 
Schloss kennen wir das Bruchstück von 7 grüngla
sierten Exemplaren, 3 unglasierten, bräunlichroten 
Scherben und von einem unglasierten, grauen, 
reduziert gebrannten Exemplar; auf den unglasierten 
Exemplaren sind die Spuren weisser Tünche zu 
sehen. Von den glasierten Exemplaren ist bei vier 
der Rumpf nicht verrust, die übrigen sind russig. 
Standen sie vielleicht an 2 verschiedenen Öfen? 
Die Seiten der Kacheln sind nach hinten schräg 
abgeschnitten und machen eine Einfügung bei 
122—135° möglich, was auf einen sechs- oder 
achteckigen Grundriss hinweist (120—135°). Br: 
28 cm, Länge der Seite: 71,5 cm. (Abb. 150—151) 

Typus 16: Quadratische Kachel mit abgeschlos
senem Kachelblatt. Sie hat eine, dem Typus 1,11,13 
ähnliche Umrahmung, die gewundene Blattreihe 
ist jedoch kleiner. In der Mitte des inneren Spiegels 
befindet sich eine Rose mit je 5 Kronblättern, um 
sie steht in Richtung der vier Ecken von einem ring
förmig gewundenen Ast je ein gotisch stilisiertes 
Blatt hervor. Zwischen den Blättern ist je eine kleine 
Rosette. — Von diesem Typus kennen wir bisher das 
Bruchstück von zwei grünglasierten Exemplaren aus 
dem Budaer Schloss (Abb. 153), das auf Grund 
dieser rekonstruierte Mass beträgt 22X22 cm; die 
Breite des Spiegels: 14,3 cm. Es kamen jedoch an 
derselben Stelle mit den übrigen Kacheln der Werk
stätte aus derselben Schicht weitere 4 Exemplare, 
die ohne Glasur, in grau reduziertem Brand herge
stellt worden sind, zum Vorschein. Es ist auffallend, 
dass sämtliche graue Exemplare eine stark ver
schwommene Verzierung zeigen, jedoch stimmen die 
Details überein. Diese wurden wahrscheinlich be
reits mit dem stark abgenützten Negativ hergestellt. 
H : 21,6X22 cm; Spiegelbreite: 14,4 cm (Abb. 154). 

Typus 17: Dreieckige Giebelkachel, mit abge
schlossenem Kachelblatt ohne besonderen Rumpf, 
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in vertiefter eckiger Schüsselform. Ihre Verzierung 
zeigt eine den Typen 13 und 16 ähnliche Lösung: 
eine gotisch stilisierte Rose mit drei Blättern. — Aus 
dem Budaer Schloss kamen 2 grünglasierte Exem
plare zum Vorschein, Br : 29,5 cm, Tiefe: 7 cm (Abb. 
152). 

Typus 18 : Quadratische Kachel mit abgeschlos-
se nem Kachelblatt, mehrfach gegliederten Rahmen 
und sich um einen Ast windenden Blattreihensaum. 
Von einem ringförmigen Ast biegen sich in Richtung 
der vier Ecken zu je ein Blatt nach aussen, im Mittel
feld ernährt ein in einem aus Ruten geflochtenen 
Nest sitzender Pelikan mit ausgebreiteten Flügeln 
seine Jungen. — Aus dem Budaer Schloss kamen 6 
Exemplare zum Vorschein, Br: 25 cm, Höhe des 
inneren Spiegels: 15,4 cm. (Abb. 155) Ein Exemplar 
wurde vor dem Ausbrennen entzweigeschnitten. 

Typus 19: Nur in Bruchstücken bekannte offene 
Nischenkachel und einer für die Werkstätte charak
teristische Nische mit Eselsrücken bogen. Auf dem 
breiten Bogen sind vier Nasen, an beiden Seiten 
neben dem Rand Fialen. Aus K. Kozáks Ausgra
bung im Bischofspalast von Eger.22 (Br : etwa 29-—30 
cm, Abb. 156). 

Typus 20: Giebelkachel, oben begleiten grosse 
Krabben den dreieckigen Abschluss, die mittlere 
Nische schliesst ein aus Pässen bestehender Mass-
werkbogen ab. Oben dürfte die Kachel eine aus 
einem eigenen Stück gefertigte Kreuzblume als 
Endstück gehabt haben. In Buda fanden wir bläu
lichgrüne glasierte Bruchstücke (Br : 25,2 cm, Abb. 
157), aus der Burg von Eger kam ein Abschluss
fragment zum Vorschein.23 

Typus 21 : Eine nur aus Fragment bekannte 
Gesimskachel. Ihre Verzierung ist ein aus Fischbla
sen gebildetes endloses Muster. Einen Rahmen 
mit einem durch Auskehlung gebildeten Profil mit 
Stabglied gibt es nur an ihrem unteren und oberen 
Ende, an beiden Seiten endet sie ohne Umrahmung. 
Entlang des schrägen Gesimses des oberen Rahmens 
verlaufen Zinnen. Das eine Budaer Bruchstück hat 
einen 9,5 cm tiefen Rumpf; aus dem Palast kamen 
die Bruchstücke von 3 grünglasierten Exemplaren 
zumVorschein.Br:15,2cm,H:14(?)cm.(Abb.l58). 

Typus 22 : Gesimskachel ? Nur aus Bruchstük-
ken bekannt. Ihr Blindmasswerkornament stimmt 
mit dem Typus 21 überein, jedoch besteht der Rah
men aus einem einfachen, breiten, durch Auskeh
lung gebildeten profil. Der Rücken ist glatt ausgear
beitet, dieser Typus wurde ohne Rahmen abge
schnitten. Ihre Masse sind uns noch unbekannt. 
Im Budaer Material kommen rote Scherbenstücke 
ohne Glasur vor, ihr Rumpf ist nicht russig. Br: 
(fragmentiert): 13,8 cm. (Abb. 159). 

Typus 23 : Nur nach einem Bruchstück bekannt. 
Vielleicht ist er der Form der vorangehenden ähn
lich? Die Verzierung ist dem Typus 21—22 ähnlich, 
jedoch beträgt das Mass etwa das Doppelte als bei 
jenen. Die eine Seite ist ohne Umrahmung abge
schnitten. Bisher ist uns ein grünglasiertes Stück aus 
dem erzbischöflichen Palast der Esztergomer Burg 
bekannt (Br: 13,5 cm, Abb. 160). 

Giebelrosen. Im Budaer Material fanden wir 
Bruchstücke von zweierlei Lösungen vor. Beider 
ersten sind die Blätter fleischig gemustert, das Stück 
ist mit bläulichgrüner Glasur überzogen ; die andere 
Sorte ist von reduziert ausgebrannter, grauer Scher
be, an Zeichnungen reicher, minuziöser ausgearbei
tet. Beim letzteren war auch der Stielfragment mit 
einem, in der Mitte gebohrten Loch sichtbar. Das 
rekonstruierte Maß beider ist ein 8X8 cm grosses 
Quadrat; es ist nur ihre Untersicht verziert (Abb. 
161). 

Den Zusammenhang der Typen, ihre Zugehö
rigkeit zur Werkstätte des Ofens mit Rittergestalten 
beweisen auch in diesem Falle zahlreiche Überein
stimmungen, sowie technische Beobachtungen. Die 
angewendete Bleiglasur zeigt auch bei diesen die mit 
den früheren übereinstimmenden, grasgrünen, bläu
lichgrünen, olivgrünen Nuancen. Das umrahmende 
Blattmuster bei den Typen 1, 11, 13, sowie in gerin
gerem Masse bei den Typen 2/c, 16, 17 und 18 
deutet auf die Hand ein und desselben Schnitzmei
sters. Das Blumenornament der Typen 13, 16—17 
stimmen in den Einzelheiten völlig überein, ja es 
kann auch angenommen werden, dass der Typus 17 
von der Werkstätte später mit dem Muster des 
ursprünglichen Positivs des Typus 16 zur Lösung 
der sich als Bedarf meldenden neuen Kachelformen 
erzeugt worden ist. Dies verrät nämlich jene Unre
gelmässigkeit, dass als unterer Rahmen der Drei
eckkomposition noch die Reste der ursprünglichen 
viereckigen Umrahmung zu sehen sind (Abb. 152). 
Hätte man für das Negativ ein zu diesem Zwecke 
gefertigtes Positiv geschnitzt, so wäre es einfacher 
gewesen sofort eine dreieckige Umrahmung zu ferti
gen. 

Die Masswerke der Typen 15, 21—22—23 verra
ten ebenso die unmittelbare Einwirkung der spätgo
tischen Architektur, die Kenntnis der ursprünglichen 
Konstruktionsprinzipien, wie wir dies bereits bei 
den Typen 3—7 und 10 feststellen konnten. Auch 
hier ist die Anwendung der e rst-, zweit- und dritt-
rangigen Masswerken von dreierlei Querschnitt, mit 
abweichendem Profil und abnehmendem Wert; die 
gleichrangige Anwendung der Vierpass-, Kreis-
und Fischblasenmotive. 

Im ersten Teil meiner Studie habe ich nebst 
Anwendung der Typen 1—9 die theoretische Rekon
struktion des einen Ofens der Werkstätte angefer
tigt. Von den hier angeführten Typen dürften drei 
Sorten gleichfalls Zu diesem Ofen gehört haben. 
Der Typus 13 ist in zweierlei Ausführungen die 
Eckkachel der unteren Reihe mit Tierfiguren (auf 
Grund von Bruchstücken haben wir bereits diese bei 
der ersten Rekonstruktion, jedoch mit unrichtigem 
Mass benützt). 

Der Pfeiler und die Fiale des Typus 14/a—b 
dürfte zwischen den Kacheln der oberen Giebel
reihe Platz genommen haben. Da die Giebelkacheln 
nur 19 cm breit sind, bedecken sie den durch die 
unter ihnen befindlichen 20,5—21 cm breiten Ka
cheln gebildeten Grundriss nicht völlig. Auf unserer 
ersten Rekonstruktion haben wir deshalb mit einer 
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stufenmässigen Verschmälerung nach oben zu 
gerechnet, was bei den mittelalterlichen Öfen öfters 
vorkommt. Mit Fialen zusammen wird jedoch eine 
solche Verschmälerung nicht nötig, der obere turm
artige Teil kann von senkrechter Ausbildung sein. 
Selbst die Pilaster und Fialen geben der ausgepräg
ten Seitenausbildung des Typus 4 und 6 (an deren 
schrägen Seiten auch die kleinen Statuen stehen) 
eine entsprechende Fortsetzung und ihren Abschluss, 
ferner wird dadurch die Wirkung der senkrech
ten Linien bei der Betrachtung verstärkt. Das Mass 
des Pilasters wurde so erwählt, dass sein Kapitell 
mit der Schulter der Giebelkachel auf gleiche Höhe 
gerät und so der Fiale entsprechend der architek
tonischen Anwendung bereits frei steht. (Abb. 162) 
An der knopfartigen Endung der Giebelkachel des 
Typus 7 ist 4 cm tiefe gebohrte Loch zu sehen. In 
diese wurden die einzeln gemusterten Kreuzblumen 
befestigt. 

Da immer mehr Angaben darauf hinweisen, 
dass der Meister des Ofens mit Rittergestalten die 
Formen- und Strukturlösungen der gotischen Archi
tektur viel besser verfolgt als die übrigen Gewer
begenossen, schien die Möglichkeit an der Hand zu 
liegen, dass wir auch die in der Architektur ange
wandten Elemente des pyramidenförmigen Turm
daches unter unseren Funden antreffen werden. 
Die Form und das genaue Mass des Typus 15 wur
den glücklicherweise von unseren Bruchstücken 
bestimmt, mit Formen von solchem Mass und solcher 
Ausbildung können wir übrigens anderswo wie auf 
dem Dach des Ofens nicht rechnen. Die Zahl der 
Seiten der aus dreieckförmigen Platten zusammen
stellbaren Pyramide wird durch das von den 12 
Giebelkacheln festgelegten Grundrissmass bestimmt, 
hinter deren tiefen Rumpfteilen ein sechsseitiges 
Dach aufgestellt werden kann. Wie wir gesehen ha
ben, beförderte auch der sich nach hinten verschmä
lernde Abschnitt der Ränder der Dachkacheln 
eine solche Zusammenstellung.24 Leider ist uns das 
ursprüngliche Ende der Spitze nicht bekannt, wir 
wählten den einfachsten Abschluss mit einer Giebel
rose nebst Benützung des glasierten Exemplars der 
Abb. 161.25 

Der Ofen mit Rittergestalten betont in seiner 
Gesamtwirkung und seinen Lösungen den neueren 
Angaben nach so stark die vertikalen Wirkungen, 
dass dies auch in der Form des Aufbaues zur Gel
tung kommen musste. Deshalb verschmälerten wir 
bei unserer neuen Rekonstruktion den unteren Teil 
mit der Breite einer halben Kachel und planten 
dementsprechend auch ihren Aufbau für 12eckig 
statt. 14eckig. So wurde der Ofen in seiner Form 
schlanker, in der Gesamtwirkung höher und lässt 
sich statt des ursprünglich als Rekonstruktionsvof-
bild zu Hilfe gezogenen Salzburger Ofens (1501) mit 
den auch zeitmässig näher stehenden Öfen von Me-
rano (1446—80) bzw. von Erfurt (1473) besser ver
gleichen. In dieser Lösung gleicht der Ofen nicht 
einem, auf würfelförmigen Bau stehenden schmale
ren —• und sich selbst nach oben zuverjüngenden 
Turm (Abb. 89), sondern es wird der ganze Körper 

zu einem Turm. Der untere Teil ist noch viereckig, 
dies betont auch das Gesims, der obere wiederum 
vieleckig. Bei der Begegnung der beiden Formen 
erleichtert der Abschnitt der Ecken den Übergang. 
Es ist nicht nur der betontere Abschluss der mit 
diamantmusternen braunen Eckkacheln ausgebil
deten Ecke schräg, sondern — wie dies ein Bruch
stück aus Visegrád beweist26 — hat man auch auf 
dem anderen für den schrägen Abschnitt irgendein 
Wappen angewendet. Leider blieb nur das untere, 
runde Ende des Wappenschildes erhalten, den roten 
und grünen Farbenspuren nach dürfte es eine ge
malte Darstellung gewesen sein. Darunter, an der 
nach aussen blickenden Seite der Kachelecke beweist 
das Fragment eines Schriftbandes, dass auch die 
Ecke der vierten Kachelreihe die kleine Statue eines 
winzigen Propheten geschmückt haben dürfte, die
selbe, wie man sie beim Typus 3 ansonsten auch öfters 
gebraucht hatte.27 

D I E V E R B R E I T U N G D E R E R Z E U G 
N I S S E D E R W E R K S T Ä T T E 

Wir haben bereits früher nachgewiesen, dass 
ausserhalb des königlichen Schlosses einige Öfen 
auch in den Schlössern, so wie in den Landhäusern 
der dem Hofe nahestehenden Barone errichtet wur
den (Buda, Visegrád, Nyék; Esztergom, Pécs, Ba-
racs). Die kennengelernten neuen Typen finden wir 
zum Teil auch an diesen Orten. So kamen aus dem 
Nyéker Schloss die grauen Bruchstücke der Giebel
kachel, unter den Funden von Pécs wiederum ihr 
dunkelgrün glasiertes Stück zum Vorschein.28 Auch 
der Ofen der Baracser Kurie unterstützt unsere 
über die Zusammengehörigkeit der Kacheln darge
legte Meinung, auch hier wurde seinerzeit ein Giebel 
kachelfragment zutage gefördert (Abb. 164). Das 
Masswerkfragment des Typus 23 kennen wir bisher 
nur aus Esztergom. 

Zum Teil haben die bekanntgewordenen neuen 
Typen, teilweise die neueren Grabungsergebnisse 
ermöglicht, dass das Verbreitungsgebiet der Erzeug
nisse der Werkstätte auch noch erweitert werden 
konnte: mit den neuen Fundorten zusammen ka
men vom Gebiet des mittelalterlichen Ungarns 
bereits aus 11 Burgen bzw. Wohnstätten des Hoch
adels die Reste solcher Öfen zum Vorschein. Infolge 
ihrer Identität geben wir statt ihrer ausführlichen 
Beschreibung nur ihre kurze Aufzählung an : 

Aus dem königlichen Jagdschloss von Pomáz 
stammt das Blattfragment29 des Typus 13 (Abb. 163). 
Im Burgschloss zu Egervár legte Frau E. S. Nagy 
das grünglasierte Bruchstück und das unglasierte, 
graue Bruchstück des Typus 18 frei.30 Im Bischofs
palast der Burg zu Eger können wir seit den Aus
grabungen von E. Kozák auf Grund der zu den 
Typen 1, 2, 5, 19 und 20 gehörenden Kacheln31 

vielleicht auch mit zwei Öfen rechnen. (Abb. 156) 
In der Burg von Nagyvázsony legte I. Éri die grün
glasierten Exemplare der Typen 2 und 18 frei,32 

S. Nagy fand ebenfalls die grünglasierten Bruch-

• 
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stücke dieser beiden Typen in der Brug Bács (Bac, 
Jugoslawien) vor.33 

Wir haben auch früher betont, dass wir die 
ursprünglichen Produkte der Werkstätte oft in den 
Wohnstätten der dem König politisch nahestehen
den Hochadeligen antreffen können. In Eger finden 
wir zwischen 1447—68 den Bischof Ladislaus 
Hédervári; er ist zwar Anhänger der Hunyadi-
Partei, jedoch als hoher Würdenträger auch Mit
glied der Wiener Abordnung des Jahres 1452 und 
am 21. Juli 1455 unterzeichnet auch er das Schreiben 
der Stände in der Angelegenheit der Heimholung 
des Königs Ladislaus V.34 Falls sich der Ofen von 
Eger mit seiner Person in Zusammenhang bringen 
lässt, so konnte seine enge Verbindung zum Hofe 
nicht durch seine Parteizugehörigkeit, sondern 
durch sein Amt als hoher Würdenträger begründet 
werden. Es könnte aber auch die Frage auftauchen, 
dass vielleicht Albert Hangácsi, Propst zu Eger und 
königlicher Vizekanzler den Ofen bekommen hat, 
der wiederum enger Parteinhänger von Ladislaus 
V. war.35 

Auch der Ofen der Burg zu Bács knüpft sich 
an die Persönlichkeit eines Hochadeligen: die Burg 
ist die zweite Residenz des Erzbistums zu Kalocsa. 
Zwischen 1450—56 gehört sie dem Erzbischof Rafa
el Herczeg von Szekcsö, zwischen 1457—71 befindet 
sie sich hingegen in der Hand von Stephan Várdai. 
Beide können in Betracht kommen. Auch Rafael 
Herczeg ist im November 1452 Mitglied der Wiener 
Delegation, die von dem ungarischen Reichstag 
entsandt wurde, sein Bruder Nikolaus wird in dem 
Lied von Beheim bei der Aufzählung der Anhänger 
des Königs erwähnt.36 Dennach können wir eher 
an die Person von Várdai denken. Er nahm noch 
als Propst von Eger (anlässlich der Verheiratung 
der Schwester des Königs mit dem polnischen König 
Kasimir) am 11. August 1453 in der Vertretung des 
Königs an den Verhandlungen von Wroclaw teil. 
Er ist der einzige von den ungarischen Mitgliedern 
der Delegation, der den Namen nach bezeichnet 
wurde.37 Im Jahre 1456 ist er Vizekanzler und im 
Jahr darauf Geheimkanzler des Königs.38 Am 25. 
II. 1457 wurde er vom König zum Erzbischof von 
Kalocsa ernannt und im Oktober desselben Jahres 
ist er von den drei Baronen ungarischerseits der 
Leiter jener prunkvollen Delegation, die sich aus 
Prag auf den Weg gemacht hat, um die Braut des 
Königs aus Paris abzuholen.39 

Im Gebiete des mittelalterlichen Ungarns lassen 
sich also bisher an 11 Stellen die in dieser Werk
stätte hergestellten Öfen nachweisen. Es kann auch 
angenommen werden, dass bloss ein Teil dieser mit 
dem auf unserer Rekonstruktion vorgeführten 
System übereingestimmt hat und dass man an 
mehreren Stellen durch die Kombination der ur
sprünglich zur zweiten bzw. dritten Ofenart geplan
ten Kacheln, Öfen von einfacherer Lösung gebaut 
hat.40 

Vom Gesichtspunkt der Verbreitung aus, er
brachte die Forschung in Böhmen die wichtigsten 
neuen Angaben. Unter den von früher her bekann

ten, jedoch bisher in ihren Einzelheiten nicht bear
beiteten Fundplätzen wurden auf einmal sogar 
an zwei Orten die Originalschöpfungen der Werk
stätte vorgefunden. Z. Smetánka teilte aus der Burg 
Lichnice die Fragmente der Typen 1., 3., 4., 5. und 7. 
mit, J. Kouba wählte wiederum von dem reichen 
Fundmaterial der Burg Lipnice die zu den Typen 
L, 3., 4., 5., 7., 8. und 21. (?) reihbaren Stücke 
aus.41 Die zum Vorschein gekommenen Stücke 
stimmen in den Farbenabstufungen der hell- und 
dunkelgrasgrünen, bläulichgrünen Bleiglasur, sowie 
in ihrer Verzierung mit den Budaer Stücken völlig 
überein und auch die feiner gemusterten Einzelhei
ten sind vollkommen gleich. Die technische Ausfüh
rung weist in jeder Hinsicht darauf hin, dass sie mit 
den originalen Negativen von denselben Töpfer
meistern wie die übrigen gefertigt worden sind. 
Hinsichtlich der Färbung kann ein Novum erwähnt 
werden: in Lichnice wurde die mit der Figur eines 
Greifes verzierte Kachel des Typus 1 neben der grü
nen auch mit kastanienbrauner Glasur hergestellt 
und auf dem Ofen von Lipnice ist das Sockelgesims 
des Typus 8 nicht braun, sondern von zitronengelb 
glasierter Ausführung. Das Erscheinen der einzel
nen Kacheltypen weist jedoch an beidén Orten auf 
die Form des von uns rekonstruierten Ofens, also 
auf den erfolgreicheren, mit Rittergestalten verzier
ten Ofen der Werkstätte hin.42 

Bloss die zum Typus 21—23 gehörenden, mit 
Masswerk gemusterten Kacheln kommen bei unserer 
Rekonstruktion nicht vor. Diese gehören zu den 
Typen, deren genaue Formen und Masse uns noch 
nicht bekannt sind. Das rekonstruierte Masswerk
ornament ergibt nämlich bei den Typen 21—23 
ein endloses Muster, aus dem nach Belieben gewählte 
Abschnitte auf den Kacheln verwendet werden 
konnte. Die Bruchstücke von Esztergom und Buda 
beweisen, dass diese Kacheln auf der Weise neben
einander gesetzt worden sind, dass sich das Muster 
an beiden Seiten ohne Unterbrechungen fortsetzen 
soll, wodurch also eine friesartige Lösung ermög
licht werden sollte. Während die Typen 22—23 ein
fache Kachelblätter sind, kann beim Typus 21 in 
Buda auch ein nach rückwärts gebogener Kachel
rumpf vorgefunden werden, auch in Lipnice hat die 
Kachel einen mit Zinnen verzierten Rand,43 letztere 
wurden demnach als Gesims gebraucht. Vielleicht 
ermöglichen die weiteren Funde in dieser Hinsicht 
die Weiterentwicklung der Rekonstruktion, oder 
den Beweis dessen, dass dem Typus 18 ähnlich, 
auch diese Kachel auf mehreren Weisen gebraucht 
worden ist.44 

Das Erscheinen der Öfen mit Rittergestalten 
in Böhmen wirft natürlicherweise auch zeitbestim
mende und mit den Besitzern zusammenhängende 
historische Fragen auf. Leider verfügen wir bei den 
Stücken der meisten Fundorte in Ungarn und bei 
zwei Fundorten in Böhmen über keine solche Aus
grabunsbeobachtungen, die die Fragen der Zeit
bestimmung eindeutig entscheiden könnten und das 
Jahrzehnt der Herstellung des Ofens bestimmen 
würden. Die Fundumstände bezeichnen übrigens 
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nur das Zeitalter des Abbruches, des Zugrunde
gehens der Öfen, was im allgemeinen nach einem 
Benützungsdauer von 5—50 Jahren erfolgt ist.40 

Unsrerseits setzen wir die Zeit der Original
fabrikationen der Werkstätte auf Grund der heral
dischen und stilkritischen Anhaltspunkte auf das 
Zeit zwischen 1455 und 1457. Die böhmischen For
scher akzeptieren die Bestimmung in ungarischer 
Hinsicht, jedoch halten sie die dortigen Exemplare 
für jünger. Ihrem Standpunkte nach verbindet beide 
Länder von 1490 an das Zeitalter des König Wladis-
laus II. In Lichnice entwickelte Nikolaus Trcka 
von Lipa in den 1500er Jahren eine grossangelegte 
Umbautätigkeit, während in Lipnice, das im Besitz 
eines anderen Zweiges derselben Familie war, von 
den 1430er Jahren an, sowie ebenfalls im ersten 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts neue Bauarbeiten 
vorgenommen wurden.40 Obwohl es im Spätmittel
alter, vor allem meistens im 16—17. Jahrhundert 
öfters vorkommt, dass das Negativ der Ofenkacheln 
lange Zeit hindurch gebraucht wird, können wir 
einen solchen Fall, wo sämtliche Negative erhalten 
geblieben sind und der komplette Ofen auch später 
aufgebaut werden kann, nicht vorstellen. So finden 
wir auch die vorausgesetzte 40—50 jährige Zeit
spanne zwischen der Errichtung der Öfen in Ungarn 
und der in Böhmen für allzu lang und dazu finden 
wir noch zwischen den einzelnen Kacheln eine der
artig hochgradige technische Übereinstimmung, die 
sich nur mit ein und derselben Töpferwerkstätte 
erklären lässt.47 

Auch die Untersuchung der historischen Fragen 
stellt uns solche Angaben zur Verfügung, die die 
Gleichzeitigkeit mit den bereits früher vorhandenen 
Verbindungen erklären. 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts sind die poli
tischen Verhältnisse in Böhmen äusserst verwickelt. 
Die von Beginn des Jahrhunderts an vor sich gehenden 
Volksbewegungen, Aufstände und Religionskriege stel
len dem Anschein nach religiöse Fragen in den Vorder
grund, doch steckt einerseits der Klassenkampf zwi
schen dem Bauerntum, dem stets stärker werdenden 
Bürgertum und einem Teil des hohen Adels, anderer
seits der zwecks Errichtung eines nationalen Königtums 
geführte Kampf dahinter. Klassenunterschiede, ver
schiedene Glaubensfragen, die mit dem Kult zusammen
hängenden voneinander abweichenden Standpunkte 
zerspalten selbst die dem Papsttum gegenüberstehenden 
Hussiten in mehrere Lager. Von Zeit zu Zeit bekämpfen 
sich gegenseitig auch Taboriten, extreme und massige 
Kalixtiner (Utraquisten) und der mit ihnen in Bündnis 
stehende Hochadel unterstützt seiner Klassenzugehörig
keit gemäss die Bewegung in der Regel nicht ohne 
Bedenken, sondern nur so lange sie für ihn von Nutzen 
zu sein scheint. 

Nach dem Tode des Königs Albert von Habsburg, 
des Schwiegersohnes von Sigismund bestand in Böhmen 
zwischen 1439 und 1453 ein Interregnum. Die Habsburg-
Partei vertrat in erster Linie die über eine bedeutende 
Kraft verfügende Gruppe des Hochadels katholischen 
Glaubens, an ihrer Spitze mit den Familien Rosenberg, 

Riesenburg, Neuhaus, Lichtenburg und einigen Städten; 
sie schlössen sich anfangs als kaiserliche Partei, später 
unter dem Namen „Strakonitzer Bündnis" zusammen. 
Ihnen gegenüber steht die Partei von Georg Podiebrad 
mit den Familien Sternberg, Trcka, Duba und den 
mährischen Herren Kunstat, Pernstein und Sternberg. 
Diese böhmische Nationalpartei, die die extremen 
Utraquisten unterstützt, halten die Anwesenheit 
des gewählten Königs für unerlässlich und wollten 
die Einheit des Landes stärken. Auf den ersten Blick 
fällt ihre Ähnlichkeit mit der zum Teil — infolge 
ähnlicher Ursachen zustandegekommenen — Hunyadi-
Partei in Ungarn auf, die nach Alberts Tod ebenfalls 
nicht die Erbfolge der Habsburger unterstützt und 
gleichfalls durch Zentralisierungsbestrebungen, durch 
Einschränkung der Macht der Barone nach 1457 zum 
nationalen Königtum gelangt. 

Im April 1453 leisten Georg Podiebrad mit 
anderen böhmischen Herren in Wien dem König 
Ladislaus de Treueid, der die Bedingungen der 
Böhmen annimt und im Oktober in ihr Land fährt, 
wo ihn in Prag der Erzbischof von Esztergom Diony-
sius Széchy zum böhmischen König krönt.48 Der 
neue König hielt sich ein Jahr lang in seinem Lande 
auf und begab sich erst am 27. November 1454 nach 
Wroclaw, von wo er in Feber 1455 nach Wien 
zurückkehrte. Am Jahresende finden wir ihn wiede
rum in Prag. Den grössten Teil des folgenden Jahres 
verbrachte er in Ungarn und fuhr aus Wien erst im 
September 1457 wiederum nach Prag, um dort seine 
baldige Vermählung zu feiern, doch ist er im Novem
ber gestorben. 

Wir sehen also, dass Ladislaus von Habsburg 
während seiner kurzen Herrschaft — den Forde
rungen des Adels Folge leistend — in allen drei 
Ländern residiert und—einige Reisen zu den Reichs
tagen abgerechnet — seine Paläste in Wien, Prag 
und Buda bewohnt hat.49 (Es liegt an der Hand 
anzunehmen, dass früher oder später auch an den 
ersten beiden Orten die mit seiner Person verbunde
nen Funde zutage kommen werden.) Der König 
beschenkte nicht nur die alten Anhänger seiner 
Familie, sondern auch die Hauptleute der diesen 
gegenüberstehenden Nationalparteien, die letzten 
Endes seine Herrschaft ermöglicht haben. In Ungarn 
vergrösserten sich die Besitze der Familie Hunyadi, 
in Böhmen die von Georg Podiebrad. Aller Wahr
scheinlichkeit nach wurden in den städtischen 
Häusern oder in den Bürgen viel mehrerer Barone 
Öfen der königlichen Werkstätte errichtet als uns 
bereits bekannt sind. 

Der Besitzer der Burg Lichnice vor 1470 ist uns 
leider nicht bekannt und so bleiben die eventuellen 
früheren Zusammenhänge im Dunkeln. Bei der 
Burg Lipnice wissen wir jedoch, dass sie von der Fa
milie Trcka schon nach 1434 erworben wird ; Nikola
us (1.11453) ist einer von den führenden Mitgliedern 
der Nationalpartei, sodann befand sich die Burg im 
Besitz seines Sohnes Burjan (f 1480), dann wieder in 
dessen Sohnes Burjan (II.) bis zu seinem, im Jahre 
1522 erfolgten Tode.50 Während der Regierungszeit 
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des Ladislaus V. kann von diesen nur Burjan (I.) in 
Betracht kommen, worauf auch J. Kouba die Auf
merksamkeit lenkt.51 Der Ritter Burjan Trcka von 
Lipa und Lipnice ist Mitglied des obersten Landes
gerichtes und nahm auch in der vom Erzbischof von 
Bács St. Várdai geführten Delegation, die die Braut 
des Königs abzuholen entsendet wurde, teil. Ladis
laus V. erwähnt ihn in seinem Bevollmächtigungs
brief dem Namen nach unter den Delegaten.52 

DIE WIRKUNG DER WERKSTÄTTE AUF 
DIE MITTELEUROPÄISCHE TÖPFEREI 

Wir haben bereits früher die grosse Bedeutung 
des Ofens der königlichen Werkstätte nachgewiesen, 
die dadurch zum Ausdruck kam, dass die an vielen 
Orten aufgestellten Öfen in den Töpferwerkstätten 
der Umgebung den Stil der Arbeiten stark beeinfluss-
ten. Einerseits wurden zum Teil unmittelbare Ab
drücke, zuweilen neugemusterte Kopien von einzel
nen Kacheln gefertigt (in erster Linie wurden die mit 
Reiter-, Greif- und Löwenfiguren verzierten Stücke 
bevorzugt), andrerseits wurde auch später noch der 
Stil des ganzen Ofens und sein Dekorationssystem 
auch bei den neuen Kompositionen als Grundlage 
genommen. Aus dem Gebiete des mittelalterlichen 
Ungarns waren von 7 Orten Kopien, von 6 Orten die 
spätere Wirkung nachzuweisen. (Abb. 1.10) Die 
neuerdings gesammelten Angaben sprechen von 
einem Einfluss in viel weiterem Kreise als diese. 

TSCHECHOSLOWAKEI 

Lipnice, Burg. Unter den Funden kann nicht 
nur der ursprüngliche Ofen mit Rittergestalten 
nachgewiesen werden, sondern J. Kouba fand auch 
die von diesen gefertigten Kopien vor: eine solche 
ist die als Spiegelbild des Greif-Typus gefertigte 
glasurlose Kachel, sowie die mit Hilfe des Abdruckes 
von Typus 4.gefertigte Nischenmasswerkkachel.53 

Letztere ist wegen des Abdruckes in den Einzelfor
men verschwommen und etwa um 20% kleiner, auch 
ihre Scherben sind anders (gel blich weiss), ihre Gla
sur bläulicher, der Töpfer hat das Ausschneiden der 
durchbrochenen feineren Teile des Masswerkes nicht 
mehr versucht. — Meiner Meinung uach wurde 
dieser Ofen anlässlich der neuen Bauarbeiten in den 
1500er Jahren gebaut. 

Im Fundmaterial des Klosters von Skalice 
(Kourim) zeugen zweierlei Ofenkacheln von einer 
unmittelbaren Wirkung. In ihrer Rahmungsweise 
wenden beide die gewundene Blattreihe an. Die eine 
ist ein Spiegelbild des Greifes des Typus 1, die andere 
Benützt die Komposition des Typus 16, indem sie 
statt der mittleren Rose in einem Wappenschild den 
böhmischen Löwen anwendet.54 (Abb. 165—166) 
Beide sind glasurlose, mit Glimmer gemischte, hell
braun gebrannte Seherben; auch ihre übereinstim
menden Masse beweisen, dass sie zu ein und dem
selben Ofen hergestellt wurden (H: 19,2 cm). Der 
Töpfermeister schnitzte in beiden Fällen sein neues 
Negativ ohne Herstellung eines Positivs, unmittel

bar aus und versuchte auch in den Einzelheiten dem 
Originalstück zu folgen. 

Kutnä Hora. (Der genaue Fundort ist unbe
kannt). Fragment der rechten Seite einer grünglasier
ten Ofenkachel ; sie hatte ein abgeschlossenes Kachel
blatt und einen Rumpf mit Tonnengewölbe.55 Das 
System der bogenförmigen Nischenkachel des Typus 
3 wandte wahrscheinlich ein städtischer Töpfer
meister zur Fertigung einer neuen Komposition an, 
deren Hauptfigur vielleicht ein wappenhaltender En
gel gewesen sein konnte. Den Eselsrückenbogen 
und die Wimperge der umsäumenden Nischen ge
brauchte er als Abdruck der ursprünglichen Kachel, 
deshalb sind bei diesen die Teilmasse etwa um 15% 
kleiner. (Abb. 167) H : 15 cm. 

Brno, Rathaus-Gasse. Am Ende des vergange
nen Jahrhunderts kam öfters ein quadratischer 
Kacheltyp mit abgeschlossenem Kachelblatt zum 
Vorschein, der in seinem Stil von dem der örtlichen 
städtischen Meistern stammenden Kacheln ab
weicht. In dem schön profilierten Rahmen läuft ein 
stilisiertes Rankenmotiv ringsum, innerhalb dieses 
finden wir das Muster der von einem kreisförmigen 
Ast den vier Ecken zu nach aussen liegenden goti
schen Blätter, also die Komposition des Typus 16. 
Statt der Rose steht ein sich nach links gewandter, 
den Kopf nach unten haltender Löwe im mittleren 
Feld. Unten eine mit kleinen Rosetten gegliederte 
Inschrift mit Minuskeln: + schäm + dich -f. Rote, 
nicht glasierte Kachel mit 11 cm tief nach hinten 
reichenden Rumpfteil, H : 22 cm (Abb. 168).50 

Brno (?). Dreieckige Giebelkachel mit abge
schlossenem Kachelblatt. Ihre Verzierung ist in der 
Mitte eine Rose, mit sich den Ecken zu verzweigen
den drei Blättern. Sie ist mit grüner Bleiglasur über
zogen ; die Rumpfausbildung besteht aus gerade ab
geschnittenen Platten; H: etwa 30 cm.57 — Sie folgt 
dem Verzierungssystem des Typus 17, jedoch bereits 
in oberflächlich bearbeiteter Form, vielleicht nur 
auf dem Wege einer indirekten Verbindung. 

Auch auf Grund der vorgeführten sechs Kachel
typen kann angenommen werden, dass wir sowohl in 
Böhmen als auch in Mähren mit mehreren origina
len Öfen mit Rittergestalten rechnen können. Die 
Wirkung dieser macht sich auch hier bei den in 
breiterem Kreise, auf hohem Niveau arbeitenden 
städtischen und über eine niedrigere Qualifikation 
verfügenden Meistern der Provinz — auf Grund 
ihres Stiles und ihrer Form geurteilt, zum Teil noch 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, zum 
Teil bereits nach 1500 — geltend. 

POLEN • • . ' • • ' 

Krakow. Unter städtischen Funden, sowie in 
der königlichen Burg kamen gleichfalls mehrere 
Exemplare der folgenden zwei Kacheltypen zum 
Vorschein, die meiner Meinung nach Erzeugnisse 
desselben Meisters sind. Die eine quadratische 
Kachel hat einen tief gerillten Rahmen, darin eine 
Ranken verzierung mit stark stilisierten Blättern ; in 
diesem ist ein nach links gewendeter Greif, der sein 
rechtes Vorbein hochhebt. Braun glasiert. H: 21,5 
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cm.58 (Abb. 139) Das andere Exemplar gehört den 
zum Oberteil des Ofens gefertigten oblongen Ka
cheln an, die Umrahmung stimmt dem Profil nach 
mit dem der vorherigen überein, die Verzierung bil
den über einem Eselsbogenrücken zwei, unten durch 
Halbbogenöffnungen geteilte, oben mit rundem 
Masswerk versehene Fenster. Eine rote Kachel 
über der En gobe gelb und grün glasiert; Br: 17,2 
cm.59 (Abb. 169) Letztere wurde in mehreren Varia
tionen hergestellt — vielleicht weichselten diese 
reihenweise, — es gibt unter ihnen welche von völlig 
durchbrochener Lösung, bei anderen vertieft sich 
nur die untere Nische nach innen, oder es gibt auch 
völlig flach bearbeitete ; die einfachsten sind nur ein
farbig glasiert.60 — Beide Typen wurden unter dem 
Einfluss des Ofens mit Rittergestalten in irgendeiner 
städtischen Werkstätte, unserer Meinung nach um 
die 1500er Jahren herum hergestellt. Das Vorbild 
waren die Kacheltypen 1 und 4, beim Greif bezeugen 
dies die Lage der Vorderbeine und der Flügel, bei 
der Nischenkachel das Kompositionssystem. Gleich
zeitig weist der Stil auf einen, sich von der Gotik 
bereits stark entfernten und diese nur für eine deko
rative Überlieferung betrachtenden Meister hin, der 
der neuen Mode des gemeinsamen Gebrauches der 
färbigen Glasuren huldigt. 

Wroclaw (?), genauer Fundort unbekannt. 
Quadratische Ofenkachel mit tief gerilltem Rahmen. 
Der sich in einem mit Stabglied versehenen Spiegel 
nach rechts wendender Greif hebt sein linkes Vor
derbein hoch; unter und vor ihm ein felsig angedeu
teter Boden. Nicht glasierte, rote Scherbe, H: 18 cm 
(Abb. 140).61 

Wurde als Kopie des Typus 1 gefertigt, die 
Spiegelbildkomposition und das Flügelmuster ver
raten, das der Töpfermeister das Negativ selbst 
hergestellt hat. 

Opole, Schloss.—Aus der Grabung des spät
mittelalterlichen Schlosses von Opole kamen die 
buntglasierten Fragmente eines spätgotischen Ofens 
zum Vorschein. Unter ihnen kommt die Gestalt des 
einen Baum bewachenden Löwen von Typus 2 und 
zwar in der Lösung der ausgeschnittenen Giebel
kachel vor. Diese wurde auf dieselbe Weise verwen
det, wie dies bei dem Ravensburger Ofen bereits auch 
zur Mitte des 15. Jahrhunderts geschah (Abb. 
105—-106). Die Einzelformen sind jedoch in diesem 
Falle bereits verschwommen und stark stilisiert. 
Derselbe Meister stellte auch den buntglasierten 
Ofen des Wroclawer Rathauses her,62 den wir dem 
Stile nach auf das erste Jahrzehnt des 16. Jahrhun
derts setzen können. Der Meister ist der Erzeuger 
der beiden mit Königsfiguren verzierten Öfen der 
königlichen Burg von Krakow; Maria Pi^tkiewicz-
Derén identifizierte die dort tätig gewesene Werk
stätte und rekonstruierte die nach 1506 gefertigten 
Öfen.63 

Ciehanów, Schloss (Nordmasowien). Aus der 
Ausgrabung J. Kruppé kam unter den Funden des 
herzoglichen Palastes die Scherbe einer Kachel mit 
abgeschlossenem Kachelblatt, die über einem Esels-
rückenbogen ein Doppelfenster trägt, zum Vorschein. 

Die Scherbe ist gelblichweiss, mit zitronengelber 
Bleiglasur (Abb. 170).64 

Liw, Schloss (Ostmasowien). Aus der Ausgra
bung J. Kruppé kam das Bruchstück einer Kachel mit 
durchbrochenem Kachelblatt und Halbzilindrischen 
Rumpf zum Vorschein. Das Masswerkornament 
zeigt auch hier Doppelfenster, deren Abschluss 
gleichfalls halbbogenförmig ist, jedoch hat man oben 
das mit drei runden Öffnungen durchbrochene 
runde Rosenfenster noch bewahrt. Eine gelblich-
weisse Scherbe mit grüner und zitronengelber Blei
glasur. (Abb. 170, rech ter seits).—-Bei letzteren bei
den Stücken kann auf Grund der an Ort und Stelle 
unbekannten weissen Scherbe, sowie auch dem Stil 
nach angenommen werden, dass die Öfen aus dem 
südlichen Kreis hierher geliefert wurden; beide 
Schlösser waren Eigentum des Prinzen von Maso-
wien.65 

Auf Grund der aufgezählten Typen — die durch 
die Forschung wahrscheinlich noch an mehreren 
Fundorten nachgewiesen werden — können wir 
mehrerlei Schlüsse ziehen. Die Schwester des Kö
nigs Ladislaus V. ist vom Jahre 1454 die Gemahlin 
des Königs Kasimir. Von 1454 an ist Heinrich Ro
senberg der Hauptmann von Schlesien und sein 
Bruder Jobst, Propst von Prag, von 1456 an Bischof 
von Wroclaw. Deshalb können wir annehmen, dass 
einzelne Öfen mit Rittergestalten sowohl im Kö-
nigsschloss zu Krakow, wie auch an den Wohnorten 
der bekanntesten Anhänger der Habsburg-Partei 
aufgestellt werden konnte, die dann auf die örtlichen 
Meister einen unmittelbaren Einfluss ausgeübt ha
ben. Wurden jedoch solche an diese Orte nicht gelie
fert, so können wir mit einer durch einfache Werk
stattbeziehungen zustandegekommenen und durch 
Böhmen und Mähren auf Schlesien ausgeübten in
direkten Wirkung rechnen. Die Ausbildung des 
Rumpfes bei der mit einem Greif verzierten Wrocla
wer Kachel weist darauf hin, dass sie noch im 15. 
Jahrhundert hergestellt worden ist, später wird 
nämlich der Rumpf nicht mehr in so starkem Masse 
verschmälert. (Abb. 140) Wir werfen jedoch auch die 
Möglichkeit auf, dass die späteren Zusammenhänge 
durch die aus Ungarn ausgehenden späteren Wir
kungen zustandegebracht wurden. Unter der Herr
schaft von Wladislaus Jagelló kam es zu unmittel
baren künstlerischen Verbindungen mit Polen; es 
kann sein, dass ein ungarischer Töpfermeister so
wohl seine Mustersammlung als auch die Mode der 
mehrfarbigen Glasuren nach Krakow mit sich 
gebracht hat. Möglicherweise ist der Kaschauer 
Meister Georg das Bindeglied und zugleich auch der 
Hersteller der mit Greifen verzierten Kacheln und 
Nischenkacheln (Abb. 139 und 169). „Georgius 
Caplaniecz de Kotschicza" erhält in Krakow im 
Jahre 1499 das Bürgerrecht, 1512 ist er der Zunft
meister der Töpfer und liefert den Rechnungsbü
chern nach vom Jahre 1524 an für das königliche 
Schloss Fussboden- und Dachziegel.66 (Leider sind 
die Angaben der früheren Rechnungsbücher man
gelhaft. (Seine Arbeit dürfte auf den folgenden 
Meister, der bereits die buntglasierten Öfen mit 
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Königsfigur hergestellt hat, von Einfluss gewesen 
sein. Zwischen den beiden Gruppen gibt es vom 
Gesichtspunkt der Technologie und des Stieles Zu
sammenhänge, jedoch sind zugleich auch Zeitunter
schiede nachzuweisen. Die Kacheln aus Masowien 
dürften gleichfalls aus dem Krakower Kreis zu ihren 
Bestellern gelangt sein. 

JUGOSLAWIEN 

Susedgrad (Szomszédvár). Vom reichen kera
mischen Material der Burg67 können die Bruch
stücke von zwei Kacheltypen unter die Kopien des 
Ofens mit Rittergestalten gezählt werden. Der eine 
ist der Abdruck der Kachel mit Rittergestalten, der 
um etwa 17% kleiner ist68 als das Original und be
reits als abgeschlossene Kachel ohne Durchburch 
gefertigt wurde, der andere ist der Abdruck der 
Nischenkachel des Typus 4. Dieser ist zwar von 
durchbrochener Lösung, jedoch sind die Reliefs 
bereits viel roher als die des Originals. Beide sind 
grünglasiert, mit stark ineinanderfliessenden De
tails. 

Ljubljana. Aus den Ausgrabungen des städ
tischen Palastes des Deutschen Ritterordens kamen 
mehrere Kachelexemplare mit dem Baum be
wachenden Löwen zum Vorschein.69 (Abb. 144) Diese 
sind in nicht glasierter Ausführung die Abdrücke 
des Typus 2/a (Abb. 73). Die Rumpfausbildung70 

dieses verrät, dass sie noch in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts erzeugt worden sind. 

Ptuj ( ?). Die zwei Bruchstücke des städtischen 
Museums können auch hierher gezählt werden. Der 
innere Teil ist der Abdruck der Kachel mit der Lö
wenfigur, jedoch weichen bereits die angewendeten 
zweierlei Umrahmungen völlig ab. Diese sind eben
falls von nicht glasierter Ausführung.71 

Celje (Cilli). Von hier ist die Kopie der Kachel 
mit dem Löwen bereits von früher her bekannt.72 

Auf Grund der schematischen Ausführung — z. B. 
die des Rahmens und der Mähne — hat es den An
schein, dass in diesem Falle bereits ein neues Negativ 
geschnitten wurde. (Abb. 145) Auch diese ist un
glasiert. 

Die jugoslawischen Funde weisen darauf hin, 
dass mehrere Werkstätten von verschiedenem 
Niveau, um ihren Musterschatz zu erweitern auch in 
diesem Gebiet einige Kacheln des Ofens mit Ritter
gestalten zur Hilfe gezogen haben. Nach Susedgrad 
hat eine Werkstätte mit höheren technischen Kennt
nissen geliefert, während in Celje ein in volkstüm
lichem Stil arbeitender einheimischer Meister gear
beitet haben dürfte. Auf Grund der Fundorte der 
Kacheln können wir in zwei Fällen auch daran den
ken, dass vielleicht der als Musterbild dienende 
ursprüngliche Ofen am selben Ort gestanden hat und 
so unmittelbar eine Wirkung ausgeübt haben 
dürfte. Celje, das mittelalterliche Cilli war der Fa
miliensitz des ein trauriges Ende genommenen 
Ulrich Cillei. Susedgrad, die mittelelterliche Burg 
Szomszédvár war zur Mitte des 15. Jahrhunderts 
Eigentum des Henning de Czernen, der im könig
lichen Hof bei Sigismund, später bei Albert und so

dann bei der Königin Elisabeth in den Quellen als 
Leibgardist vorkommt;73 er gehörte zu den allge
mein bekannten Anhängern des Königs Ladislaus 
V.74 und spielte auch in der Verhaftung der Brüder 
Hunyadi und ihrer Anhänger eine leitende Rolle. 
Deshalb zählt ihn der König in seiner am 21. III. 
1457 datierten Urkunde, den königlichen Oberstall-
mesiter „Henning Czernyn de zomzedwar" zu jenen 
acht höchsttreuen Untertanen, die er für ihre Dienst 
gegen jeden Angriff verteidigen wird.75 Es waren also 
alle Bedingungen gesichert, dass diese Öfen als 
Geschenk des Königs auch zu den Herren von 
Cilli und Szomszédvár gelangen konnten, um so
dann die örtlichen und in der Umgebung tätigen 
Meister zum Kopieren anzueifern. Vorstellbar, doch 
weniger wahrscheinlich ist es, dass man in dieser 
Gegend von den ursprünglichen Öfen nur auf den 
Wohnsitz eines einzigen Barons geliefert hat, in 
diesem Falle wird es jedoch auf Grund der histo
rischen Zusammenhänge wahrscheinlich, dass ein 
Teil der Kopien bereits innerhalb von ein-zwei 
Jahren hergestellt wurde. 

RUMÄNIEN 

An die im ersten Teil unserer Abhandlung er
örterten Typen schliesst sich als weiterer Beweis das 
unter dem Einfluss der mit dem Grief verzierten Ka
chel hergestellte unglasierte Eckwappen aus der 
Burg Vajdahunyad (Hunedoara). (Abb. 138)]76 

SCHWEIZ 

Von dem im ersten Teil unserer Abhandlung 
besprochenen Funden geben wir hier das Bild der 
aus Stein am Rhein stammenden Kachel mit der 
Löwenfigur77 (Abb. 146). Auch diese grünglasierte 
Kachel ist eine Kopie, ähnlich der Zürcher (Abb. 
107) wird die Darstellung des hinteren Baumes be
reits weggelassen und anstatt dieser der leer geworde
ne Platz mit der Stilisierung des Löwenschwanzes 
ausgefüllt. Zugleich belässt man jedoch auch den 
ursprünglich auf der Erde liegenden Schwanz, was 
augenmerklich beweist, dass auch die Stücke mit 
verändertem Muster durch Abdrücke gefertigt wor
den sind. 

Zu erwähnen ist, dass die aus der Sammlung 
Figdor stammende Kachel (Abb. 104) mit der Ge
stalt des im Kreise komponierten Ritters sich eben
falls zu den schweizerischen Stücken einreihen lässt. 
Der Fundort dieser ist zwar unbekannt, jedoch kam 
von den Schweizer Fundorten eine reiche Serie ihrer 
Analogen zum Vorschein. (Die Auswertung dieser 
Stücke hängt so eng mit der Aufarbeitung der Bu-
daer Funde vom Ausgang des Jahrhunderts zusam
men, dass wir auf die Frage dieser mit jenen zu
gleich zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren 
möchten.) 

UNGARN 

Die Wirkung der Werkstätte des Ofens mit den 
Rittergestalten erscheint im Kreise der einheimi
schen Töpferei in sehr mannigfaltiger Form. Die 
Funde der neuen Ausgrabungen geben über ihre 
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Verbreitung ein noch ausführlicheres Bild, als wel
ches der Plan an der Abb. 110 zeigt. Gegenwärtig 
verweisen wir nur auf zwei Fundorte, mit den übri
gen — da sie sich in mehrere Fällen den Fragen der 
Werkstätten anderer späterer Öfen und deren Zeit
bestimmung anschliessen — können wir uns nur 
nach der Publikation der neueren Grabungsergeb
nisse eingehender befassen. 

Kőszeg, Burg. Aus dem im Laufe der Ausgra
bungen in den Jahren 1960—62 freigelegten reichen 
Fundmaterial können wir uns auf die unglasierten 
Kopien der Kacheln des Typus 1,2,6 und 16 beru
fen. Der aus brauner Scherbe gebrannte Typus 6 ist 
ein stark verschwommener Abdruck, mit etwa 
12—14% kleineren Details (Abb. 171) als die des 
Originals. Statt der durchbrochenen Nischenlösung 
gab sich der Meister auch mit der einfacheren Form 
des abgeschlossenen Kachelblattes zufrieden (Br: 
18 cm, Abb. 172). Die mit Greif- und Löwenfigur 
verzierten Kacheln, sowie die Kopie des Typus 16 
wurden aus grauem, reduziert gebranntem Ton er
zeugt. Die Kacheln mit dem Greif wurden im Laufe 
der Kopierung um 20%, die mit dem Löwen um 
16% kleiner hergestellt, jedoch kamen nach der 
neueren Formung der verschwommenen Details im 
Negativ Exemplare mit ziemlich scharfer Zeichnung 
zustande. (Höhe des Greifes: 19,5 cm, Abb. 137; 
Höhe des Löwen: 19,8 cm, Abb. 142.) Die Kopien 
der mit Rosette verzierten Kachel sind dagegen 
nicht kleiner als das Original, hier wurde dem An
schein nach das Negativ völlig neugeschnitten und 
die einzelnen Teile haben sich daher stark verändert 

(z. B. fehlen die kleinen Rosetten zwischen den Blät 
tern), H: 22 cm. Laut der Ausgrabungsbeobachtun
gen dürften sämtliche Stücke gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts hergestellt worden und wahrscheinlich 
im Jahre 1532 als die Burg von den Türken belagert 
wurde, zugrunde gegangen sein. 

Vasvár, Propstei. Im Jahre 1952 kam bei der 
Ausgrabung von I. Paulovics — Z. Kádár eine aus 
brauner Scherbe erzeugte Randkachel mit glattem 
Rumpf zum Vorschein. Auf den ersten Blick verrät 
das Stück, dass es unter dem unmittelbaren Einfluss 
der Eckkachel des Typus 13, jedoch nicht als Abdruck 
hergestellt worden ist. Das Muster hat eine scharfe 
Zeichnung, ist stark schematisch und wirkt wie eine 
Linienzeichnung. Die äussere Fläche der unglasier
ten Kachel wurde weiss getüncht (Br: 11 cm, Abb. 
148). Das Stück dürfte Ende des Jahrhunderts, even
tuell bereits nach 1500 hergestellt worden sein. 

In meiner Studie wollte ich vor allem den rei
chen Musterschatz der Werkstätte des Ofens mit 
den Rittergestalten, die weite Verbreitung ihrer Er
zeugnisse und den historischen Hintergrund ins 
rechte Licht stellen. Im späteren Lauf der Bearbei
tung der neueren Funde kann sich auch zur genaue
ren Untersuchung des Stils und der Werkstätte der 
Öfen eine Gelegenheit bieten. Wir hoffen, dass in
zwischen auch die Forschung im Ausland in den 
Besitz eines neuen Materials gelangen wird und even
tuell auch neue archivarische Angaben die Meister
fragen klarlegen können.79 
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LÓCSYERZSÉBET 

ADATOK A BUDAI VÁRNEGYED 
XIII. SZÁZADI BEÉPÍTÉSÉHEZ 

Ha a budai Várnegyed gótikus házait szemléljük, megállapíthatjuk, hogy a fennálló épületek—faragott 
részleteik alapján — a város XIV—XV, sz.-i beépítésének emlékei. így a^város építéstörténetének legkevésbé 
ismert korszaka éppen az alapítás évszázada: a XIII. század. A nagy egyházi objektumokon, illetve azok 
maradványain kívül a város területén egyetlen —datáló műformákat is őrző — ház .maradt fenn ebből az 
időből, a Hess András tér 3. sz. ún. Vörös sün ház, és egyetlen jelentős épületmaradványt ismerünk, az Úri 
utca 41. északi tűzfalát. Komoly lépést jelentett a korszak felderítésében az 1961-ben Bertalan Vilmosné 
és H. Gyürky Katalin által végzett útkutatás, melynek során ajVárnegyedjazámos helyén sikerült meghatá
rozniuk a XIII. sz.-ra datálható útmaradványokat.1 De az általuk végzett feltárás leletmentő jellegéből kö
vetkezett, hogy a teljességet meg sem közelíthette, így nem kaphattunk adatokat az utak szélességére, illetve 
az épületekhez való viszonyukra. 

A következőkben megkíséreljük, hogy az eddig is számon tartott, de még inkább az eddig kevés figye
lemre méltatott leletek alapján összegezzük azt, amit a Várnegyed korai beépítéséről tudunk. Egyetlen 
pillanatig sem gondolhatunk arra, hogy a XIII. sz.-i polgári építészet emlékeinek ritkasága miatt kétségbe 
vonjuk a XIII. sz. második felében kétségkívül létező városias települést.2 

Munkánk során az eddig feltárt olyan épületrészleteket és szintmaradványokat vesszük számba, melyek
nek eddig nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget, illetve, mivel kapcsolatuk a fennálló középkori ere
detű épületekkel nem szerves, kísérlet sem történt megoldásukra. Ezek szinte kivétel nélkül mélyen a mai 
szintek alatt helyezkednek el. Természetesen gondolunk arra is, hogy a korai beépítés számos felmenő ma
radványát is hasznosíthatták a későbbi építkezések során, de mivel ezeket a legtöbb esetben a fennálló 
.— számtalanszor javított, átépített — falak rejtik, csakis olyan részletekbe menő kutatások során lennének 
felderíthetők, melyekre eddig sem volt és a továbbiakban még kevésbé lesz lehetőségünk. 

Megfigyeléseink természetesen az Úri utcában, illetve a Hess András téren és környékén sűrűsödnek, 
hiszen mindkét terület korai beépítése egészen bizonyos. Az Úri utcában végzett útkutatás szinte véges-végig 
kimutatta a XIII. sz.-i kövezett út nyomait, a Hess András tér korai beépítésének igazoló objektumai a do
monkos kolostortemplom és a Vörös sün ház. Az általunk összegyűjtött adatok a későbbiek során gyara
podnak majd az újabb, de ez ideig publikálatlan kutatások eredményeivel, valamint azokkal, melyek figyel
münket elkerülték. 

Ahol lehetőség kínálkozik, ott az ismertetett szint- és épületrészleteket összevetjük az útkutatás ered
ményeivel. 

Elöljáróban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a nagyobb igényű rekonstrukció alapvető feltételei hiá
nyoznak; elsősorban, hogy a Várnegyed pincéinek sem feltárása, de még felmérése sem történt meg ez 
ideig. Úgyszintén nem rendelkezünk megbízható szintvonalas térképpel, holott a geológiai felépítés, azaz a 
sziklaszintek általános ismerete ilyen jellegű munkánál elengedhetetlenül fontos lenne. Meg kell említenem 
azt az igen sajnálatos hiányosságot is, hogy e műemléki városrész részletes — tehát a kapualjakra és udva
rokra is kiterjedő — szintezése sem történt meg idejében, azaz a kutatások megindulása előtt. A Budapesti 
Történeti Múzeum 1965—66-ban elvégeztette ezt az alapvetően fontos munkát, ennek eredményeképpen a 
ma is látható középkori építészeti részletek egymáshoz való viszonyítása könnyűszerrel megtörténhet, de 
ennek birtokában is állandó nehézségekkel küzdünk, ha a korábban folyt ásatások eredményeit kívánjuk 
hasznosítani, mert az egykori felmérések „fix pontjai", úttestek, járdák, udvarszintek, küszöbök, stb. sok 
esetben már nem azonosíthatók. Tehát a mostani, az országos hálózatba bekötött szintezés a már vissza-
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temetett maradványok értékelésénél kisebb-nagyobb hibalehetőségekkel csak szerény támpontot nyújthat. 
Végül, de nem utolsósorban megjegyezzük, hogy a következőkben ismertetendő részletek többnyire helyre
állítást megelőző építéstörténeti kutatások „melléktermékei", töredékes voltukból következik, hogy teljes 
alaprajzok rekonstruálására nem alkalmasak. 

A következőkben felsorakoztatott adatok egy része korábban már megjelent ugyan nyomtatásban, 
ezért talán úgy tűnhet, hogy itteni megismételésük felesleges. Mégis röviden újra csak ismertetjük éppen 
azért, mert ezekre — mint már korábban említettem — méltatlanul kevéssé figyeltünk fel eddig és ezek az 
elszórt, nem hangsúlyos említések rendszerezhető egésszé csakis összefoglaló jellegű ismertetés nyomán 
válhatnak. 

Hess András tér 3. Az egyetlen, ma is emeletes magasságban álló épület, mely a Fortuna utcai homlokzatának 
emeletén feltárt ablakmaradvány alapján teljes biztonsággal a XIII. sz. második felére datálható.3 A sarkantyúprofilos 
kerettöredék a ciszterci jellegű korai gótika körébe utalható. Közeli analógiáit a XIII. sz.-i Mária Magdolna templom4 

és a margitszigeti domokos kolostor első építési periódusának nyíláskeretei nyújtják.5 Az ablak eredetileg kapcsolt nyílás
sor része volt. Ez már a Dragonits Tamás által végzett első kutatás nyomán kitűnt, mégpedig a déli irányba tovább futó 
könyöklő alapján, a későbbiek során pedig újabb bizonyíték került elő a káva déli oldalán.6 

Elgondolkoztató jelenség az, hogy a Várnegyed egyetlen olyan lakóháza, melynek kapualja több lépcsőn (65 cm 
magas) közelíthető meg. Ezáltal — az eredetileg több házból állott épület — tér felé tekintő része jóval magasabb emelet-
osztású, mint a vele összeépült házak. 

Megmutatkozik ez az udvarszintnél, a függőfolyosónál, nemkülönben a nyílásmagasságoknál is. Pedig ha végig
tekintünk a Várnegyed házsorain, észlelhetjük, hogy a párkány és nyílásmagasságok a középkori, barokk és a még 
későbbi nyílásoknál egyaránt kisebb eltérésekkel végig azonosnak mondhatók. Annál feltűnőbb, hogy a Sün ház Fortuna 
utcai homlokzatán a két szorosan összeépített házon a barokk ablakok könyöklője között is 75—80 cm-es differencia 
mutatkozik, pedig a térre tekintő épületrész ablakait a barokkban alacsonyabbra helyezték a középkori nyílásmaradvány 
könyöklőjénél. Utóbbi a járdától 5,65 m magasan helyezkedik el — a várnegyedi átlag 4,75—5 m. Ennek magyarázatául 
esetleg arra gondolhatunk, hogy a ház építésekor talán meglevő adottsághoz igazodtak, azaz esetleg a pince már állha
tott — dongája jóval felnyúlik a mai utcaszint fölé. A pince egyébként megérdemli, hogy röviden foglalkozzunk vele. 

Dragonits Tamás a helyreállítást megelőző kutatás során a mélypince keleti felében 2 méter széles, sziklába vájt 
járatokat talált, a nyugati szakaszban a főhomlokzat irányából hatalmas sziklalépcsők vezetnek egy, ugyancsak sziklába 
mélyített árokhoz. Dragonits ezeket a sziklafolyosókat a palota területén feltárt és korainak datált sziklajáratokkal vetette 
össze. Esetleg arra is gondolhatunk, hogy ezek a sziklaárkok nem járatok, hanem kőbányászás nyomai. Talán éppen 
a ház vagy a közeli domonkos kolostor köveit fejtették itt. Ez nem lenne példa nélkül a Várnegyed ben, mert a Bécsikapu 
téren és a Petermann bíró utcában is XIII. sz.-ra datálható kőfejtés nyomait észlelték.7 Ugyancsak építkezéssel összefüggő 
helyi kőfejtést tételezett fel Csemegi József a Nagyboldogasszony templom területén a Schulek által 1876-ban feltárt 
sziklamedencével kapcsolatban.8 Ugyanerre mutató részletek kerültek elő a budai és a visegrádi paloták területén is.9 

Visszatérve a Sün ház pincéjére Dragonits a mélypince nyugati szakaszában két helyen talált ék alakú bordával képzett 
boltozatindítást a déli és nyugati falban, ezekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a fennálló pincerendszerhez nincsen 
közük. Ennek nyomán arra a megállapításra jutott, hogy ezek korban megelőzik a fennálló XIII. sz.-i épületet. 

Itt említhetjük saját kutatásunk eredményét is. 1960-ban kisméretű, tájékozódó jellegű ásatást folytattunk a Fortuna 
utcai homlokzat előtt, a korai gótikus nyílásmaradvány alatt. A járdán nyitott kutatóárokban a felszíntől 75—80 cm-re 
helyenként apró kövekkel burkolt, lejárt szintet találtunk. A réteg vastagsága 4 cm, benne XIII. sz.-i edénytöredékek. 
Majd alatta a felszíntől 85—95 cm-re 65—70 cm széles, 3,20 m hosszú ÉK—DNy-i irányú falat találtunk. Ez a fal, 
a délről számított második barokk földszinti ablak alatt befordul az épület pincéje felé. Vagyis az épület alapfalának, 
azaz a pince határfalának építésekor ezt a falat körülépítették. A falcsonk külön érdekessége az, hogy nem teljesen mester
séges építmény, hanem jelentős részét egy sziklanyelv alkotja, melyet mintegy kiegészítő falazással láttak el. A falcsonk 
északi oldala és déli vége mellett 110—115 cm mélységben XIII. sz.-i cseréptöredékekkel datált szintet találtunk. A szikla 
összefüggően 1,87—2,20 m mélyen jelentkezett. Eddig még nem volt lehetőségünk arra, hogy a részben sziklából képzett 
falcsonk pince felőli végét megkeressük. Az épület tér felé néző DNy-i sarkánál újabb kutatóárkot nyitottunk és ebben 
is észleltük az előző árokban mutatkozó két járószintet, de ezek a szikla emelkedésének (1,25-—1,40 m) megfelelően 
valamivel magasabban jelentkeztek. Az apró tört köves szint 90—95 cm mélyen mutatkozott. Valószínű, hogy a felső 
szint — az 1. sz. árokban a falcsonk fölött — tartozott a fennálló XIII. sz.-i épülethez, és bár ez a tér felé haladva, némi 
emelkedést mutat, tehát a főhomlokzat előtt magasabban húzódik, mégis az a valószínű, hogy az épületet eredetileg 
a mainál is több lépcsővel közelíthették meg. Ezzel, a mainál is jóval kiemelkedőbb épülettel kapcsolatban csak arra 
gondolhatunk, hogy a maga idejében igen jelentős épület lehetett, az sem elképzelhetetlen, hogy valamiféle középület 
volt. 

1961-ben H. Gyürky Katalin a Táncsics utcai homlokzat előtt ásatott, egyvonalban az előző évi Fortuna utcai 
kutatóárokkal. A járdafelszíntől 84 cm és 97 cm mélységben mutatkozott kövezett út —, a felső, nagyobb kövekkel 
kirakott, az alsó törtköves — majd a felszíntől 111 cm-re lejárt felületű, tehát út gyanánt használt természetes talaj követ
kezett.10 

Ezeket a mélységi adatokat csak hozzávetőlegesen egyeztethetjük a Fortuna utcai kutatás adataival, mert műszeres 
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szintezést egyik helyen sem végezhettünk. Úgy tűnik, 
hogy a Fortuna utcai alsó tört köves szint nagyjából 
egyvonalban húzódhatott a Táncsics utcai alsó kövezet
tel. Talán azt is érdemes megemlítenünk, hogy a Tán
csics utcai árok déli végében mutatkozó — az egységes 
sziklaalapból kiemelkedő sziklacsonk, melynek tetejé
hez igazodott a felső kövezés, nagyjából azonos mély
ségben jelentkezett, mint az a Fortuna utcai sziklanyelv, 
melyet hozzáépítéssel fallá képeztek, és az itt talált fel
ső XIII. sz.-i járószint éppen a falcsonk tetején létesült. 

A Táncsics Mihály utcában egyébként az 1963. évi 
közműfelújítások alkalmával Zolnay László szinte az 
utca teljes hosszán megfigyelhette a XIII. sz.-ra datál
ható köves út maradványait az úttest alatt 60—65 
cm-re.11 

A Táncsics u. 23. sz. ház udvarának a bástya felé 
eső részén Nagy Emese ásatott 1961-ben. Az újkorban 
erősen feltöltött területen 1,80 m mélységben talált 
macskafejes középkori kövezetet, majd „210 cm mély
ségben apró köves lejárt szint maradványai kerültek 
elő, ez alatt XIII. sz.-i kerámiaanyag jelentkezett".12 

Mégjegyezzük, hogy a macskafejes és apróköves 
szintek között mutatkozó 30 cm körüli differencia ha
sonló vonatkozásban általánosnak mondható a Varne
gyed területén:. (L. a későbbiekben a Fortuna köz és 
Úriu. 37. sz.) 

A Fortuna közben Nagy Emese kutatott 1957. és 
1959-ben. A Fortuna utca 4. sz. ház közre tekintő 
homlokzata mellett a saroktól 14,40 m-re nyitott 2,80 
m hosszú K—Ny-i irányú kutatóárokban két közép
kori épület határát állapította meg.13 Közülük a nyu
gati volt mélyebben alapozott, tehát feltehetően koráb
ban épült, mint keleti szomszédja. A járdaszint alatt 
húzódó homlokzati falszakasz 32 cm-rel beljebb áll a 
mai homlokzati síknál. Ehhez a falsíkhoz igazodott az 
a macskafejes kövezet, melyet a járdaszint alatt 28—40 
cm-re talált. A macskafejes kövezet alatt 20—37 cm-re 
agyagba döngölt tört kövezés' került elő, alatta épü
lettörmelékes feltöltés, 1,40 m-en lejárt talajszint, alatta 
humuszos feltöltés, majd 1,87—2 m mélységben a szik
la. Ez, a mai homlokzati falsíknál beljebb jelentkező 
fal csupán a lejárt talaj vonalától mutat alapozási jelle
get. Az ettől lefelé húzódó, a sziklára alapozott falsza
kasz egészlen kisméretű, vastag, sűrű habarccsal kötött 
kövekből szorosan rakott, míg felette valamivel lazáb
ban és nagyobb kövekből rakott fal mutatkozik. (1. 
kép) — Az itt észlelteknek még nem tulajdonítanánk 
különösebb jelentőséget, ha nem azonos jelenségek mu
tatkoztak volna a köz nyugati szakaszán, az Országház 
utca 5. sz. épület oldalhomlokzatánál is. Ott is a mai 
járdaszint alatt nem sokkal változik a falrakás, sőt a 
fentihez hasonló falsíkváltás is következik (ennek pon
tos méretét nem ismerjük, de a kutatás alkalmával ké
szített fényképeken igen szembetűnő.) A törtkövezés is 
nagyjából azonos mélységben került elő, mint az előző 
kutatóárokban. A teljes alapozási mélységet itt nem 
tárták fel, a kiásott teljes mélység a járdaszint alatt 
1 méter. Itt a szint alatt feltárt — a mai síknál beljebb 
húzódó — fal a kiásás határáig egységes textúrájú, azo
nos jellegű az előző árokban mutatkozó falrakással 
(—1,40 m-ig), azaz az ottani—-véleményünk szerint — 
korai fal felmenő szakaszával (2. kép). 

1. kép. Kutatóárok a Fortuna utca 4. sz. ház déli homlokzata 
előtt a korai fal részletével 

Suchgraben vor der südlichen Fassade des Hauses Fortuna-
Gasse Nr. 4 mit einem Teil der früheren Mauer 

2. kép. Kutatóárok az Országház utca 5. sz. ház déli homlok
zata előtt, a korai fal részletével 

Suchgraben vor der südlichen Fassade des Hauses Országház-
Gasse Nr. 5. 
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A Fortuna utca 4. sz. épülettel kapcsolatban gondolhatnánk arra, hogy a falsíkváltás magyarázata az, hogy a jelenlegi 
falsík újkori építkezés —javítás, falburkolás — eredménye, aZ|Országház utca 5. sz. épületnél azonban nincsen lehetősé
günk ilyen feltevésre. Ugyanis éppen a kutatóárok feletti falszakaszban egy XIV—XV. sz.-ra datálható ablakkeret
maradvány is előkerült, méghozzá a külső, azaz a mai homlokzati síkon.14 

A Hess András tér 4. helyreállítást megelőző építéstörténeti kutatását Czagány István végezte 1951-ben. A kutatás 
eredményeit ismertető tanulmányában15 igen értékes adatokat közöl a fennálló, XIV. sz.-i eredetű épülethez n e m 
i l l e s z k e d ő építészeti maradványokkal és szintekkel kapcsolatban is. 

Az északi kapu elfalazásban megtalált kerékvetőjét visszaszerkesztette eredeti helyére —, azaz a középkori kapu 
küszöbszintjére — a járda alatt 26 cm mélységre.16 A kaputól északra folytatott ásatás eredménye tökéletesen igazolta 
a kerékvető visszaszerkesztésének helyességét, mert itt a járdaszint alatt ugyancsak 26 cm-re macskafejes kőburkolat látott 
napvilágot.17 Ez minden bizonnyal a fennálló épülethez tartozó járdaszint, mely természetszerűleg azonos a kapu küszöb
szintjével. E járdaszint kapualj felé történő elméleti meghosszabbítása nyomán elfogadható 60—62 cm-es ülőpad-magas
ságot kapunk. Ugyanebben a kutatóárokban jelentkezett egy élsarkított középkori nyíláskeret-maradvány küszöbkővel. A 
küszöb 60 cm, a hozzá igazodó köves szint 82 cm mélységben került elő.18 Czagány István ezt a nyílást a mögötte húzódó 
helyiség eredeti, tér felőü bejáratának tartja, melynek elfalazására a kapualj északi falát áttörő gótikus ajtó létesítése után 
került volna csak sor.19 Véleményünk szerint ez a küszöb-, illetve járdamaradvány semmiképpen sem tartozhatott a fenn
álló épülethez, mert ha ezt a járószintet hosszabbítanánk meg a kapualj felé, akkor 115—120 cm magasan húzódna az 
ülőfülkék padja. Az előzőket ismételve a járdaszint alatt 26 cm-re talált kövezetet tartjuk a fennálló épülethez tartozó 
járdának, a 82 cm mélységben húzódó kövezetet és az ahhoz igazodó nyílásmaradványt korábbi szituáció emlékének 
véljük.20 

Az északi kapualjtól délre fekvő földszinti helyiség homlokzati falának kutatása során, a fal tengelyében 112x178 
cm-es, élszedésmentes középkori ajtókeret került felszínre. Küszöbköve a járdaszint alatt 1,25 m-re mutatkozott.21 

A küszöbkövet nem tárták fel terjesen, de az átlagos küszöbkő-vastagságot tekintve a hozzá igazodott járószintet 1,45— 
1,50 m mélyen képzelhetjük el. Bár a magunk részéről azt sem tartjuk lehetetlennek, hogy az előzőkben említett (82 cm-es 
járda) korai építési periódus tartozéka, esetleg pinceajtó lehetett. Az ajtóval kapcsolatban Czagány István is felvetette 
a korai datálás lehetőségét: „Az ajtókeretkő formájáról és arányáról ítélve talán még a XIII. századból is származtat
ható."22 

Áttérve a déli épületre, annak kapualjában is került elő említésre méltó korai maradvány. „A déli kapualj déli fala 
alatt a lépcsőházi bejárati ajtótól nyugatra eső falszakaszban a jelenlegi szint alatt 1,25 m mélységben macskafejes kövezet 
került feltárásra. Mellette a falban sértetlen állapotban volt látható egy hozzá igazodó 82x80—90 cm alapterületű, 
40 cm magas, tetején csonkagúlaszerűen rézsűvel lesarkított korai gótikus pillérlábazat."23 Úgy véljük, hogy ez az 1,25 m 
azonosnak fogható fel az északi ház előtt a járda alatt 82 cm-re jelentkezett kövezettel, mert — mint ez Czagány István 
felméréseiből kitűnik •— a kapualj szintje a kutatások idején a kaputól jelentős — 45—50 cm-es — emelkedéssel érte el 
a kapualj nyugati szakaszát, tehát a kövezet, illetve a pülérlábazat lelőhelyét.24 Czagány István meghatározása szerint 
„a faragott kőlábazat egy földszinti kőarchitektúra maradványa, amelyet akkor bontottak el, amikor a jelenlegi kapu
aljat építették."25 

Összegezve tehát a fentieket: az 1951. évi kutatás során — véleményünk szerint — a fennálló épülethez (XIV. sz. 
2. f.) nem illeszkedő járószinteket és építészeti maradványokat tártak fel. 1. 60 cm küszöb és 82 cm kövezet, 2. 1,25 m 
küszöb és feltehetően 1,45—1,50 m mélységben járószint, hacsak nem az 1. sz. alatt említett periódushoz tartozó homlok
zati pincelejáró maradványa. 

A Hess András tér 4. sz. házzal szemben, a tér keleti oldalán az egykori domonkos kolostor előtt 1961-ben H. 
Gyürky Katalin végzett régészeti feltárást.26 A volt iskolabejárattól délre nyitott K—Ny-i irányú kutatóárokban három 
kövezett útszintet tárt fel. A kövezetek a járda szélétől az úttestig enyhe lejtővel haladnak. A lejtés mértéke azonosnak 
mondható a Fortuna közben feltártakkal. Mi a járdán észlelteket, azaz az ott mutatkozott mélységi adatokat vesszük 
figyelembe, hogy könnyebben összevethető legyen a szembeni (4. sz.) épület előtt, ugyancsak a járda alatt feltárt szintek
kel. A legfelső középkori kövezet 68, a következő 85, az alsó 117 cm mélységben jelentkezett. A legalsó, kövezetlen járó
szint— a lejárt természetes talaj — 2,15 m mélységben került feltárásra, felette kőfaragásra, azaz építkezésre utaló tör
melékréteg mutatkozott. 

Éppen úgy, mint a fentiekben mindkét kutatás műszeres felmérés nélkül történt, így a visszatemetett részletek 
abszolút mélységére nem következtethetünk teljes biztonsággal. Megpróbáljuk mégis a mai szintezési adatok alapján 
összevetni a két kutatás eredményeit, annak előrebocsátásával, hogy a kutatások befejezése és a szintezés között eltelt 
időben a járdaszintek esetleg változtak. 

Iskolabejárat előtt a járdaszint ma 167,38 
H. Gyürky Katalin által feltárt I. út - 68 cm 166,70 
Hess András tér 4. előtti járda ma. 167,65 
Czagány I. által feltárt útkövezet - 82 cm 166,83 
Iskolabejárat előtt feltárt III. sz. út —117 cm 166,21 
Hess A. tér 4. sz. előtt 1,25 m-re feltárt küszöbhöz feltételezett járda — amennyiben az ajtó
keret nem pincelejáró volt -1,45—1,50 m, 166,15—20 



A Szentháromság tér XIII. sz.-i szintviszonyaira vonatkozóan kitűnő eligazítást biztosítanak a Nagyboldogasszony 
templom helyreállításával kapcsolatos Schulek-féle felmérések a feltárt XIII. sz.-i kapuküszöbökről, illetve lábazatok
ról. Raj'zairól igen jól leolvashatók a templom első építése és a XIV. sz. dereka között végbement szintváltozások. Pl. a 
Mária kapu (1370 k.) és a déli keleti kapu (1270 k.) lábazatai között mintegy 80—90 cm-es eltérés mutatkozik. Ezt 
esetleg tulajdoníthatnánk annak is, hogy a terep kelet, azaz a hegyoldal felé lejtett. De éppen a Mária kapuval ponto
san átellenben fekvő északi kapu (1260-as évek) lábazata, mintegy 1 méter mélységben került felszínre.27 

A Szentháromság tér 7. 1959. évi kutatása során megállapíthattuk, hogy a terület erősen sziklás és a szikla maga
san húzódik. A feltárt középkori falak szinte kivétel nélkül sziklára épültek. A sziklaalakulat viszont nem azonos a 
telek teljes terjedelmében, mert a mai utcafront felé egyenetlenebb, azaz helyenként hatalmas tömbök emelkednek ki, 
míg a telek nyugati felén a szikla egységesnek mondható platót képez, felülete koptatott, lejárt és ezen a lejárt szikla
felületen találtunk néhány olyan faltöredéket, amelyek nem illeszkednek a későbbi épület (XIV. sz.) alaprajzi rendszeré
hez.28 Ezek a falmaradványok falrakásukat illetően a Fortuna közben szint alatt feltárt falakra emlékeztetnek. 

Az Országház utcára vonatkozóan eddig csak egy, ebbe a csoportba sorolható régészeti adatunk van, az 1961-ben 
kutatott 24. sz. házból. A kapualj ülőfülkéinek tanúsága szerint a XIV. sz.-ban épült ház udvarán, az északi kétemeletes 
szárny sarokarmírozásának tövében — az utcavonaltól 16 m-re — nyitottunk kutatóárkot. Az udvarszint alatt 35—40 
cm-re találtuk a sarókarmírozás legalsó kváderkövét, amely épülettörmelékes rétegen helyezkedett el. A törmelékréteg 
alatt a felszíntől 70 cm-re égésnyomokkal színezett tört köves, kavicsos szintet találtunk, majd ettől 50 cm-re következett 
a szikla. Már akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy a kövezet a XIV. sz.-i épületet megelőző épület udvarszintje 
lehetett, vagy amennyiben ezen a területen épület nem állott korábban, akkor út maradványa.29 

A Szentháromság utca 5. 1957. évi kutatása során az udvar nyugati homlokzati falában számos középkori részlet 
került elő.30 Ezek értékelése ismét bőséges lehetőséget nyújt annak feltételezésére, hogy az udvari szárny egy része, 
vagy aXIII. sz.-ban épült, vagy legalábbis építésekor a régebbi beépítési szintet használták. Ugyanis a fal északi vé
gén előkerült élsarkított armírozás sziklára alapozott lábazata az udvarszint alatt 60 cm-re húzódik, de ha a lába
zati visszafaragást mutató kő alatt elhelyezkedő, ugyancsak szabályosan megfaragott kvadert is szint feletti réteg
kőnek tételezzük fel, akkor 85 cm-re határozhatjuk meg a régi járószintet (eredetijét nem konstatálhattuk az újkori 
bolygatások miatt). Ugyané szint mellett szólnak a falban feltárt kettős konzolcsonkok is, melyeknek felső szintje az 
újkori udvarszint felett 3 m-re helyezkedik el, tehát a megszokottnál lényegesen alacsonyabban. Ugyanakkor a felté-

0,60 
telezett mélyebb szinthez viszonyítva a konzolszint már elfogadható emeletmagasságot, 3 + Q „5 m-t biztosít. Arra is van 
adatunk, hogy ez a 60 vagy 85 cm-es szintkülönbség nem a középkori és újkori építkezés között eltelt időben történő 
feltöltődés eredménye. A konzolcsonkok közötti falszakaszban ugyanis egy XIV. sz.-ra datálható gyámköves ajtóke
retmaradványt tártunk fel, melynek küszöbszintje a mai udvarszint alatt csupán 5 cm-re, a küszöb alja pedig 25 cm-re 
került elő. Ebből következik, hogy a XIV. sz.-i járószint alig valamivel mélyebben húzódott a mainál. A konzolok és az 
ajtó helyzetéről csak annyit, hogy az alsó konzolkövek alja egy magasságban van az 1,90 m-es nyílásmagasságú ajtó 
szemöldökének felső szélével. Ennek alapján valószínű, hogy az ajtó és a konzolok nem azonos építési korszak emlékei, 
és fel kell tételeznünk, hogy az ajtó épülése idején a függőfolyosó már nagyjából azonos magasságú lehetett a mai 
barokk folyosóval (3,65 m). Ezt támasztják alá az Űri utca 4. sz. épület kapualjából előkerült maradványok is. Ott egy 
2 m-es nyílásmagasságú csúcsíves ajtó küszöbszintje és a födémgerendát tartó gyámkő szintje között 3,70 m, illetve a 
küszöb aljától — tehát a valószínű járószinttől — 3,80 m a földszint beépítési magassága.31 

Az Űri utca 6. építéstörténeti kutatását 1952-ben Czagány István végezte. Kutatási dokumentációjából idé
zünk: „ . . .e fal (a kapualj déli fala) vonalában nyitott szín főfala csatlakozott a középkori épülethez, mert itt az ud
vari főfalon a kapualj kő-harántívéhez tartozó falpillérrel azonos kialakítású falpillér nyoma került elő. (Megjegyzés: 
Hasonló elrendezés az Országház u. 2. sz. házban ismeretes.) Érdekes és még megoldatlan e pillérek aránylag mély szin
ten elhelyezett lábazatának és az ülőfülkéknek egymáshoz mért magassági viszonya."32 (a hevederpillér a kapualj-szint 
alatt109,5 cm, az udvar felőli pillérlábazat 113,5 cm. A XV. sz. elejére datált ülőfülkék ülőpadszintjéhez viszonyítva 
129,5 cm és 133,5 cm.) Mi a probléma megoldását — mint a fentiekben—itt is abban látjuk, hogy az egykori udvari ár
kádsor a régi (feltehetően XIII. sz.-i) szintre épült, míg a kapualj mai formájában történt felépítésekor magasabban 
fekvő járószintet alakítottak ki. Teljesen azonos a helyzet az Űri utca 38. és 40. sz. házban is. (L. a későbbiekben). 

Hogy az egyidőben épült udvari árkádok, illetve kapualjak között jelentős szintdifferencia nincs — nem is lehet — 
azt az Országház u. 2. sz. épületen kívül alátámasztja az Üri utca 26—28. sz. telken Gerő Győző kutatási eredménye 
(1959) is.33 

Az Űri utca 8. kapualjában 1957-ben Gerő Győző végzett építéstörténeti kutatást. A kapualj déli falában korai — a 
Várnegyedben eddig egyedülálló formájú és építésű—ülőfülke-maradványt tárt fel. A kisméretű fülkék téglából fala
zott csúcsíve kőkonzolon nyugszik. A fülkesor keleti végét a homlokzati fal takarja (!), nyugati folytatását a nagy
méretű, félköríves záradékú ülőfülkék létesítésekor pusztították el. A korai fülkék feltétlenül mélyen fekvő szinthez iga
zodhattak, annál is inkább, mert a későbbi, félköríves fülkék ülőpadszintje is jóval a kapualj padozata alatt került elő.34 

(L. a későbbiekben az Űri utca 50. kapualját). 
Űtkutatást 1961-ben Bertalan Vilmosné végzett az Űri u. 1. sz. előtt az úttesten. Az útszint alatt 50—55 cm-re mutat

kozott a tört köves, kavicsos út, rétegvastagsága 10—20cm, majd alatta nem sokkal az aránylag magasan fekvő szikla.35 

Az Űri utca 19-ben közvetlenül az udvar keleti homlokzati fala előtt 1957-ben feltártuk a középkori udvarkövezet 
maradványát 37 cm mélységben. Alatta a felszíntől 48 cm-re, korábbi középkori épülethez tartozó ajtónyílás jobb ol
dali élsarkított kávakövének maradványa került elő. A keretkőhöz tartozó küszöb 117cm mélyen jelentkezett, vagyis 80 
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cm-rel mélyebben, mint a fennálló középkori maradványokhoz tartozó udvárkövezet. Az ajtókeret egy 67—74 cm vas
tag, É—D-i irányú fal tartozéka. A küszöb keleti oldalán — az egykori helyiségben —• ma az udvar alatt, fapadlóra 
utaló nyomok mutatkoztak. 

Az épület Balta közre tekintő homlokzata előtt nyitott kutatóárkokban két helyen nem sokkal a szikla felett elhelyezke
dő tört köves útmaradványt tártunk fel, melynek szintje azonosnak mondható az udvar alatt talált küszöbszinttel (küszöb 
167,65, útkövezet 167,52—56). A Balta köz keleti végén nyitott kutatóárokban nemcsak a köves szintet tárhattuk fel, 
hanem egy ehhez igazodó, még a középkorban elfalazott 90 cm széles nyílást is, az épület falában.36 A ház korai eredeté
nek tisztázásához elengedhetetlenül fontos lenne a pincekutatás, annál is inkább, mert a pince több építési periódus 
nyomait viseli és olyan szakasza is van, amelyben a hasított kövekből épített boltozat határozottan korai eredetre utal. 

Az Űri utca 30. szám (foghíjas telek) kutatását Nagy Emese végezte 1959-ben. A telek déli harmadán feltárta a 
középkori utca nyomait, későközépkori csatornák maradványaival. „A csatornát fedő útszint alatt három korábbi, 
szintgyanús réteg került elő.. . Magának a csatornának az alja is az egyik (felülről számított harmadik) kemény 
szinten nyugszik"37 

Útkutatás az Úri utca és a Szentháromság utca sarkán. 
Az Úri utca 23. sz. ház előtt az úttesten 1961-ben Bertalan Vilmosné kutatott. A járdafelszíntől 84 cm-re mutatko

zott a tört köves, kavicsos út, alatta 1 /2 m-re a szikla.38 

Az Úri utca 34. és 36. sz. házak kapualjainak tanulmányozása újabb közös problémát vet fel. Mindkét kapualjban 
középtájon változnak az ülőfülkék: a 34. sz.-ban a keleti szakasz mindkét oldalán félkörívesek, az udvar felőli szakaszban 
mindkét oldalon mérműves záradékúak. A 36. sz.-ban a váltás vonala azonos, de a fülkék a szembenlevő oldalakon sem 
egyformák). Ez nem egyedülálló jelenség, de itt mégis külön említést érdemel, mert úgy tűnik, hogy a változás a kapualj 
egykori szintviszonyaival függ össze, és olyan, mintha az udvar felé eső szakaszok mélyebb szinthez igazodtak volna. 
Ugyanis a kapu felőli fülkék padszintje magasabban húzódik, mint a nyugati ülőfülkéké. A differencia a 34-ben 26, 
a 36-ban 36 cm. Ez azért feltűnő, mert az ülőfülkék — mondhatnánk — Várnegyed-szerte a kapualjak hosszában nagy
jából egyvonalban húzódnak. (Kivételként említhetjük még a szomszédos 38. sz. ház kapualját is, ahol a kapu melletti 
kettős ülőfülke és a Ny felé következő fülkepár padszintje között 24 cm a differencia, de ezt ugyancsak korábbi épület
maradványok indokolják.) Gyakran előfordul ugyan, hogy a kapu, illetve az udvar felőli ülőfülkék között mutatkozik 
10—25 cm-es differencia az egykori szint udvar felé lejtésének megfelelően, de ezek a szintkülönbségek a 12—15 m-es 
kapualjakban menetelesen jelentkeznek olyannyira, hogy szabad szemmel nem is észlelhetők. Ugyanakkor az Uri utca 
34.-ben és 36.-ban a 26, illetve 36 cm-es szintkülönbség ugrásszerűen mutatkozik, éppen az ülőfülkék már említett váltás
vonalában. Ezért tartjuk szükségesnek, hogy e két — a tipikustól eltérő — kapualjjal részletesebben foglalkozzunk. 

Űri utca 34. A kapualj 1957. évi építéstörténeti kutatását H. Gyürky Katalin végezte. Legfőbb eredménye, hogy 
feltárta az egyik mérműves ülőfülke lábazatát.39 A lábazat sarokmegoldása a ciszterci korai gótikára jellemző sarok
levelet idézi, és ez felveti az ülőfülke, illetve a hasonló lábazati megoldással rendelkező ülőfülkék korai datálásának 
lehetőségét.40 

Űri utca 36. A kapualj kutatását 1957-ben Bertalan Vilmosné végezte.41 Mivel nemcsak falkutatásra szorítkozott, 
hanem a kapualj területén hét kutatóárkot is nyitott, eredményei segítségével ez az épület is beilleszthető azok sorába, 
melyekben a fennállónál — itt a XIV. sz. második felénél — korábbi építkezéssel számolhatunk. Ezért tartjuk szüksé
gesnek, hogy az ásatás eredményeit részletesen ismertessük, hiszen a kutatásról megjelent beszámoló — a kutatás céljá
nak megfelelően — a régészeti feltárásról csak szűkszavú említést tartalmaz. 

Mivel a kutatások során feltárt és felmért részleteket a kapualj akkori szintjéhez viszonyították, és azóta a helyre
állítás során a kapualj burkolatát megváltoztatták, mi fix pontként a mindkét oldali ülőfülkék keleti szakaszának ülő
padszintjét (167,98) használjuk és ehhez viszonyítjuk a különféle mélységi adatokat. 

A kapualj északi oldalán, a kettős ülőfülkepár keleti vége alatt nyitott kutatóárokban, 64 cm mélységben égett réteg 
jelentkezett. Ez feltehetően az ülőfülkékhez tartozott járószintet jelöli (azonos a barokk szinttel is). Az alatta húzódó fal 
apró kövekből, szabálytalanul rakott. 85 cm mélyen (az ülőpadhoz viszonyítva) vízszintesen rakott kőtömböket találtak, 
melyek alatt 1,20—1,26 m mélyen lejárt talaj jelentkezett. Ettől nyugatra, a középkori ajtó helyére rakott barokk ajtó
keret előtt nyitott árokban 76 cm-re mutatkozott az égéscsík, felette a falon középkori vakolatmaradvány, amely egy
értelműen amellett szól, hogy már az előző árokban is konstatált égésréteg valóban a középkori szinten helyezkedett el. 
Itt— mint említettük — a barokk küszöb még a középkori szinthez igazodott. A küszöb alatt nem sokkal — 100 cm, 
a felmenő falaktól elütő jellegű — amazoknál sűrűbben rakott — erősen habarcsos fal húzódik (1. az előzőkben a Fortuna 
közzel kapcsolatban mondottakat), majd 1,28 m-re apró köves, égett szint következik. Teljesen azonos a helyzet a szem
közti oldalon is, tehát a kapualj déli oldalának keleti szakaszán. A kapu közelében az elfalazott barokk ajtó előtt folyta
tott kutatás során, a küszöbszint, illetve a feltehető középkori szint 62 cm mélységben került elő. A felmenő faltól elütő 
jellegű falrakás 93 cm-en jelentkezett, az északi oldalon is konstatált apró köves, égett szint pedig azzal azonos mélységben, 
1,26 m mélyen. 

A hevederpillér alatt nyitott árokban 96 cm-en, nemcsak elütő jellegű falrakás, hanem eltérő falsík is mutatkozott. 
Az 1,40 m hosszú kutatóárok K-i végén 7 cm-es a felmenő falhoz viszonyított előreugrás, míg az árok nyugati végén már 
17,5 cm a padka szélessége. Ezen a falcsonkon feltűnően vastag habarcsönteten áll a felmenő fal (1. a későbbiekben az 
Úri u. 38. kapualját). A tört köves, égésnyomokkal színezett járószint ebben az árokban is 1,26 m-en jelentkezett (3. 
kép). 

A kapualj ülőfülkéinek, illetve padszintjeinek választóvonala a hevederrel egyvonalban húzódik. A hevedertől 
nyugatra elhelyezkedő ülőfülkék padja mindkét oldalon 36 cm-rel mélyebben helyezkedik el, mint a keleti szakaszban 



(167,97—98, ill. 167,61—62). Igen érdekes módon nemcsak a padmagasságok, hanem a mélyen fekvő régi falmaradvá
nyok és a korai járószintek is feltűnően változnak. 

Az északi oldalon az előzőknél szélesebb fülke előtt nyitott árokban a korai falrakás 1,04 m, a korai járószint 
1,52 m mélyen került elő. Azonos a helyzet a szembeni szegmensíves fülkénél is, ahol a 14—18 cm-re előreugró régi fal-
maradvány 1,24 m, a járószint pedig 1,52 m mélyen került feltárásra. A kapualj déli falának Ny-i vége a falkutatás során 
újkorinak (barokk) bizonyult, de alatta 1,14 m mélyen a felmenő faltól 32—42 cm-re előbbreugró faicsonkot tártak fel 
az 1,90 m-es kutatóárok teljes hosszában. Itt a korai szintet már nem érték el. 

Az Űri utca 38. sz. épületre Czagány István 1958. évi kutatási eredménye hívta fel figyelmünket, nevezetesen az az 
árkádmaradvány, melyet déli udvari szárny homlokzati falában tárt fel.42 Az árkádpillérek lábazatát ugyanis 110—120 
cm mélyen találta az udvarszint alatt, illetve 120—130 cm-rel mélyebben a XIV. sz.-ra datált kapualj mindkét falát 
áttörő gótikus ajtók küszöbszintjénél. 

Az 1966. évi helyreállítás során a kapualj-szintet lesüllyesztették a középkori küszöbökig, ezzel az ülőfülkék is 
megfelelő padmagasságot nyertek, de ez a szintsüllyesztés sem szüntethette meg a kapualj és udvar közötti szintkülönb
séget. A kapualjból ma több lépcső vezet le az árkádlábazatoknak megfelelően szintsüllyesztett udvarra. 

Miután feltételeztük, hogy az udvar árkádsora a kapualjénál korábbi, mélyebb szinten épült fel úgy, mint a már emlí
tett Üri u. 6. sz. ház egykori udvari szárnya, 1966-ban a helyreállítással egyidőben kisebb kutatást végeztünk a kapu
aljban, és megtaláltuk korábbi feltevésünk régészeti bizonyítékait. Kutatóárkot nyitottunk a déli fal tövében a kapu 
felőli ülőfülke és a kapualj udvar felőli végén, a csúcsíves ajtó előtt. Az I. sz. árokban az ülőpadszinttől (167,72) 52 cm-re 
(167,20) a felmenő falnál 12—20 cm-re előbbre ugró falat találtunk, az előzőkhöz hasonlóan: a felmenőtől elütő jellegű 
falrakással, kisebb kövek sűrű habarccsal szorosan rakva. Ezen az „alap"-falon vastag habarcsönteten áll a felmenő fal, 
éppen úgy, mint az előző épületben. A bolygatott épülettörmelékes betöltés alatt az előre ugró fal szintjétől 45 cm-re 
(166,75) összefüggő, kemény habarcsos réteget találtunk, majd ezalatt 54 cm-re (166,21) agyagba döngölt tört kövezés 
került elő. (Tehát 1,51 m-rel mélyebben az ülőpadszintnél.) (4. kép) A kövezet alatt már csupán néhány cm-re mélyíthettük 
az árkot, apró köves, humuszos épülettörmeléket találtunk és egy, a XIII. sz.-ra jellemző cserép töredéket. 

Pontosan erre az eredményre jutottunk a fal nyugati szakaszán a gótikus ajtó előtt is. A küszöbszint (167,14) alatt 
45—60 cm-re változik a falrakás, de a falsíkváltás itt csupán 4—7 cm (a felmenő fal ugrik ennyit előre). Ezzel hozhatjuk 
összefüggésbe azt a habarcsréteget, mely az árok metszetében a küszöbtől 45 cm-re mutatkozott (166,69, az előző árokban 
166,65), majd 97 cm-en megtaláltuk a tört köves szintet is. (166,17, az előzőben 166,21.) Tovább mélyítve az árkot 1,30 
m-re a humuszos, törmelékes feltöltés alatt kövezetlen járószint mutatkozott, alatta humuszos feltöltés. A kiásás határa 
a küszöbtől 1,60 m (5. kép). 

Tehát a kapualjban folytatott kutatás eredményei nyomán, a szintviszonyok a következőképpen alakulnak : 
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1. a XIII. sz.-i tört köves szint a kapunál 166,21 
2. ua. szint az előbbitől 8 m-re Ny-ra a gótikus ajtónál . . . . . 166,17 
3. előbbi helytől 6 m-re a keleti árkádpillér szintje 166,10 
4. K-i árkádpillértől 3,5 m-re a Ny-i pillér szintje .':-.:• 166,07 

azaz, a XIII. sz.-i kövezett járószint a kaputól a nyugati árkádpillérig 14 cm-es lejtővel halad (6. kép). A korai, mély 
szinten felépült ház is emeletes volt. Czagány István két kisméretű ablakkeretet talált, melyek a földszinti árkád feletti 
emelet nyílásai voltak. Az ablakok között előkerült kettős konzolcsonkokat mi már a következő — a szintemelés 
utáni — építési periódus emlékeinek tartjuk, annál is inkább, mert magasságuk a mai emeletosztásnak felel meg és 
semmiképpen sem funkcionálhattak egyidőben az előbb említett ablakokkal. 

Az Űri utca 40. kapualjában 1957-ben Nagy Emese43, udvarán pedig 1961-ben Gerő Győző44 kutatott. A XY. sz.-i, 
tehát a fennálló kapualjhoz tartozó járószint a kapu közelében valamivel az újkori burkolat alatt került elő, az 
udvar felőli heveder előtt nyitott árokban pedig 25 cm mélyen. Egyébként a kapualj északi oldala mentén nyitott három 
kutatóárok mindegyikében került elő a korai beépítés szempontjából lényeges részlet. A Ny-i hevederpillérnél kitűnt az, 
hogy a pillért kiugró falnyelvre alapozták, melyből a középkori szint alatt 135 cm-t tártak fel. Ugyanakkor a keleti heve
derpillér semmiféle pillérre jellemző alapozással nem rendelkezik, hanem alatta — feltevésünk szerint — a régebbi falsík 
húzódik. A régi fal kiegyengetése itt is, akárcsak a 36. és 38. sz. ház kapualjában* úgy történt, hogy a fal csorbáit tégla
sorral pótolták, és így tették alkalmassá arra, hogy a felmenő falat ráépítsék. Ettől az ároktól K-re, az 1. boltszakaszban 
a kapualj középkori szintje alatt 40—45 cm-re, keményen letaposott, majd ez alatt 25—28 cm-re kövezett szintet találtak. 
A kövezés alatt 15 cm-re már a szikla következett. 

A kapu előtt, a kerékvető mellett folytatott ásatás nyomán kiderült, hogy a középkori kapukeretet a járdaszint alatt 
húzódó K—Ny-i irányú falcsonkra alapozták. Csak arra gondolhatunk, hogy korábbi épület maradványa lehetett, mert 
mellette két korábbi, a fennálló épülethez nem tartozható járdaszint is előkerült (egyik 55, a másik 90 cm mélységben). 
A szikla itt 120 cm-en jelentkezett. A két korábbi járószint minden valószínűség szerint összefügg a kapualjban talált 
szintekkel, és az alsó nagyjából azonos mélységben húzódik, mint Bertalanné által az Úri utcában kiásott XIII. századi 
útrészletek (a 23. sz. előtt 84 cm, a 41—45. sz. előtt 80—90 cm mélységben). Az alsó járószinttel hozhatjuk összefüggésbe 
azt a macskafejes kövezetet, melyet a ház udvarán 1,22 m mélységben tárt fel Gerő Győző. Ehhez a mélyen fekvő kövezet
hez igazodott — igazodhatott — a ház déli udvari homlokzata előtt állott árkád is, melynek a XIV. sz.-ra datálható 
boltozatindításai a pinceajtók mellett a falban ma is láthatók. Tehát az egykori udvari árkád a 38. sz. házáhcz hasonlóan 
még a mélyebben fekvő, korábbi szinten épült fel, és a későbbi átépítés — a mainak nagyjából megfelelő szintemelés — 
nyomán minden bizonnyal megszűnt funkcionálni. Ha ezt a mélyen fekvő udvarkövezetet elméletben összekötjük a kapu 

belső és külső oldalán feltárt — feltevé
sünk szerint — XIII. sz.-i útburkolattal, 
akkor arra a következtetésre juthatunk, 
hogy az utcáról bevezető szint az Úri u. 
38.-hozhasonlóan enyhe lejtővel ért az ud
varra. 

Kutatás az Űri utca 44 — 46 sz. 
foghíjas telkeken. 1966-ban a beépítést 
megelőzően lebontották a két telket elvá
lasztó kerítésfalat, amely alapjaiban közép
korinak bizonyult és a felszín alatt 2,10— 
2,60 m mélységben sziklára épült. A fal déli 
oldalán, az építkezés során ásott egyik pil
lérakna metszetében épülettörmelékes fel
töltés alatt 92 cm-re mutatkozott járószint, 
alatta 45 cm-es humuszos réteg kevés épí
tési törmelékkel, majd 1,37 m-en újabb já
rószint —, sajnos datáló leletanyag nélkül 
— alatta sziklatörmelékes humusz és 2,10 
m mélyen szikla következett. 

A szomszédos telken, az Üri utca 48. 
sz. épület déli oldala mellett 1963-ban vé
geztünk kisebb régészeti feltárást. A telek 
keleti felén az épülettől, illetve az Űri utcát 
szegélyező kerítésfaltól A—4 m-re nyitott 
kutatóárokban és blokkban 1,30 m mélyen 
találtunk XIV—XV. sz.-i cserepekkel da
tált járószintet. 2,10 m mélységben egy 
XIII. sz.-i épület délkeleti sarkát tártuk fel. 
Falainak szélessége 1,30 m. A XIII. sz.-i 
falakhoz tartozó belső járószintet 2,10 m, a 

4. kép. Kutatóárok az Üri utca 38. sz. ház kapualjában az ülőfülke alatt 
mutatkozó régi falmaradvánnyal, az árok alján a XIII. sz.-i járószint 

Suchgraben in der Toreinfahrt des Hauses Úri-Gasse Nr. 38 mit dem alten 
Mauerreste unter der Sitznische, am Boden des Grabe das Niveaus von 13. 

Jahrhundert 
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5. kép. Kutatóárok az Úri utca 38. sz. ház kapualjának déli oldalán a gótikus 
ajtó előtt. A kitűzőrúd a XIII. sz. járószinten áll 

Suchgraben an der südlichen Seite der Toreinfahrt des Hauses Úri-Gasse Nr. 
38 vor der gotischen Tür. Der Absteckpfahl steht auf dem Niveau des 13. 

Jahrhunderts 

külsőt 2 m mélyen találtuk meg, 55—70 cm-re a szikla felett. Az É—D-i irá
nyú falmaradványtól keleti irányban 1 m-re részben falazott, részben sziklába 
vájt vermet találtunk. Szája a felszíntől 1,80 m, alja 3,70 m mélységben mu
tatkozott. A verem — az épületmaradvánnyal azonosan a XIII. sz.-ra datál
ható, a hozzá tartozott szint azonos a már említett 2 m mélyen mutatkozott 
XIII. sz.-i külső járószinttel. 

A XIII. sz.-i faltól illetve veremtől keletre egészen az Úri utcai kerítés
falig húzódó kutatóárokban egyéb épületmaradvány nem került elő, ezért a 
tekintélyes szélességű — 130 cm-es — falat csakis külső homlokzati falnak tart
hatjuk, a verem ezek szerint az épület előtt, tehát tulajdonképpen az utcán áll. 
A verem keleti szélétől a mai utca vonala 3,20 m-re húzódik. 

Az Űri utca 37. sz. ház 1957. évi építéstörténeti kutatása során számos, 
a mainál lényegesen mélyebben fekvő járószintmaradványt tártunk fel.45 

Az északi udvari szárny keleti végében álló, 14 m hosszú, mindkét szélén 
armírozott középkori épület, melynek ÉK-i sarkáhoztorony csatlakozik; hom
lokzata előtti három kutatóárokban, az udvarszint alatt 1,33—1,36 m mélyen 



tártunk fel a XIII. sz. végére, XIV. sz. elejére datált járószintet. (Megközelítően azonos mélységben került elő a szomszé
dos (39. sz.) ház udvarán a torony nyugati homlokzata előtt nyitott árokban is a járószint, a toronyalapul szolgáló 
szikla felett 30—35 cm-re.) Hogy az épületnek volt olyan középkori periódusa is, mely nem ehhez a mélyen fekvő szint
hez igazodott, azt egy ma is használt barokk ablak mellett, azzal pontosan egy magasságban fekvő középkori ablakkeret
maradvány igazolta. Az ablak helyzete ugyanis elárulta, hogy készülése idején az udvarszint már nagyjából a mai (barokk) 
nívóval egymagasságban húzódott. 

Az udvar nyugati felében, a barokk árkádpillér tövében nyitott kutatóárokban, 60 cm mélyen macskafejes kövezetet 
találtunk (szintje az akkori felmérés szerint néhány cm-rel volt csak mélyebb az Űri utcai járdaszintnél). A kövezet vas
tagsága 20 cm, alatta 6—8 cm vastag égésnyomokkal színezett agyagréteg, majd agyagba döngölt tört kövezés jelent
kezett. 

Megtaláltuk mindkét kövezetet a kapualjban is. A kétoldali barokk falpillérek előtt nyitott kutatóárkokban közvet
lenül a kapualj burkolata alatt É—D-i irányú, 75—80 cm széles középkori falat találtunk. Ezt a falat használták alapozás
ként a barokk pillérek építésekor. A falmaradvány keleti — tehát az udvar felőli — oldala mellett megtaláltuk à kettős 
kövezést is, kevéssel mélyebben, mint az udvaron. Megjegyzésre érdemes, hogy mindkét kövezet szorosan igazodott 
a falhoz, azaz egyiket sem vágták át a fal építésekor, tehát a falmaradvány feltétlenül korábbi az alsó kövezetnél is. 
A kutatás során az is kitűnt, hogy a kapualj déli falát ezzel a keresztfallal összekötött K—NY-i irányú középkori falra 
alapozták. 

Az udvar déli felében a pincelejárat előtt is kutattunk. Itt az udvarszint alatt 63 cm-re megtaláltuk a macskafejes 
kövezetet, alatta más kövezet nem volt, hanem 1,32 m-re a szikla jelentkezett. Ennek alapján feltehető, hogy az udvar 
déli felének építéstörténete nem azonos az északi oldaléval, mert itt a korai beépítésre, illetve használatra utaló tört 
kövezet hiányzik. 

A Dárda utcában 1958-ban és 1961-ben Nagy Emese az újkori utcaburkolat alatt 60 cm-re macskafejes kövezetet 
tárt fel.46 

Űri utca 41. A II. világháború után megindult építéstörténeti kutatások során látott napvilágot az épület leg
korábbi részlete: az északi tűzfal. Gerevich László hívta fel a figyelmet arra, hogy a fal földszinti szakasza a preromán-
román építészetre jellemző hasított köves falrakássa] készült. Az emeleten feltárt gótikus, boltozatos teremmaradvány 
korát 1300 körüli időre tette és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a teremmaradvány az egykori Mindszent kápolna 
maradványa.47 

Megjegyezzük, hogy a földszinti, félköríves záradékú fülkékkel tagolt falhoz tartozott szintet nem állott módunkban 
megismerni, mert a középkor későbbi szakaszában a pince építésekor megsemmisült. De bizonyos, hogy a fülkés falhoz 
tartozott szint mélyebben húzódott, mint a mai, vagy akár a XV. századi. Azt hiszem, nem járunk messze az igazságtól, 
ha feltételezzük, hogy nagyjából egyszintben helyezkedhetett el az Úri utcában feltárt XIII. századi utcakövezettel.48 

Rendkívül érdekes a teremmaradvány helyzete, helyesebben a telken való elhelyezkedése. A mai utcavonaltól 
15 m-re áll, vagyis a mai telek felezőjében. Előtte és mögötte ugyancsak középkori, de később épült falak állanak. A korai 
építmény helyének megválasztását esetleg az itteni szikla-alap indokolhatta, mivel ezen a helyen a szikla aránylag mélyen 
húzódik. Mögötte nem sokkal a felszín alatt mutatkozik a szikla, valamint a Dárda utcára tekintő homlokzati fal szikla 
alapja is majdnem az utcaszinttel esik egy szintbe.49 Hogy a korai építkezések alkalmával éppen a mélyebben fekvő terü
leteket hasznosították, az az előzőkből is kitűnik. 

Az Űri utca 48. kapualjában az ülőfülkékhez tartozó változó méretű kövekből rakott kövezet részletét a kapualj 
északi oldalán 1966-ban tártuk fel az újkori burkolat alatt 17—20 cm-re, az 1957-ben feltárt60 ülőpadmaradványhoz 
viszonyítva 64 cm mélyen. Ez alatt a középkori szint alatt az északi fal előtt 6—33 cm mélyen, korábbi falmaradvány 
került elő, melyet a középkori szint alatt 1,20—1,30 m mélységben sziklára alapoztak. A falcsonkhoz tartozó XIII. 
sz.-i járószint részletét nem sokkal a szikla felett, az ülőfülkékhez tartozott szint alatt 92 cm-re találtuk meg (az ülő
padtól 1,56 m). 

A korai falcsonkkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy itt az ülőfülkés fal nem a korai falon áll, mint ahogy azt pl. 
az Űri utca 38.-ban tapasztaltuk, hanem a kettő között elválás mutatkozik és a korai falcsonk mögött, ugyancsak sziklára 
alapozták az ülőfülkés falat is. A korai falcsonkot alapozásként csupán a hevederpillér alatt használták fel. 

Űri utca 50. kapualj. Építéstörténeti kutatását 1957-ben végeztük.51 Az erősen feltöltött kapualj északi falában 
két középkori ajtónyílás küszöbkövét és szintjét tártuk fel. A csúcsíves ajtó — keleti oldala a kaputól 4,20 m-re — kü
szöbszintjét 45 cm-re találtuk, nem sokkal alatta macskafejes kövezet mutatkozott, majd az alatt a felszíntől 80 cm-re 
a küszöbhöz igazodó tört köves szint került elő, illetve egy, azzal egyvonalban elhelyezett kőlap. A csúcsíves ajtótól nyu
gatra elhelyezkedő egyenes záradékú ajtókeret— keleti széle a kaputól 6,40 m-re — küszöbszintje 70 cm mélyen került 
elő, ehhez igazodott az előző árokban is megtalált macskafejes kövezet 90 cm mélységben, alatta ugyancsak konstatál
tuk a tört kövezést is, de annak ehhez a nyíláshoz már nincsen köze. A két kutatóárkot sajnos nem mélyítettük tovább, 
így az alsó szint alatt húzódó feltöltésről és az ajtókkal áttört fal színt alatti szakaszáról nem nyerhettünk adatokat. 
Az viszont így is megállapítható, hogy a két kutatóárokban előkerült küszöbök, valamint az alsó kövezet szintje kö
zött 21—25 cm a különbség, dacára annak, hogy a két nyílás közötti távolság csupán 1,60 m. Tehát vagy arra gondol
hatunk, hogy ebben a kapualjban a többitől eltérő módon a szint igen erősen lejtett, vagy pedig itt is ugrásszerű mélyü
léssel számolhatunk, akárcsak az Úri u. 36. kapualjában, melyre magyarázatot sajnos ott sem találtunk — ugyancsak a 
feltárás elégtelensége miatt. 

A másik, amit megjegyzésre érdemesnek tartunk, az, hogy igen feltűnő a felső középkori szint, a macskafejes kövezet 
szokatlanul mély helyzete. (Az Úri utcai járdaszint alatt 65 és 90 cm-re.) Hiszen az eddigiekben azt tapasztaltuk, hogy 
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a XIV—XV. sz.-ra datálható kövezetek a mai járdaszintekkel csaknem egyvonalban (Üri utca 26., 37.), vagy nem sokkal 
alatta helyezkednek el (a Hess András tér 4. sz. előtt 26 cm, a Fortuna közben a fal tövében 28 cm és a középkori úttest 
szélénél is csupán 40 cm-rel mélyebb a mai járdaszintnél). Itt viszont úgy tűnik, hogy a XIII. sz.-ra jellemző tört kövezet 
hosszabb ideig élt, és a közvetlenül felette elhelyezett macskafejes kőburkolat is még majdnem a XIII. sz.-i szintmélység
ben húzódik. 

Űtkutatás az Űri utca 45. előtt. A XIII. sz.-i kavicsos, tört köves szintet 90 cm mélységben tárta fel Bertalan 
Vilmosné egy olyan falcsonk mellett, mely nem a fennálló épület tartozéka, hanem annál korábbi és a fentiek
ben tárgyalt korai falmaradványokkal azonos módon épített. 

Űtkutatás a Kapisztrán téren, aPetermann bíró utcában és a Bécsikapu téren. A tört köves, kavicsos út a szikla
felszín alakulásának megfelelően 70—100 cm mélyen került elő, egyes helyeken a magasan jelentkező koptatott felü
letű szikla képezte a járószintet.52 A Kapisztrán téren feltárt útmaradvány a Mária Magdolna templom XIII. sz.-i 
kapuküszöbével megközelítően azonos mélységű. 

Összefoglalásul elöljáróban megjegyezzük, hogy a fenti adatok összegyűjtése nyomán sem vállalkoz
hatunk arra, hogy a XIIL sz.-i beépítés számos nyitott kérdésének bármelyikére is végleges választ adjunk, 
mint ezt már tanulmányunk elején is jeleztük. De éppen a fentiek ismeretében megkísérelhetjük az adatok 
értékelését. Megállapíthattuk, hogy a város ma is álló XIV—XV. sz.-i épületei, épületmaradványai vizsgála
tánál mély szinthez igazodó falmaradványok kerültek elő, melyek falazástechnikai vonatkozásban is eltér
nek a felettük álló falaktól.54 De hogy ezek nem egyszerűen alapfalak — illetve alapfalként csak később hasz
nosították őket — az kitűnik abból, hogy közelükben szinte minden esetben előkerült az ugyancsak mélyen 
húzódó járószint, mely többnyire kővel burkolt, tehát nyilván tartós használatra szánták. A falmaradványok
hoz igazodó szintek a XIII. sz.-ra datált útkövezet mélységével egyeznek, ennek alapján valószínű, hogy egy
korúak. Ami az általunk korainak tartott falmaradványokat illeti, úgy érezzük hogy az általánosan használt 
„XIII. sz.-i" meghatározás bizonyos finomításra szorulna, azaz igen hasznos lenne, ha megkülönböztethet
nénk az esetleges tatárjárás előtti maradványokat a század 2. felének építkezéseitől.55 Utóbbira csupán egy 
lehetőség kínálkozik, a Hess András tér 3. Fortuna u.-i homlokzata előtt kiásott, részben sziklából képzett 
fallal kapcsolatban. Bizonyos, hogy az emeletes ház — ablakmaradványának műformái alapján — az 1260-
as években már állott és hogy ennek alapfalát ráépítették az említett falmaradványra, valamint a házhoz tar
tozott XIII. sz.-i utcakövezetet már a falmaradvány tetején létesítették. Ugyancsak a XIII. sz. 2. felénél ko
rábbi építkezésre utalnak a mélypincében Dragonits Tamás által feltárt boltozati maradványok is. Bár az 
sem lehetetlen, hogy a korábbi építmény is a tatárjárás után keletkezett, és csak rövid ideig élt. 

Arra vonatkozóan, hogy a korai falmaradványok mit sejtetnek a korai alaprajzokból, sajnálattal meg
jegyezhetjük, hogy teljes korai alaprajzot nem ismerünk, csupán körvonalaiban a Hess András tér 3. sz. 
házat. A nagyobb részben homlokzatok előtt és kapualjakban folytatott kutatásokból az derült ki 
— a kutatott helyeken —, hogy nincs nagy eltérés a későbbiekhez viszonyítva. A kapualjakat határoló 
falak a korai rfalmaradványokon állnak és a homlokzati vonalak sem mutatnak lényeges eltérést: (Hess 
András tér 4., Fortuna köz északi oldala, Úri u. 19. Balta-közt szegélyező homlokzata stb). Mai homlok
zat előtt, annak irányától eltérő falmaradvány mutatkozott az Úri u. 40. és 45. előtt, illetve a Hess András 
tér 3. mellett. A későközépkori beépítéstől eltérő maradvány az Úri u. 19. udvarán feltárt helyiségbelső és a 
Szentháromság tér 7. sz. telken előkerült, sziklára épített falmaradványok. Természetesen egy pillanatig sem 
gondolunk arra, hogy a Hess András tér 3. és az Úri u. 41. északi falán kívül a korai beépítésből csak olyan 
csekély töredékek maradtak volna, melyek meghúzódhatnak a későközépkori szintek alatt, hanem nyilván 
a korai beépítés számos felmenő maradványát is hasznosították a későbbi építkezések során, mint erre utal
tunk már a bevezetőben. Ezt tételezhetjük fel többek között a Fortuna köz két bemutatott homlokzatánál 
is — ahol a korai falsík beljebb húzódik —, hogy az nem szűnik meg a járdaszint felett, hanem a későbbi elé-
falazások takarják felmenő folytatását. Ugyancsak jelentős felmenő falmaradványt tételezhetünk fel a Hess 
András tér 4. sz. épületnél is, és nem utolsósorban abban ajónéhány épületben, ahol a pincék a mai napig 
őrzik a XIII. sz.-i építezés emlékét. Kevéssé gondolhatunk talán erre a kapualjakban feltártaknál (Úri u. 
36., 40.), ahol a korainak tartott fal valóban megszűnni látszik a későközépkori szint alatt, és csorbáinak 
kiegyengetése is arra mutat, hogy ténylegesen alapfallá képezték.56 Ennyit tehát azokról az épületekről, 
épületmaradványokról, melyket a legkorábbiaknak tartunk. 

A következő — még a XIII. sz.-i szinten álló, de építészeti kialakítását tekintve már a XIV. sz.-ra uta
ló — emlékcsoport legjobban az egykor árkádos udvarú házakkal (Hess András tér 4., Úri u. 6., 38., 40.),57 

valamint a Szentháromság u. 5. sz. ház udvari homlokzatán feltárt maradványokkal mutatható be. Ezek az 
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épületek, épületrészek tulajdonképpen ma is állnak, ha a későbbiekben végrehajtott szintemelés következ
tében föld alá is kerültek egykor szint feletti részeik. 

Mindezekbó'l azt a következtést vonhattuk le, hogy a XIII. sz.-i város — melynek maradványait a fenti
ekben igyekeztünk bemutatni— átadta helyét a ma is álló XIV—XV. sz.-i gótikus városnak. A korábbi tele
pülés átalakítására, az általunk feltételezett nagyszabású városrendezésre a XIV. század derekán kerülhe
tett sor. — Hogy m i é r t került erre sor? — válaszként csak találgatásokra szorítkozhatunk. De talán nem 
járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy mindez szoros összefüggésben lehetett azzal, hogy I. 
Lajos király az 1340-es években Budát választotta székhelyéül. Vagyis a XIV. sz. derekán elhatározott 
és megkezdett városrendezést nemcsak, vagy legalábbis nem elsősorban esztétikai szempontok indokolták, 
hanem sokkal inkább a város életében bekövetkezett nagy fordulat, ezzel összefüggésben a társadalom 
szerkezetében bekövetkezett jelentős változások és nem kevésbé a lakosság számának ugrásszerű növeke
dése tette szükségessé azt, hogy beépítsék — méghozzá tetszetős módon — a felhasználható terület egészét.58 

A városrendezés elveit és eredményét a következőkben foglalhatjuk össze. Megtörtént a magasabban 
húzódó — lényegében a mainak megfelelő — járószintek kialakítása, ezzel a hegyháton fekvő város koráb
ban hepehupás — a sziklafelszín alakulását követő — útjainak kiegyengetése59. Ezzel egyidőben kezdődhe
tett a díszes, ülőfülkés kapualjak általános megjelenése, valamint a nagyszabású, emeletes házak felépítése 
— mint láttuk sok esetben — az előző korszak épületeinek átalakítása, illetve falhasználása útján.60 Mind
ezek végső megvalósulása természetesen áthúzódott a következő évszázadra, de a történeti adatok és maguk 
az épületek is azt tanúsítják, hogy Zsigmond uralkodásának második felében már készen állott az európai 
rangú és színvonalú nagyváros. 
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23 Czagány L, i. m. 290 
24 Czagány L, i. m. 282. 5. kép. 
25 Czagány L, r. m. 290. 
26 Bertalanné—H. Gyürky, i. m. 350—352. 
27 A Schulek-féle felmérések a BTM Kiscelli Múzeum

ban,—fényképek uo., a Vármúzeumban és Csemegi i. m.-ben. 
28 Lócsy E., BR XX (1963) 494—497. és kutatási doku

mentációja a BTM Vármúzeumban. 
29 Lócsy E., BR XXI (1964) 306. 7. jegyzet. 
10 Lócsy E., BR XIX (1959) 308—316. és kutatási doku

mentációja a BTM Vármúzeumban. 
31 Gerő Győző—G. Sándor Mária, BR XX (1963) 507. 

27. kép és kutatási dokumentáció a BTM Vármúzeumban. 
32 Czagány István kutatási dokumentációja, melynek 

felhasználására vonatkozó szíves engedélyét ezúton is köszö
nöm. - L . még: Horler M. Budapest Műemlékei I. 1955. 529. 

33 Gerő Gy., BR XX (1963) 515—519. és kutatási doku
mentációja a BTM Vármúzeumban. 

34 Gerő Gy., BR XIX (1959) 322—324. és kutatási doku
mentációja a BTM Vármúzeumban. 

35 Bertalanné—H. Gyürky, i. m. 345—346. 
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36 Lócsy E., BR XIX (1959) 330—333. és kutatási doku-
metációja a BTM Vármúzeumban. 

37 Nagy E., BR XX (1963) 523. és kutatási dokumentá
ciója a BTM Vármúzeumban. 

38 Bertalanné—H. Gyürky, i. m. 345, 347—348. 
39 H. Gyürky K., BR XIX (1959) 336—337. és kutatási 

dokumentációja a BTM Vármúzeumban. 
40 Czagány István: A budavári gótika építészeti tipoló

giája I. BR XX (1963) 88—90. - Feltétlenül eldöntendő lenne, 
hogy e részletek valóban egykorúak-e, vagy talán a forma ké
sőbbi előfordulásával van dolgunk. — Ehhez a kérdéshez kap
csolódna egyéb probléma is. Pl. itt, az Úri u. 34. kapualjában 
az udvar felé eső, sarokleveles lábazatú, mérműves záradékú, 
mélyebb szintű ülőfülékkel kapcsolatban úgy tűnik, hogy ta
lán korábban készültek, mint a kapu felé eső szakasz maga
sabb padszintű, félköríves záradékú ülőfülkék. Ezzel és még 
néhány ülőfülkesorral kapcsolatban azt sem tartjuk lehetet
lennek, hogy a kapualjak udvar felőli szakasza épült fel koráb
ban, és ennek megfelelően az utca eredetileg szélesebb volt, 
mint amilyen ma, a XIV—XV. sz-i beépítés szerint. L. ezzel 
kapcsolatban a későbbiekben az Úri u. 46. sz. telken folyta
tott kutatás ismertetését. 

41 Bertalan V.-né BR XIX (1959) 339—342. és kutatási 
dokumentációja a BTM Vármúzeumban. 

42 Czagány István kutatási dokumentációja, melynek 
felhasználására vonatkozó szíves engedélyét ezúton is köszö
nöm. 

43 Nagy E., BR XIX (1959) 349—354. és kutatási doku
mentációja a BTM Vármúzeumban. 

44 Gerő Gy., BR XX (1963) 547. és kutatási dokumentá
ciója a BTM Vármúzeumban. 

45 Lócsy E., BR XIX (1959) 342—349. és kutatási doku
mentációja a BTM Vármúzeumban. 

46 Nagy E., BR XXI (1964) 304. és kutatási dokumentá
ciója a BTM Vármúzeumban. 

47 Gerevich L., i, m. 
48 Az Úri u. 41. és 45. sz. házak között 80—90 cm mély

ségben. Bertalan V.-né, BR XXI (1964) 314. 
49 Lócsy E., BR XX (1963) 523—524. és kutatási doku

mentációja a BTM Vármúzeumban. 
00 Lócsy E., BR XIX (1959) 357—362. és kutatási doku

mentációja a BTM Vármúzeumban. 
51 Lócsy E., BR XIX (1959) 362—363. és kutatási doku

mentációja a BTM Vármúzeumban. 
52 Bertalanné—H. Gyürky, i. m. 345. és Bertalanné ku

tatási dokumentációja a BTM Vármúzeumban. 
53 Bertalan V-né, BR XXI (1964) 314. és Bertalanné—H. 

Gyürky, i. m. 347. 
84 Kisméretű kövekből épültek, erősen kavicsos habarcs

csal. Pl. a Vörös sün ház Fortuna u.-i homlokzata, a Fortuna 
közben szint alatt feltárt falak, az Úri u. 36., 38. sz. kapualjak

ban előkerült falmaradványok, — vagy akár a palotában fel
tárt, oklevelekkel is datált Kelenföldi kapu maradványa. L. 
Gerevich László : A budai vár feltárása. Bp. 1966. 249—251. 
273. 

Fentiek alapján lehetőség kínálkozik arra, hogy a fala
zás módjainak tanulmányozása nyomán datáljunk egyes épü
letrészeket, pl. a Fortuna u. 18. néhány fala. — Az Úri u. 41. 
északi tűzfalának hasított kövekből sorosan rakott földszinti 
fala lehetővé teszi azt, hogy az Úri u. 19, déli homlokzati falát 
is mint korai építményt tartsuk nyilván. 

55 Hogy a város területén a tatárjárás előtt is folyhatott 
valamelyes építőtevékenység, azt valószínűsítik a korábbi ku
tatások. Gerevich L. : Gótikus házak Budán. BR XV (1950) 
133—134. — Fügedi Erik: Középkori magyar városprivilégiu
mok. Tanulmányok Budapest Múltjából XIV. (1961) 78—80. 

56 Bár ëz sem bizonyos, mivel a falak mentét soha nem 
áshattuk végig, hanem csak a kutatóárkokban mutatkozó 
rövid szakaszokat ismerjük, így az is elképzelhető, hogy a csór 
bák kiegyengetése is csak javításra utal. 

57 Ezek viszont nemcsak a korai beépítésre vonatkozó 
adatainkat gazdagítják, de úgy tűnik, hogy némi revízióra 
szorulnak az árkádos udvarokkal kapcsolatos nézeteink is. 
Nevezetesen az, hogy a budai árkádos udvartípus létrejöttét 
eddig a XIV—XV. sz.-i Zsigmond-kori protoreneszánsz 
építőművészet körébe utaltuk. Ezzel szemben a Hess András 
tér 4., Úri u. 6. és 38. sz. házakban feltárt árkád, illetve árkád
pillér-maradványok, valamint az Űri u. 40-ben feltárt bolto
zatmaradvány helyzete igencsak amellett szól, hogy ezek az 
árkádmaradványok a XIV. sz. első felében még fennálló 
korai beépítés tartozékai voltak és a később végrehajtott 
szintemelések következtében megszűntek. Igen érdekes ebben 
a relációban az Úri u. 28-ban feltárt, Gerő Győző által a XIV. 
sz.-ra datált árkádmaradvány is, mely a magasabb szinthez 
igazodott már, de a XV. sz.-ban elfalazták. 

58 Talán részben ezzel hozható összefüggésbe a korai 
árkádok megszüntetése, illetve beépítése is (1. a fenti jegyze
tet), hiszen az udvarok árkádos folyosói igen alkalmasak 
voltak a földszinti lakóterek növelésére. Erre vonatkozóan 
vég nélkül sorolhatnánk az újkori példákat is. 

59 Hogy a késő középkori útburkolatnak alig maradt 
nyoma •— legfeljebb egy-két helyen a házak tövében —, az 
éppen annak tulajdonítható, hogy a maival csaknem egy szint
ben húzódhatott. Tehát az útburkolatok javítása, megújítása 
a barokktól napjainkig teljesen megsemmisítette. A XIII. 
sz.-ban keletkezett, de még a XIV. sz.-ban is használt utca-
kövezet — aránylag rövid használatán kívül — csak a föléje 
került jelentős feltöltésnek köszönheti fennmaradását. 

60 Régi falmaradványok alapfalként való felhasználása, 
felmenő falak beépítése, az Úri u. 38.-ban és a Szentháromság 
u. 5.-ben a mélyebb szinthez igazodó, alacsony emeletek ma
gasítása stb. 
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E. LÓCSY 

ANGABEN ZUR BEBAUUNG DES BUDAER BURGVIERTELS 
IM 13. JAHRHUNDERT 

Betrachten wir die gotischen Häuser des Budaer 
Burgviertels, so können wir feststellen, dass die be
stehenden Gebäude - auf Grund ihrer steinernen 
architektonischen Zierelemente — Denkmäler der 
Bebauung der Stadt im 14—15. Jahrhundert sind. 
Der am wenigsten bekannte Zeitraum in der Bauge
schichte der Stadt ist gerade das Jahrhundert der 
Gründung: das 13. Jahrhundert. —- Ausser den 
grossen kirchlichen Objekten bzw. ihren Resten 
blieb im Gebiet der Stadt ein einziges und nur seit 
kaum einigen Jahren bekanntes Haus aus dieser 
Zeit erhalten, das Gebäude Hess András-Platz Nr. 
3, ferner ist uns aus dieser Zeit bloss ein einziger 
bedeutender Gebäuderest, die nördliche Feuermauer 
des Hauses Uri-Gasse Nr. 41 bekannt. Einen ernsten 
Schritt in der Erschliessung dieses Zeitalters bedeu
tete die im Jahre 1961 durchgeführte Erforschung der 
Wege, im Laufe derer an zahlreichen Stellen des 
Burgviertels die Reste des auf das 13. Jahrhundert 
datierten Steinweges festgestellt wurden. Doch ge
rade aus dem fundrettenden Charakter der obigen 
Arbeit ergab sich, dass durch sie die Vollständigkeit 
nicht einmal annähernd erreicht werden konnte und 

so war es nicht möglich, weder über die Breite der 
Wege, noch ihren Zusammenhang mit den Gebäude 
entsprechende Angaben zu erhalten. 

In unserer Studie machten wir den Versuch, um 
auf Grund der bisher in Evidenz gehaltenen oder 
noch vielmehr der bisher wenig beachteten Funde 
das, was wir über die frühzeitige Bebauung des 
Burgviertels wissen, zusammenzufassen. Wir kön
nen nämlich keinen Augenblick daran denken, dass 
wir wegen der geringen Zahl der Denkmäler der 
bürgerlichen Architektur im 13. Jahrhundert die in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zweifellos 
vorhanden gewesene städtische Siedlung in Abrede 
stellen. 

Wesentliche Spuren der frühen Stadt dürfte un
seres Erachtens eine, Mitte des XIV. Jahrhunderts 
beschlossene und begonnene Stadtregulierung ver
nichtet haben. Die Stadtregulierung dürfte aller 
Wahrscheinlichkeit nach ihre Begründung darin 
gefunden haben, dass König Ludwig I. (Anjou) in 
den vierziger Jahren des XIV. Jahrhunderts Buda zu 
seinem Sitz erkor und seit dieser Zeit ist Buda die 
Hauptstadt des mittelalterlichen Ungarns. 
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H. GYÜRKY KATALIN 

ADATOK A BUDAI SZENT PÉTER KÜLVÁROS 
TOPOGRÁFIÁJÁHOZ 

A budai Szent Péter külváros elnevezés alatt a mai Víziváros egy része értendő. A Várhegy és a Duna 
között terült el és Buda több külvárosa közül csak az egyik volt. Felhévíztől a mai Bem József utca és 
Mártírok útja vonalán épült egykori városfal jól elhatárolta, D-ről és Ny-ról azonban határai nem vonhatók 
meg egyértelműen. Feltehetően összeolvadt a várat körülvevő más falvakkal, a Duna-parti halásztelepü
lésekkel. Legutóbb Kubinyi András1 határozta meg kiterjedését a történeti forrásanyag elemzése utján. 

A magunk részéről más eszközökkel, más jellegű forrásanyag segítségével kívánjuk a Szent Péter 
külvárost középkori mivoltában meghatározni. A régész szemszögéből kívánjuk megvilágítani a település 
kialakulását és fejlődését anélkül, hogy a határkérdésekkel vitába szalmánk. 

I. A PLÉBÁNIATEMPLOM 

Szent Péter mártírról elnevezett külvárosi plébániatemplom maradványait Garády Sándor találta 
meg házépítés alkalmával a Csalogány u. 7. sz. telken.2 Igen jelentős lépés volt ez Buda középkori topog
ráfiájának megismerésében. A Szent Péter külváros helyrajzában azóta sem történt ilyen döntő jelentőségű 
felfedezés. Garády Sándor leletmentő munkáját 1961 óta tervszerűen folytattuk, melynek révén ennek az 
objektumnak több építési korszakát ismertük meg. Közleményünk első részében eddig végzett munkánkat 
kívánjuk ismertetni, a teljes rekonstrukció igénye nélkül (1. kép). A templom maradványai felett ugyanis 
még mindig állnak újkori létesítmények, a háborúban lebombázott lakóház pincéi, s mindezek a teljes 
feltárás elé akadályt gördítettek. 

Ásatási eredményeink ismertetéséhez, a második részben hozzáfűzzük a templom környékére vonat
kozó kutatásainkat, melyekhez a környéken folytatott leletmentő munkákról Garády jegyzeteit is áttanul
mányoztuk. 

A Garády által megtalált templom későgótikus volt. A szentély D-i oldalának és az ehhez D-felől 
csatlakozó és ugyancsak sokszögzáródású kisebb szentélyének feltárása után háromhajós templomra 
lehetett következtetni. A szentély D-i oldalán feltárt római út maradványai már abban az időben sejttették, 
hogy római leletek is várhatók. Ásatásunk a korábbi eredményeket azzal gyarapította, hogy felszínre 
hozta a későgótikus szentély É-i oldalát is, melyhez azonban É-felől nem a D-ihez hasonló mellékszentély
záródás csatlakozott, hanem a sekrestye falmaradványa. Nagyrészben előkerültek a hajó alapfalai is. 
Ennél nagyobb eseménynek számított a korábbi, kisebb templom szentélyének és hajójának, valamint egy 
toronynak feltárása, melyeket már kétséget kizáróan azonosítani tudtunk azzal az első templommal, mely 
a három budai plébánia perében már a XIII. sz. közepétől előfordul.3 

Ásatásainkat két, a háború által üressé vált telken folytattuk: Gyorskocsi u. 22. és Medve u. 3. Az 
előbbi telken a pincék hiánya óvta meg a szentélyek alapfalait, az utóbbi telken főként az újkori lakóház 
udvarán találtunk nemcsak alap-, de szint fölé emelkedő falmaradványokat is. A Gyorskocsi u. 22. sz. 
telek DNy-i sarkában álló ideiglenes raktárépület és a Csalogány u. 9. sz. telken álló, lebontásra ítélt ház 
akadályozta az ásatás befejezését és az alaprajz jelentős részének megismerését. A templomok falmarad
ványai alatt római település maradványai kerültek elő, melyeket az alábbiakban részletesen ismertetek. 

A gótikus szentély É-i oldalán mi is nagyköves útra bukkantunk, melynek iránya — összevetve 
eredményeinket Garády megfigyeléseivel — minden bizonnyal a Dunával párhuzamos lehetett. Ennek az 
útnak Ny-i oldalán, épületfalak, mellettük kavicsos szintek kerültek elő. A római úton (2. kép) vékony ré
tegben római kori tárgyi emlékek (3. kép), efelett középkori temető vastagabb rétege feküdt, egymáson 
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négy sorban temetett halottakkal. A temető földjében talált szemétanyag kora az i.sz. I. sz. végétől a XV. 
századig terjed. Közvetlen a roma i út fölött talált római leletek az I—II. század fordulójának leletei.4 

Metszetünkben egy hullámvonalas; edénytöredék képviselte, a X—XI. sz.-i települést^, kép). A temető 
felsőbb rétegeiben XIII., majd XV. sz.-i edénytöredékek kerültek*elő. A temető felső szintjeként a középkori 
járósziní felett vastag'épületbontási törmelékréteg helyezkedettel. E réteg tetejében 1615-ből való II. Mátyás 
ezüst dénár feküdt. A törmelékréteg feletLagyagréteg húzódott XIV. sz.-i hagyma alakú kályhaszemekkel, 
efölött pedig török kori lesározott padlószinten eldőlt, török szemeskályha átégett agyaga zöldmázas 
kályhaszemekkel. Az in situ összeomlott török kályha ismertetésére később visszatérek. A török pusztulási 
réteg felett újkori réteg következett. 

Az úttól Ny-ra levő római település házait tört kőből, mészszegény, sóderes habarccsal falazták. 
(5. kép) Az épületfalak mellett kaviccsal felszórt szintek kerültek elő. A szintek felett I—II. sz.-i leletanyag
ban gazdag szemétréteg feküdt, (6—10. kép) felette pedig az épületek elbontásakor keletkezett habarcsos, 
köves réteg. Tehát az épületeket jóval a település felhagyása után bontották el. 

A leletanyag tanúsága szerint a település az I. sz. végétől a II. sz. közepéig állhatott fenn5. 
A római kori rétegek feletti vastag feltöltésben, melybe a középkori épületek falait alapozták és amelybe 

beásták az egyházközség halottainak sírját, a középkori temetőnél korábbi temetkezés nyomait is meg
találtuk. A XIII. sz.-ban épült templom hajójának Ny-i alapfala alatt emberi csontváz-maradványokat 
figyeltünk meg. (11. kép) Ezeknek a korát leletanyag híján nem tudtuk meghatározni.6 A középkori 
templomtorony belsejében feltárt, melléklet nélküli csontvázakat a XIII. sz.-i templom körüli temető 
halottainak tartjuk. 

A korábbi templom egyhajós volt, szentélye a sokszög három oldalával záródott és az első periódusban 
torony nélkül épült. A homlokzatán levő támpillérek egyikét a később hozzáépült torony belsejében 
tártuk fel. A Ny-i homlokzaton levő támpillérek és az előttük feltárt csontvázak miatt feltételezzük, hogy 
bejárata a D-i oldalon lehetett. A templom alaprajza szabálytalan. A szentély a hajóhoz viszonyítva eltérő 
irányt mutat. Ezt a jelenséget sok középkori templomnál megfigyelhetjük, és annak tulajdonítjuk, hogy a 
templomot előzetes építési tervrajz nélkül, falusi kőművesek építették. Mind ez ideig ugyanis nem bukkan
tunk nyomára harmadik szentélynek, melynek iránya a hajóval egyező lenne. Kisebbik szentélyünk a 
XIII. sz.-ban épült: ezt bizonyítja a templom szentélyének fala mellé, a szentély padlója alá elásott és 
állati hamvakkal megtöltött, XIII. sz.-i, bécsi készítményű korsó, melyet építőáldozatként helyeztek el.7 

Az első templom hajójának megközelítő hosszúsága 23 m, szélessége 10 m, méretével a Mária Magdolna 
templomhoz hasonlít. Itt azonban a hajóhoz már a XIII. sz-ban is nyújtott, majdnem szerzetesinek 
nevezhető szentély csatlakozott. Falait apróbb tört kőből, mészben szegény, erősen sóderes habarccsal 
építették. A fal sárgásfehér színe azokon a helyeken is elüt a későgótikus templom falának fehérebb 
színétől, ahol a két alapfal egymást keresztezi. (12—13. kép) 

A XIII. sz.-i templom padlószintje 50 cm-rel a késő középkori padlószint alatt volt. Ami a külső 
szinteket illeti, a XIV. sz.-i szinthez viszonyítva, a késő középkori szintén 35 cm emelkedést mutat.8 

A korai templomban használt padlótéglák méretét az építőáldozat mellé állított téglák méretéből 
ismerjük meg: 20,3x20,3X3,5 cm rézsűs oldalfalú, világosvörös színű díszítetlen téglák, melyekből sok 
töredék került elő az ásatás folyamán. Az építőáldozat mellett talált egyetlen díszített töredék eredeti 
helyét és korát sajnos meghatározni nem lehetett. Egyetlen töredékes darabját a templom építésének első 
kapavágásaként elhelyezett áldozati korsó mellé tették9, amiből arra következtetünk, hogy korábbi, 
mint a templom és más épület padlózatát díszíthette. Finom díszítménye arra vall, hogy nem közönséges 
helyről származhat. Sajnos párját nem ismerjük, sőt nem került eddig elő hasonló technikával készült sem. 
Szegélyét képező inda és levélsor nem ritka díszítőmotívum és elég nagy időközben előfordul. Nálunk már a 
XII. sz. közepén megtaláljuk kőfaragványon Pécsett10, de külföldön a XI., sőt a X. században is előfordul. 
Ami a technikáját illeti : mélyített tükörből kiemelkedő díszítmény, legközelebb áll a svájci, St. Urban 
ciszterci kolostorban XIII. sz. közepén működő téglaműhely stílusához11. A díszítő levélsoron belül 
heraldikus oroszlán látható. 

A templom homlokzatához a XIV. sz. első felében építették a téglalap alaprajzú tornyot. Erre az 
építés körülményeiből következtetünk. A torony csatlakozó falánál az alapfal, mely a XIII. sz.-i templom 
Ny-i falával azonos, vékonyabb, mint a torony szint fölötti fala. Itt tehát a templom Ny-i falát szintig 
elbontották a torony építésekor. 
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JELMAGYARÁZAT • 
V~7~l LEGUJABBKORI FELTÖLTÉS 
U m ÚJKORI FELTÖLTÉS 
I 1 HÓDOLTSÁG KORA 

^ E p LELETANYAGGAL TELI RÉTEG 

E S S KÖZÉPKORI ÉPÜLET BONTÁSÁNAK RÉTEGE 
HUB KÖZÉPKORI TEMETŐ FÖLDJE 
UHU RÓMAI JÁRÓSZINT AZ I. II. SZAZADBAN 

2. kép. Rétegrajz a középkori templom szentélyének É-i 
oldala mellett 

Schichtenzeichnung an der nördlichen Seite des Sanktuariums 
der mittelalterlichen Kirche 

5. kép. Római épületfalak a XIII. sz.-i templom Ny-i homlokzatá
nak támpillére alatt 

Römische Gebäudemauer unter dem Strebepfeiler der westlichen 
Fassade der aus dem 13. Jh. stammenden Kirche 

3. kép. Pávaszemes rómaikori üveggyöngy 
Pfauenaugenförmige Glasperle aus der Römerzeit 

4. kép. Hullámvonalas edénytöredék X—XI. sz. 
Bruchstück eines mit Wellenlinien verzierten 

Gefässes. 10—11. Jh. 

6. kép. E-itáliai terra sigillata tálacska (i. sz. 
I.SZ.) 

Terra sigillata-Schüsselchen aus Norditalien. 
1. Jh. u.Z. 
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7—8. kép. Római mázatlan padlótéglák és narancsmázas, fogaskarcolással díszített tál töredéke (i. sz. I—II. sz. fordulója 
Römische Fussbodenziegel ohne Glasierung und Bruchstück einer orangefarben glasierten, mit zackiger, Einritzungen 

verzierten Schüssel. Wende des 1—2. Jahrhunderts u. Z. 

9. kép. Délgalliai terra sigillata tál töredéke (i. sz. I. sz.) 
Bruchstück einer Terra sigillata-Schüssel aus Südgallien. 

1. Jh. u. Z. 

10. kép. Szürke Resatus-tál, délgalliai sigillaták és ún. 
„sigillata chiara" tál töredékei i. sz. I. sz.-ból és az I—II. sz. 

fordulójáról 
Graue Resatus-Schüssel, südgallische Sigillatae, sowie Bruch
stücke einer sog. „Sigillata chiara"-Schüssel. 1. Jh. und 

Wende des 1—2. Jhs. u. Z. 

A torony belsejében a XIII. sz.-i homlokzat egyik támpillérének csonkja megmaradt, míg a másik, 
következő támpillér a torony D-i falának építésekor semmisülhetett meg. A toronyhoz É felől negyed
köríves lépcsőtorony csatlakozott, ennek bekötése a XIII. sz.-i templom falába, másodlagos jellegű. A 
torony sarkait támpillérek erősítették, amiből boltozatra következtethetünk. Megerősíti megfigyelésünket a 
torony belsejében, a középkori épület bontási törmelékrétegben előkerült boltozati zárókő, melynek 
bordakereszteződése téglányalakú tér felett elhelyezkedő boltozat zárására alkalmas (14. kép). A zárókő 
ötszirmú rózsát ábrázol, a bordák profilja : két horony által közrefogott körtetag, mely egy-egy ferde 
lemeztaggal csatlakozik az oldalfalakhoz. Stílusa szerint a zárókő a XIV. sz. első felére datálható12. 
A formai rokonság a királyi építkezések felé mutat. 1342—52 között volt templomunk plébánosa Marcus, 
akiben tulajdonképpen Kálti Márkot sejtik13. Kálti Márk Erzsébet királyné klerikusa volt, lehetséges, 
hogy ő végzett — királyi környezetben nevelt ízlésének megfelelőbb — alakítást a templomon. 
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12. kép. XIII. sz.-i templom hajójának fala a templom 
DNy-i sarkában. Alatta római kori falmaradvány 
Mauer des aus dem 13. Jh. stammenden Kirchenschiffes 
in der SW-Ecke der Kirche. Darunter römerzeitliche 
Mauerreste • v :

 : 

13. kép. XIII. sz.-i templom szentélyének és egyik tám-
pillérének falmaradványai a XV. sz.-i szentélyfalon belül 
Mauerreste des Sanktuariums der Kirche aus dem 13. 
Jh. und des einen Strebepfeilers innerhalb der Mauer 

des aus dem 15. Jh. stammenden Sanktuariums 



16. kép. É—D-i irányú ke
resztmetszet a templom Ny-i 
végében 
NS-Querschnitt des west
lichen Endes der Kirche 

15. kép. Kőfaragójegy a to
rony DNy-i saroktámpillé-

rének kváderkövén 
Steinmetzmarke auf dem 
Quaderstein des südwest
lichen Eckstützpfeilers des 

Turmes 

Megemlítjük még a torony DNy-i támpillérén 
talált kőfaragójégyet is (15. kép). A torony belsejé
ben a D-i fal mellett több sorban egymáson fekvő 
csontvázakat találtunk. Ennek a tömegsírnak kelet
kezésére egyelőre nincs magyarázatunk. A csonto
kon vörösesbarna elszíneződés volt látható. 

A templomot egy harmadik újjáépítés alkalmá
val a torony kivételével teljesen elbontották. Az új 
templom háromhajós, nyújtott szentélye a nyolcszög 
három oldalával záródik. Az új szentély építésekor 
a korábbi templomot körülvevő temető csontvá
zait az alapozóárkokkal kettévágták14. A korábbi 
temető egyik csontváza Garády kutatása alkalmá
val a nyújtott szentélyen belül került elő (17. számú 
csontváz). E mellett I. Ulászló dénárt talált (1440— 
1444). Ebben az időben tehát még az álló, korábbi 
templom és szentélye elé temetkeztek. Mi viszont a 
későgótikus szentély egyik támpillérének falomladé-
káböl, a habarcs között V. László (1452—1457) dé
nárt találtunk. 

14. kép. Boltozati zárókő ötszirmú rózsával. XIV. sz. első fele. Sikos-Tomay Miklós felmérése 
Gewölbeschluss mit fünfblättriger Rosette. Erste Hälfte des 14. Jhs. Vermessung von M. Sikos-Tomay 
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A Garády által publikált boltozati borda töredéke, melyet leletmentés során talált,15 ugyancsak a XV. sz. 
második felének stílusjegyeit viseli magán.10 A torony megtartását a szint fölé emelkedő falmaradványai 
és szép kváderkövékből rakott támpillére igazolja. A lépcső tornyát azonban ebben a periódusban már 
nem használták, alapfalait téglapadló fedte, úgy véljük a XVI. sz. elejéről (16. kép). A tornyon kapu
nyílást nem tudtunk megállapítani, alapfalai folyamatosak. 

A kisméretű, egyhajós falusi templom lebontása és a háromhajós, városi igényeket is kielégítő templom 
felépülése feltehetően összefügg a lélekszám megnövekedésével, a település kiterjedésével és városiasodásá
val, mely a XV. sz. második felére ért el egy nagyobb plébániatemplom igényéig. Nemcsak a templom, 
hanem a település vizsgálata is egyértelműen mutatja ezt a fejlődést. 

A későgótikus szentély É-i oldalának egyik támpillére mellett földbe ásott, 22 darabból álló pénzlelet 
került elő. A pénzek eredetileg erszényben lehettek, melynek gombját a pénzek között megtaláltuk. Az 
ezüstpénzek 1492—1594 közötti időből valók, tehát elrejtésük 1594 után következhetett be. Talán az 1602. 
évi ostrom miatt rejtette el gazdája a támpillér mellé, gondolván azt, hogy ezen a helyen könnyűszerrel 
ismét megtalálja. A pénzlelet beásása a templom fala mellett elterülő habarcs és téglatörmelékből álló 
réteg tetejéről indult ki. Ezt a réteget inkább a gótikus templom építésével, mint annak pusztulásával 
hozzuk összefüggésbe, hiszen, ha a templom a pénzek elrejtése előtt elpusztult volna, nem lett volna 
alkalmas arra, hogy a lelet helyének emlékezetét megőrizze. Márpedig a templom szentélyét elpusztulása 
után szintig elbontották. A szentély másik támpillére fölé épült fel sárból és kőből egy török kunyhó. 
A kunyhó sarkában zöld mázas szemeskályha állott és később azon helyben omlott össze. Még összeolvadt 
rostélya is fellelhető volt romjai között. Templomunk pusztulását tehát összefüggésbe hozhatjuk az 1602. 
évi hadműveletekkel. Köveit volt még idejük elhordani, és más épületekbe, esetleg erődítésekbe beépíteni. 
Ugyanis feltűnően kevés faragott köve maradt, de még az egyszerű falazóköveket is eltakarították. Volt 
idő arra is, hogy alapfalai felett török település keletkezzék, és éljen, ez utóbbi feltehetően 1686-ban pusztult 
el. A templom különböző oldalainál végzett kutatások mutatják, hogy a templom elpusztulása, köveinek 
széthordása és a török település keletkezése után is a templom falmaradványai sok helyen 20—40 cm 
magasan a föld fölé emelkedtek. Később pedig a környékén levő hatalmas tűz (talán az 1686. évi ostrom?) 
pernyéit a templom D-i oldala mellé vitte a szél és elborította vele a falcsonkokat. 20—40 cm-nél is maga
sabb falak maradtak meg a templom DNy-i felénél : nevezetesen a torony D-i fala, DNy-i támpillére (67 
cm-rel), a DNy-i előcsarnok fala. Az 1686 utáni szemlélő tehát a mai Gyorskocsi u. 22. sz. telken, tehát az 
egykori szentély helyén elpusztult török viskók sárba rakott, rossz minőségű falait láthatta, a mái Csalogány 
u. 9—11. sz. telek helyén pedig a templom Ny-i végénél vastag kőfalak helyenként 70 cm-rel a szint fölé 
emelkedő maradványait (17. kép). 

Mit mond a szemtanú az 1695-ben készült vízivárosi ún. „Zaiger"~ban a mai Gyorskocsi u. 22. sz. 
és a Csalogány u. 5—7. telkekről: „hat noch etwas von alten Gemeur ist mit schlechten Zeug gebauth". 
A Csalogány u. 9—11. sz. telekről: „hat noch etwas von alten Gemeur ist ziemlich gebauth". A Medve 
u. 1—3. sz. telkekről ismét: „hat noch etwas von alten Gemeur ist mit schlechten Zeug gebauth". Mint 
látjuk, ez esetben a leírás megfelelt a valóságnak, e helyen. Kétségtelen azonban, hogy a leírás nem tükrözi 
minden esetben ilyen jól a különböző korban épült falakat. Pl. a település esetében fel kell tételeznünk, 
hogy a középkori házak nem mindig épültek vastag kőfalakkal. így hát a „Zaiger" ún. rosszul épített 
falait nem minden esetben lehet török épületekre értelmezni. 

A templom feltárásával kapcsolatban 2 leletről kell megemlékeznünk. Mindkettő sírkő, azaz annak 
töredéke. Az egyik kettétört (18. kép), de egyébként hiánytalan, fehér, kemény mészkőből faragott, felső 
szélén gömbölyödő, alul szögletes, lefelé kissé keskenyedő forma. Eredetileg függőlegesen falba lehetett 
befalazva. A falból kiemelkedő része gondosan megmunkált, csiszolt, falba beépített része viszont kidolgo
zatlan, durva. A sírkő ábrázolása: egy rúd (talán lándzsa?) mellé felfüggesztett hosszúkás, hegyesedő 
pajzs, a sisak és a sisakdísz helyett kereszttel (ebből papi személyre következtetünk). A pajzsmező felső 
szélén elhelyezkedő hossznégy szögű vésésben nem tudjuk, hogy címerképet kell-e látnunk? A sírkövön 
festésnyomok ugyan nem maradtak fenn, de lehetséges, hogy a hiányzó címerképet, vagy családjegyet 
eredetileg ráfestettek. A sírkő formai analógiáját a margitszigeti „Valentinus" feliratú: „Bálint pap sír
köve" néven emlegetett sírkőben találjuk meg17 (19. kép). A pajzs formája XIII. sz. közepén vagy második 
felében szokásos forma.18 A sírkő ábrázolásának hasonmása nem ismeretes, motívumának fejlettebb meg
fogalmazását a XIV. sz.-ból Kassáról ismerjük.19 Kidolgozása, kompozíciója rendkívül kezdetleges, 
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17. kép. A templom Ny-i oldala. Az ásatás felülnézeti képe az 1962. évi feltárás állapotában 
Westliche Seite der Kirche. Draufsicht der Ausgrabung im Zustand der Freilegung des Jahres 1962 



együgyű, falusi munkának tartjuk, 
ez azonban csak fokozza érdekessé
gét. Korát, vizsgálataink alapján a 
XIII. sz. második felében határoztuk 
meg. Nem sokkal a templom felépü
lése után, talán első plébánosai egyi
kének állították. 

Másik sírkőtöredékünk vörös
márvány, ábrázolása címertakaró tö
redéke. Igen kár, hogy több darabja, 
főként a címerábrázolás nem került 
elő, így a kővel kapcsolatban álló 
személyt nem tudjuk meghatározni. 
E kő feltehetően a XV. sz.-ból való 
(20. kép). 

II. A TELEPÜLÉS 
A középkori Szent Péter külvá

rosból, a plébániatemplomon kívül, 
néhány ház és út maradványa is
meretes. Az előbbiek Garády Sándor 
fáradhatatlan leletmentő munkájá
nak köszönhetők,20 az utóbbiak a 
közművesítés felújítása révén váltak 
ismertekké.21 Ezeken kívül vannak 
olyan épületmaradványok, melyek 
ma is fennálló házak falaiból tata
rozás alkalmával kerültek elő.22 

Ezeknek a középkori maradványok
nak a száma rendkívül csekély, még
is alkalmat ad néhány észrevételre. 

Fontos megállapítás például az, 
hogy a mai Csalogány utca a kö
zépkorban is használt útvonalon 
halad, továbbá, hogy a Fő utcában 
is megtaláltuk a középkori kavicsos 
utat. Ami pedig a tér- és telekalaku
lásokat illeti, egy XVIII. sz.-i hely
színrajzból a középkori település jel
legére vonatkozóan elég messzemenő 
következtetéseket lehet levonni. Kü
lönösen a Szent Péter templom kör
nyékére vonatkozóan nyújtottak a 
helyszínrajz adatai az ásatások ered
ményeivel összevetve olyan eredmé
nyeket, melyeknek alapján megkí
sérelhetjük a rekonstrukciót. A ne
vezett helyszínrajz Mattheytől szár
mazik23 1745—50 közti időből, és 
alkalmasabb De la Vigne korábbi 
(1686) helyszínrajzánál, mivel az 
utóbbi csak az úthálózatot ábrázolja, 

18. kép. XIII. sz.-i sírkő a Csalogány utcából. Sikos-Tomay Miklós felmérése 
Grabstein aus dem 13. Jh. von der Csalogány-Gasse. Vermessung von M. 

Sikos-Tomay 



19. kép. Ún. „Bálint pap sírköve" a Margitszigetről 
Der sog. „Grabstein des Priester Valentins" von der Margaretheninsel 
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20. kép. Vörösmárvány sírkő a Csalogány utcából. Sikos-Tomay Miklós felmérése 
Grabstein aus rotem Marmor von der Csalogány-Gasse. Vermessung von M. Sikos-Tomay 

az előbbi viszont a beépítettséget is (21. kép). Matthey helyszínrajzának a tüzetes vizsgálata mindjárt arra 
a megállapításra késztet, hogy a Szent Péter templom környékének és ettől a mai Széna térig terjedő 
városrésznek arculata falusias jelleget őrzött meg, míg a Fő utca és környező része, D felé haladva, a Lánc-
hídig, városias beépítettséget mutat. Az előbbi városrészben udvaros beépítéssel szalagtelkek fordulnak elő. 
A ház keskenyebb véggel fordul az utca felé, a házakat egymástól kerítéssel és kocsibehajtóval, udvarok 
választják el egymástól. A házak vége kerttel dől egymáshoz.24 A Széna tér felé egyre több a beépítetlen 
telek, szérűskert, veteményeskert. A Kis patak környékén és a házak mögött sok a zöld terület, libalegelő. 
Ezzel szemben áll a Fő utca környékének zárt soros, városias jellegű beépítettsége : a házak szélesebb hom
lokzatukkal épülnek közvetlenül egymás mellé. Az a kevés középkori házmaradvány, mely a Fő utca végén 
megmaradt, a várbeli lakóházakkal mutat rokonságot. Feltehető, hogy a középkorban ugyanúgy a boltok 
utcája volt, mint ahogy a török korban.25 A helyszínrajz egésze mutatja, hogy a település egy falusias mag
ból növekedett várossá. Ez a régebbi falusias település a Szent Péter templom környékén terült el. 

Utalnom kell a Szent Péter templom feltárásának ismertetésére, ahol a templom megnagyobbításával 
kapcsolatban már megállapítottuk : a település megnövekedett lélekszáma tehette szükségessé a régi temp
lom lebontását és az új, nagyobb templom felépítését. Mint látható, ezt a megállapítást a településen végzett 
megfigyelések is megerősítik. A városias Fő utca és környéke tehát a XV. sz. második felére épülhetett ki. 
Ebben az időben olvasunk arról, hogy az udvartartás tagjai, sőt, maga Beatrix királyné is házat birtokol 
a külvárosban.26 

A korábbi település magja a Szent Péter plébániatemplom volt. Matthey térképe ennek a környéknek 
beható tanulmányozásához is nagymértékben segítséget nyújt. Feltehetően a templom D-i oldalán lehetett 
a főbejárat, mely a hosszúkás, elnyújtott térre („ad Sanctum Petrum in longa Piatea"27) nyílott. A Csalo
gány utca a tér DNy-i végénél, a mai 12. sz. telken feltárt lakóház mellett torkollott a térbe.28 A tér D-i 
oldalához hozzá tartoztak az 1686 után ferencesek által elfoglalt és részben beépített, részben kertnek hasz
nált telkek. Matthey térképéről leolvasható, hogy ez csak az újabb korban kerülhetett felosztásra, és a 
ferencesek előtt nem lehetett beépítve. Ezen a téren üldögéltek tehát a tejet, a zöldséget és baromfit árusító 
kofák, akiknek az előírás szerint kétharmada német, egyharmada magyar volt.29 Itt tartották Szent Péter 
vértanú ünnepén a vásárokat30. 

À Medve utca, Csalogány utca, Gyorskocsi és Vitéz utcák által határolt telektömb É-i felében a sű
rűn egymást követő szalagtelkek arra vallanak, hogy mindenkor lakótelepülés lehetett, ellentétben a telek-
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21. kép. A
 V

íziváros helyszínrajza és beépítettsége M
atthey nyom

án, az 1745—
50 közötti időből 

Lageplan und Bebautheit der W
asserstadt nach 

M
atthey aus der Zeit zw

ischen 1745—
50 



tömb D-i felével, ahol nagyméretű telkek helyezkednek el szórványos beépítéssel, vagy éppen beépítetlenül. 
A kétfajta települést egymástól köríves határvonal választja el, melyhez nyilván az újabb korban épült 
házak tapadnak. Eredeti feltevésünk az volt, hogy e köríves határvonal a temetőkert kerítőfala volt. Ezt 
a feltevésünket megerősítette egy adat,31 amely szerint a fővárosi tanoda, azaz a mai általános iskola helyén 
1768-ban Strasser tábornokról elnevezett temető helyezkedett el. Feltárásunk során a Medve utca 3. sz. 
alatti telken, újkori feltöltésben világoskék selyem halotti főkötő maradványát találtuk meg. Ez a semmikép
pen középkorinak nem tekinthető maradvány már sejteni engedte, hogy a templom körüli temetőt hosszabb 
ideig használhatták, mint ameddig a templomot használták. Ügy látszik, hogy a hódoltság alatt és után is 
egy ideig a temető betöltötte a hivatását, de egyre távolabb került az eredeti központtól, a középkori temp
lomtól. 

Részben a hagyomány tisztelete, részben a folyamatos használat miatt a telektömb ezen oldalát 
nem osztották fel közvetlenül a felszabadítás után. Amikor erre mégis sor került —, Matthey helyszínrajza 
is mutatja — beépítését is nagymértékben befolyásolta. 

A telektömb DNy-i sarkában épült nagyobb újkori házak falai részben középkori falmaradványokra 
épültek fel. Mint korábban már elmondottam, a templomnak éppen ez az oldala nem pusztult el teljesen. 
A föld fölé emelkedő erős és széles kőfalak alkalmasak voltak arra, hogy az újkorban ráépítsenek. 

A városfal mentén húzódó szalagtelkek sora utcára néző házsorával és a városfalig kifutó kertekkel 
szintén középkori eredetűnek látszik. A felszabadulás után ipari létesítményeknek, vagy temetőknek kivá
lasztott területek feltehetően a középkorban beépítetlenek voltak, mint pl. a Ganz üzem és a pestistemető 
helye.32 

A középkori településre vonatkozó rekonstrukciós kísérletünkben azt a módszert követjük, hogy a 
meglevő objektumokból indulunk ki, ezért sok olyan létesítménynek nem is kíséreljük meg meghatározni 
a helyét, amelyeket az egykorú források említenek ugyan, de elhelyezésükre vonatkozóan sem a helyszín
rajzok, sem az eddig feltárt falmaradványok semmiféle felvilágosítást nem adnak. Abból a feltevésből indu
lunk ki, hogy a középkori város arculatát a lakóházakon kívül számos közhasznú épület is meghatározta, 
melyek közül eddig ismert forrásainkban csak egyesekről történik említés. A középkori Szent Péter kül
város eleinte minden bizonnyal falusias település volt, majd várossá fejlődött. Ez nemcsak a lakosság fog
lalkozásán tükröződött, hanem a város külső megjelenésén is. A lakosság igénye szükségképpen olyan 
középületeket hozott létre a lakóépületeken kívül is, melyek életük és munkájuk folyamatában nélkülöz
hetetlenek voltak. így a forrásokban emlegetett Szent Péter templomon, a Corpus Christi kápolnán, 
az Irgalmasság Anyjáról elnevezett carmelita kolostoron kívül számos más közhasznú épület tette minden 
bizonnyal várossá, sőt kereskedővárossá Szent Pétert, miként az egykorú források emlegetik.33 

De la Vigne hadmérnök 1686-ban készített helyszínrajzán, mely egyébként a részletek ábrázolására 
nem sok gondot fordít, feltűnik éppen részletei gondos feltüntetése miatt egy épület, a Corvin téren, a mai 
Vigadó helyén (22. kép). Ez az épület egyetlen nagyméretű, kettős oszlopsorral három hajóra osztott 
csarnokból áll. Ezt az épületet —, melyet már az ostrom évében érdemesnek találtak kiemelni a többi 
épület közül —- a következő évben, tehát 1687-ben éppen de la Vigne javaslatára fegyverraktárnak használ
ják fel.34 Mindebből arra következtethetünk, hogy az ostromot legalább nagyjában átélő raktárjellegü 
épület volt, melynek felhasználása nem kívánt sok munkát és befektetést, emellett gyorsan helyreállítható 
volt.35 

Az egész Vízivárosban a Fő u. D-i vége és annak környéke az a hely, mely a legtöbb középkori épület
maradványt megőrizte.36 Az ostrom, mely a Rózsadomb felől, a külváros városfalainak keresztültörésével 
hódította meg a várat, mindent elpusztított a külváros É-i felében, a D-i végében kevesebb pusztítást vég
zett. A csarnoképület szélesebb homlokzatával a Fő utcára néz, pontosan homlokzatának tart a régi alsó 
vásárteret D-ről szegélyező kis utca (23. kép). A felszabadulás utáni első években használt alsó vásártér 
és kikötő a mai Szilágyi Dezső tér helyén bizonyára már a felszabadulás előtt is erre a célra szolgált. A fel
szabadulás által bekövetkezett nagy változás a város életében csak később mutatkozott. A mai Batthyány 
téren az ún. „felső vásártér" csak a felszabadulást követő években alakult ki.37 

A csarnoképület a Dunán kirakodóvásárra érkező hajókról szállított áruval jól megközelíthető lehe
tett. Környékén, a Fő utca hosszában helyezkedtek el a török időkben a boltok.38 

Az épületről 1894-ből maradt fenn egy alaprajz, melyet a Fővárosi mérnöki hivatal 1889. évi jelentésé
hez mellékeltek.39 A jelentésben a következők olvashatók: „ . . .az egy régi földszintes ház, mely egy nagy 
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22. kép. De la Vigne helyszínrajza 1686-ból 
Lageplan von De la Vigne aus 1686 
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24. kép. A vízivárosi „Zeughaus" 1894-ben 
Das „Zeughaus" der Wasserstadt in 1894 



25. kép. Római horreum Baselból és középkori árucsarnokokMainzból, Magdeburgból és a budai külvárosból (rekonstrukció) 
Das römische Horreum aus Basel und mittelalterliche Warenhallen aus Mainz, Magdeburg und der Budaer Vorstadt 

(Rekonstruktion) 
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boltozott, az egész épületen átme
nő, s középen pillérekkel bíró rak
tárhelyiségből áll, a terven látható 
kiszögellő rész pedig felügyelői la
kást tartalmaz" (24. kép). 

1894-ben már csak egy pillérsor 
van meg, de az ÉK-i oldalon felis
merhetők még az elfalazott pillérek, 
melyek a második sorból megma
radtak. Úgy látszik, az épület DK-i 
sarka, illetőleg a K-i homlokzata, és 
az utca felőli első pillérsor D-i sza
kasza pusztult el az ostrom követ
keztében, és már nem állították vissza 
mind a három hajót. Az utca felőli 
egykori hajó helyén később felügye
lői lakás helyezkedett el, korábban, 
1695-ben pl. hús- és kenyérbódék 
állottak. A vízivárosi Zaiger meg
jegyzi,40 hogy régi kőfal maradványa 

látszik. Ez az elpusztult K-i homlokzat fala. Tehát ez az épület is megsérült, de még mindig megmaradt 
belőle annyi, hogy helyreállításra javasolhatták. 

Alaprajzának eredetét semmiképpen nem kereshetjük a török középületek között, mivel azok kivétel 
nélkül centrális elrendezésűek. Inkább fellelhető ez a típus a középkorban és korábban, a római építészet
ben. Ún. bazilikális típus. Baselban feltártak egy római gabonaraktárat, ún. „horreum"-ot41 hasonló alap
rajzzal (26. kép). Középkorban ez az épülettípus önállóan, mint kereskedelmi árucsarnok fordul elő pl. 
Magdeburgban, Mainzban42 (25—26. kép), vagy pedig a kisebb városokban a városházák földszinti oszlop
csarnokát használják kereskedelmi célra. Feltűnő, hogy a felszabadító hadjárat után az osztrák hadsereg 
több felszabadított városban létesít fegyvertárat, melyeknek alaprajza megegyezik a budai első Zeughaus 
alaprajzával.43 Feltehető, hogy kisebb kutatással ezekről a fegyvertárakról is kiderülne, hogy a helyükön 
korábban is csarnoképület állott, illetőleg, létesítésük régi épület újjáépítésével történt. 

A török hódoltság idejéből Reinhold Lubenau leírásából ismerünk Budáról egy árucsarnokot.44 

1587-ben ezt úrja „Weitter sei wier zu einem grossen Palatio komén, daneben ein Pferdestal auf etlich 
hundert Pferde, aber sehr verfallen, balde daneben gahr ein starkes gemauertes Gebende mitt lautter steiner 
Pfeiler, welches ein Kaufhaus vor die Fremden gewesen und noch ist, aber sehr einfeldt. Wirdt aber gleichwol 
wol bewachet; wahren von allerlei Nation Kaufleut drein, denen sie frei sicher Geleidt geben". Ebben 
a leírásban felismerjük egy kőpilléres csarnoképület képét, a szöveg pedig világosan utal arra, hogy keres
kedőház volt, és még most is az. Itt tehát a törökök által is használt, hódoltság előtti kereskedőházról van 
szó. 

Lubenau leírását — noha sétáját a várból lejőve a vízivárosi Tojgun pasa mecsetje körül kezdi el —r 
nem értelmezhetjük egyértelműen a Corvin térre. Tekintettel arra, hogy a nagy istállók felé halad, inkább 
a Tabán lehet az említett kereskedőház helye. Ismeretes azonban, hogy Budán több ilyen épület is lehetett.45 

A magyar telepesek által betelepült egykori kis falu tehát a német kereskedő és iparoselemek betelepü
lése által a XV. sz. második felére városias jelleget kapott. A magyarok alapította kis plébániatemplom 
a megnövekedett lakosság igényének megfelelően újjáépült, és oldala mellett már magyar és német kofák 
osztozkodtak az elárusítóhelyeken. Az új, kereskedőlakosság településének súlypontja a Fő utca mentén, 
főként a D-i részen a mai Szilágyi Dezső tér környékén alakulhatott ki. A főutcái boltsorok, az alsó vásártér 
kikötője és áruraktárai ezzel összefüggésben létesülhettek. A város kialakulási folyamatának még a hódolt
ság előtt le kellett zárulnia. A felszabadulás utáni első évek még tükrözik a középkorban kialakult, a 
hódoltság korában nem sok tekintetben módosult városképet. A rommá vált várost régi külsejéből és szo
kásaiból a felszabadítók új erői vetkőztették ki.46 

26. kép. Középkori kereskedőház Konstancban 
Mittelalterliches Kaufhaus aus Konstanz 
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L. 3. kép. Lelőhelye: Gyorskocsi u. 22. 1961/2. sz. 
kutatóárok a templom szentélyének É-i oldala mellett, 
1,90 m mélységből a római út szintje felett. Ltsz. : 1964. 71.1. 

L. 4. kép. Lelőhelye: Gyorskocsi u. 22. 1961/2. sz. 
árok, a templom szentélyének É-i oldala mellett, 1,60— 
1,90 m mélyről. Ltsz.: 1964. 64.1. 

L. 6. kép. Lelőhelye: Medve u. 3., a XIII. sz.-itémplom 
hajójában a D-i fal mellett, 1,60 m mélyen. Drag. 35. típus. 
Ltsz.: 1964. 146.1. 

L. 7—8. kép. Lelőhely : 7. kép : Medve u. 3. 1962/8. sz. 
árok, felső feltöltés. Ltsz. : 1964.92—93. 8. kép: Medve u. 3. 
XIII. sz.-i szentély DNY-i sarkában, római szint fölött. 
Ltsz.: 1965.54.1. 

L. 9. kép. Lelőhely: Medve u. 3. töronybelső, 2,25— 
2,60 m. Ltsz.: 1964. 142.1. 

L. 10. kép. 1964. 130.1. Lelőhely: Medve u. 3. torony
belső. Drag. 37. típus. Ltsz.: 1964.131—133: Délgalliai terra 
sigillata töredékek. Lelőhely u. a., Ltsz.: 1964. 129. Drag. 
29. típusú, világosvörös, máz nélküli tál. 

5 A Csalogány és a Gyorskocsi utca környékén talált 
római út és őrtorony maradványairól Nagy Lajos (Budapest 
az ókorban, Budapest története II (1942) és Garády Sándor 
(Jelentés, 1941. kézirat) számol be. Mindketten találtak égy, 
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anyag egyezik a Király fürdőnél feltárt római település-
maradványok leleteivel : Kába Melinda, Római kori épület
maradványok a Király fürdőnél, Bud. Rég. 20 (1963) 259. 

6 Garády Sándor a Csalogány u. 26. sz. telken késő 
római kori germán temetkezésnek tartotta. Jelentés az 
1936—1942. évben végzett ásatásokról, Bud. Rég. 13 (1943) 
438. 

7 H. Gyürky K., Középkori építőáldozat Buda egykori 
külvárosában. Arch. Ért. 1967. 

8 A magasságmérést Szabó Tivadar, Nagy-Szabó Tibor 
(ÁFTH) és Sziklavári Lajosné (BTM) végezték. 

A XIII. sz.-i templom belső padlószintjét a hajó DNy-i 
sarkában tudtuk meghatározni (103, 74), ahol az alapfal és a 
felmenő fal határa világosan mutatta az-egykori padló helyét, 
a padlót természetesen már nem találtuk meg. A késő közép
köri padlószintet a torony mellett mértük meg, ahol az egy
kori csigalépcső alapfalai felett nagyobb foltban találtunk 
téglapadlót. A padló téglái 21 x 14x4 cm-es téglák -már nem 
a jellegzetes középkori kvadratikus padlótéglák és nem is 
hasonlítanak a középkori falazótéglához. Ezt a téglaméretet 
több helyen találtam meg a budai vár területén is, mindenhol 
egyértelműen késő középkorinak mutatkozott (a XVI. sz. 
elejéről), legfeljebb a hódoltság elejéről való lehetett. A buda
vári domonkosoknál pl. XVI. sz. 70-es éveiből származó 
pénzzel datált feltöltési rétegből ^került ©lo a kolostor K-i 
szárnyába^ melyet végleges elbontása és feltöltése előtt 
— feltehetően a hódoltság elején — bizonyos hevenyészett 
átalakításokkal még használtak. • • 

- A külső szinteket a torony DNy-i támpillérénél, ill. 
a nagyobb templom előcsarnokának falán mértük le, ugyan
csak az előbbi támpillér mellett. A támpillér lábazatán a 
XIV. sz.-i külső szint volt leolvasható (104, 48), a gótikus 
templom előcsarnokának falán pedig a XV. sz.-i átépítés 
során kialakított járószint (104,83). . ; . 

9 L. mint a 7. jegyzet. 7 

10 Gerevich Tibor, Magyarország románkori emlékei. 
Budapest, 1938. CLX tábla. 

11 A műhely működésének ismertetése Die Künst
denkmäler der Schweiz V. kötetében: Kanton Lutzern. 

12 A zárókő hasonmását a pozsonyi klarisszák 131 l-ben 
alapított Szent Katalin kápolnájának zárókövében találtam 
meg. Henszlmann: Magyarország ó-keresztyén, román és 
átmenet stylű mű-emlékeinek rövid ismertetése. Budapest, 
1876. 176. Hasonló profilú bordák kerültek elő Budán az 
István torony felső emeletéről és az óbudai királynői Várban, 
ez utóbbi helyen dr. Bertalan Vilmosné kutatásai alapján 
közölt szíves véleménye szerint az építkezés a 80-as évek előtt 
kellett hogy befejeződjön. ^ 

13 Jakubovich Emil, Adalékok legrégibb nyelvemlékes 
okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez. Magyar 
Nyelv 21. (1925) 1—4. sz. 35. 

14 Garády Sándor hasonló megfigyeléseket közöl fentebb 
idézett jelentésében. 

16 Garády m. f. 210. 
16 Hasonló típusú borda fordul elő a XV. sz. második 

felében a budaszentlőrinci pálos kolostorban. L. Garády, 
m. f. A Szent Lőrincről elnevezett budamelléki pálos templom 
és a kolostor. Bud. Rég. 13. 183. 

17 Halászbástya Kőtár. Képét ezúttal közöljük először. 
Felirata: „hic iacet Valentinus". 

18 A hosszúkás, elhegyesedő pajzsforma pecséteken 
a XIII. sz. második felében fordul elő. Sírkövön Ceské 
Budejovicében a Zlata Koruna kolostorban találtunk 1275 
évvel feliratában datált hasonló pajzsformát. Képét Jakub 
Pavel, Ceské Budejovice c. népszerű kiadványban közli. 
Itt a sírkő felállításának módja: függőleges helyzetben 
befalazva — ugyancsak analógia a mi sírkövünkhöz, melynek 
oldalának megmunkálása egyedül ezt a felállítási módot 
teszi elképzelhetővé. 

i9 úgy véljük, a kompozíció őse a kassai Hóhérbástya 
gyűjteményében levő XIV. sz.-i, családjegyes, keresztes sírkő-
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nek, melyet Wick Béla Kassa története és műemlékei (1941) 
c. munkájában közölt. 
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tezetlen budai bortizedjegyzéke (Kubinyi András szíves köz
lése szerint kb. 1505—1515 körüli időből). 

28 Garády S., Jelentések (kézirat) X. füzet, 55—57. 
BTM Könyvtár. 

29 Mollay K., Das ofner Stadtrecht, 154. 
30 Ol. DL. 23,972,1524. júl. 13. Lajos király mandátuma 

Buda és Pest városok magistrátusaihoz. 
31 Némethy L., Kögl Ádám Jézus társaságbeli atya. 

Magyar Sión 1878, 338. 
32 Mendöl T., Általános településföldrajz, 1963. 39. 
33 „A város és a vár alatt, a falakon kívül, a Dunáig 

szintén van egy város, hol a kézművesek és kereskedők laknak, 
kik a folyón szállított árukkal kereskednek." Az idézet 
1502-ből való, Pierre Choque leírása a budai Vízivárosról, 
aki Candalei Annának, II. Ulászló király feleségének kíséreté
ben utazott Budára. A magyarra fordított szöveget idézem 
Szamota István, Régi utazások Magyarországon és a Balkán 
félszigeten 1054—1717. c. munkájából, 142. 

34 OL. KA Expeditiones 1687. júl. 12. 
35 A vár területén is, mielőtt a későbbi Zeughaus fel

épült volna, egy török időkben raktárnak szolgáló épületben 

helyezték el a fegyvertárat. Banrévy Gy., A budai katonai 
szertár 1725—1901. TBM 12 (1933) 110. 

36 Fő u. 16. (XV. sz.), Fő u. 20. (XV. sz.), Pala u. 8. 
(XV. sz.), Fő u. 44. (XVI. sz.), Szalag u. 17. (XVI. sz.). Horler 
M., Budapest Műemlékei I. 

Ehhez hozzá kell tennem, hogy az elpusztult Fő u. 37. 
sz. ház, a volt Aranyhajó vendéglő is lehetett középkori ere
detű. Sajnos, ennek bizonyítása az épület teljes megsemmisü
lése miatt már nem lehetséges. Az ötletet az a körülmény 
sugalmazta, hogy rendeltetésénél fogva, mint kikötői keres
kedőszállás, vendégfogadó, a piactér és árucsarnok közelében 
a többi objektummal együtt középkortól kezdve működhe
tett. 

37 Nagy Lajos, A Víziváros XVII. század végi topográ
fiája. TBM 16 (1964) 193. Szerinte 1687-ben itt tartották 
a hetipiacot. 

38 Evlia Cselebi, i. m. 
39 Fővárosi Mérnöki Hivatal 1889. febr. 28-i jelentése. 

Szfőv. Levéltár Tanácsi iratok III. 2314/1888. Melléklete 
az épület alaprajza 1894-ből. 

40 Zaiger über die Wasserstadt No. 117. 
41 Későrómai horreumi.sz. 3. sz. első feléből Baselban. 

R. Fellmann : Neue Funde und Forschungen zur Topographie 
und Geschichte des römischen Basel. Baseler Zeitschrift für 
Geschichte u. Altertumskunde Bd. 60, Abb. 7. (27. kép). 

42 Nickel, E., Ein mittelalterlicher Hallenbau am alten 
Markt in Magdeburg. Berlin, 1960. 

Egy-egy városban néha több kereskedőház is épült, ha 
vízi kereskedelmi út mentén feküdt, úgy feltétlenül volt a ki
kötőben is, pl. Magdeburgban (Mattheus Marian: Aus den 
Topographien und dem Theatrum Europarum 1635) és 
Strassburgban a halpiac közelében. Sajnálatos módon 
a középkori magyar városokból egyetlen egy sem maradt 
meg, felvidéki városaink mindegyikében volt, Beszterce
bányán, Eperjesen, Lőcsén. Pozsonyból mérlegházat említe
nek, Sopronban sóraktár volt. Ha külön kereskedőház nem 
volt, a városháza földszintjén levő oszlopcsarnokos helyiség
ben helyezkedtek el a kereskedők. 

43 Pl. Száva melletti Brodban, ahol 1697-ben Savoyai 
Jenő átlépte a határt, az osztrák hadsereg fegyvertárát 
1728-ból származó alaprajz (Allio Donato) ábrázolja. Bécs, 
Kriegsarchiv HKR 271/37. 

44 Beschreibung der Reissen des Reinhold Lubenau. 
W. Sahm, Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königs
berg i. Pr. 4. (1912) 9. Capitel. Beschreibung der Stadt Oven. 

45 Károlyi—Wellmann: Buda és Pest visszavívása 
1686-ban. Bp. 1936. 150. 

46 A Szent Péter templom ásatásának helyszíni fel
méréseit Ilosfay József (alaprajz) és H. Gyürky Katalin 
(metszetek) végezték. A tanulmányban szereplő rajzokat 
Sziklavári Lajosné, a fényképeket Molnár János készítette. 
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K. H. GYURKY 

ANGABEN ZUR TOPOGRAPHIE DER BUDAER ST. PETER-VORSTADT 

Eine der Vorstädte des mittelalterlichen Buda 
war die zwischen dem Burghügel und der Donau 
gelegene St. Peter-Vorstadt, der seinen Namen vom 
Schutzheiligen seiner Pfarre, vom Dominikanermär
tyrer St. Peter erhalten hatte. 

Die Reste der Pfarrkirche wuden in den 1940er 
Jahren auf dem Grundstück Csalogäny-Gasse Nr. 7 
gefunden. Vom Jahre 1961 an führte unser Museum 
regelmässig Ausgrabungen durch, deren bishrige 
Ergebnisse wir in der vorliegenden Abhandlung ver
öffentlichen. 

Die mittelalterliche Kirche wurde über den 
Ruinen der zur Wende des 1—2. Jahrhunderts u. Z. 
bestandenen römischen Siedlung errichtet. Mit den 
Quellen übereinstimmend dürfte die erste Kirche, 
deren einschiffigen Grundriss wir samt der mit drei 
Seiten des Polygons schliessenden, etwas länglichen 
Apsis zum Teil erschlossen haben, zuerst in den 50er 
Jahren des 13. Jahrhunderts errichtet worden sein. 
Auch der in der Apsis vorgefundene, Bauopfer ent
haltende Wiener Krug trug zur Bestimmung des Al
ters der ersten Kirche bei. Diese Kirche war von 
einem Kirchhof umgeben. Die westliche Fassade 
war anfangs mit Strebepfeilern versehen und erst 
später, vermutlich in der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts wurde ein Turm hinzugebaut. Der Eingang 
dürfte an der Südseite gewesen sein und auf den 
Platz neben der Kirche geblickt haben. Wir haben 
den aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts stam
menden Schlussstein des Turmes gefunden. Laut 
Bezeugung der auf dem Kirchhof und in den Mauer
resten der Kirche gefundenen Münzen wurde an 
Stelle der abgerissenen einschiffigen Kirche in den 
50er Jahren des 15. Jahrhunderts eine neue Kirche 
erbaut. Diese Vergrösserung war wegen dem An
wachsen der Siedlung und den Anstieg ihrer Seelen
zahl nötig. 

Die Zeit der Verwüstung der Kirche ist durch 
die Lage und das Alter eines verborgenen Geldbeu
tels bestimmt worden. Zur Zerstörung musste es 
bei der Belagerung im Jahre 1602 gekommen sein. 
Im 17. Jahrhundert erhob sich über der Apsis der 
Kirche ein türkisches Gebäude. Die gemeisselten 
und einfachen Bausteine der Kirche wurden zu an
deren Bauarbeiten verschleppt, an ihrer ursprüng
lichen Stelle wurden von diesen nur ausserordent
lich wenige gefunden. 

Zum Umbau der Kirche dürfte es mit der Ent
wicklung der Siedlung zusammen gekommen sein. 
Das Anwachsen der Siedlung und ihr einstiges Bild 
widerspiegelt noch ein um die 1750er Jahre gefertig

ter Lageplan, ddssen Verfertiger J. Matthey war und 
der zur Zeit im Wiener Kriegsarchiv aufbewahrt 
wird. 

Wie aus diesem Lageplan ersichtlich ist, be
wahrte der älteste Teil der Siedlung um die St. Peter-
Kirche herum im Laufe der Zeit seinen dörflichen. 
Charakter. Die Bebauung der Grundstücke ist der 
Gasse zu lückenhaft, zu den Häusern gehören 
grosse Höfe und Hintergärten. Dem heutigen Széna-
Platz zu gibt es immer mehr grüne Flecken, den 
Schoberhof. Dementgegen zeigt die Gegend der heu
tigen Fo-Strasse nach Süden zu immer mehr eine 
stadtmässige Bebautheit. Die Häuser blicken mit 
ihrer breiteren Fassade der Strasse zu und grenzen 
eng aneinander. Die Bedeutung der Höfe wird im
mer geringer. Dieser Teil der Siedlung zeigt mit der 
Siedlungsart der Stadt im Burgviertel eine Ver
wandtschaft. Die Ausmasse der Verwüstungen der 
Belagerung des Jahres 1686 verringern sich von Nor
den nach Süden zu, am südlichen Ende der Fo-Stras
se blieben einzelne Teile der mittelalterlichen Häuser 
in einzelnen Wohngebäuden erhalten. Aus dem ein
stigen Dorf Szent Péter dürfte sich zur zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts die Stadt entwickelt 
haben und da es bekannt ist, dass die Fő-Strasse 
eine Reihe von Kaufläden war, können wir daraus 
darauf schliessen, dass sich der Handelscharakter 
dieses Stadtviertels bereits im Mittelalter ausgestal
tet hat. 

Auf dem ersten, nach den Befreiungskämpfen 
des Jahres 1686 vom Genieoffizier De la Vigne ge
fertigten Lageplan hebt sich auf dem heutigen Cor-
vin-Platz durch die ausführliche Angabe seines 
Grundrissplans ein Gebäude hervor ; ein mit doppel
ter Säulenreihe auf drei Schiffe geteiltes Hallenge
bäude, dessen Verwendung der Genieoffizier als 
Waffenarsenal beantragt. Ein Jahr nach der Befrei
ung erfolgt dies auch. Aus dem 19. Jahrhundert 
blieb vom Gebäude ein Grundriss erhalten, der gut 
zeigt, in welchem Grade seine östliche Fassade 
während der Belagerung des Jahres 1686 demoliert 
gewesen sein konnte. Den Anzeichen nach wurde es 
also nicht zum Zweck eines Zeughauses erbaut. Die 
Analyse seines Grundrisses lässt uns vielmehr ver
muten, dass es sich hier um keinen türkischen, son
dern um einen mittelalterlichen Hallenbau handelt, 
dessen ähnliche uns aus zahlreichen mittelalterlichen 
Städten bekannt sind. Der Bestimmung nach dürfte 
es eine Warenhalle oder ein Lagergebäude des Han
dels gewesen sein. 
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FEUERNÉ TÓTH RÓZSA 

A MARGITSZIGETI DOMONKOS KOLOSTOR 

A szigeti domonkos apácakolostor területén 1945 után, a Budapesti Történeti Múzeum irányítása 
alatt három éven át (1958, 1961, 1962) folytak kisebb ásatások. Ezek közül az 1958-as kutatások az ugyan
ebben az évben lezajlott helyreállítási munkák előkészítését szolgálták, a későbbiek pedig az időközben fel
merült kérdések részbeni tisztázását tették lehetővé. A kutatások néhány elszigetelten is tárgyalható problé
máját két, külön tanulmányban dolgoztam fel.1 

Ezek a feltárások nagyrészben hitelesítő ásatások voltak, megelőző ásatásoktól2 érintetlen rétegeket 
csak az ún. „Gazdasági épületszárnyban" a Duna-parti oldalon találtunk. Most, a részletekre és évekre bon
tott ásatási leírást mellőzve, összefoglaló képet szeretnék adni az ásatások és az utóbbi évek tudományos 
kutatásának eredményeiről. Az egységes kép alkotásának szempontjai a következők: 1. milyen eredménye
ket hoztak az újabb ásatások és tudományos kutatás, 2. mennyiben módosítják ezek a „Margit-romok"-ról 
1958-ig kialakult és elfogadott véleményeket. 

A kolostorról 1838-tól kezdve igen sokan írtak, de építéstörténetének, jelentős problémáinak tisztá
zása elsősorban Kubinyi Ferenc,3 Lux Kálmán,4 Lux Géza5 és Lovas Elemér6 érdeme. Munkásságuk nyo
mán a következő általános építéstörténeti kép alakult ki. 

IV. Béla király, Margit leánya számára a szigeti kolostort meghatározhatatlan időpontban, de valószí
nűleg az 1246-os év után kezdte el építtetni. Margit, 17 társával 1252-ben költözött be, amikor még nem vol
tak teljesen készen az épületek. Az építkezés befejezését IV. Béla 1255-ös adományozó levele7 bizonyítja. 
A XIII. század második felében készült el a kolostornégyszögtől nyugatra álló kápolna. 

A feltárt romépületek datálását Lux Géza végezte el, aki lényegében két építési periódust különböztet 
meg,8 egy XIII. századit, és egy másodikat, a XV. század végén. Az utóbbiba sorolja a XVI. század első két 
évtizedének munkálatait is (templomszentély és kápolna boltozása), amelyekről Ráskai Lea emlékezik meg 
kódexeiben.9 

Az újabb kutatások nyomán a kolostor általános építéstörténete Összetettebb képet mutat. A XIII. 
századi munkák eddig kialakult képe nem módosul jelentékenyen, de az 1409-es építkezés említését — 
amely Johannes Dominici pápai legátustól származik10 — véleményem szerint az eddiginél jobban figye
lembe kell venni. A legátus, mint XII. Gergely pápa követe búcsút hirdet mindazoknak, akik Margit sírjához 
zarándokolnak és a Nyulak szigetén levő apácakolostor, ill templom építési alapjához hozzájárulnak. Ez az 
adat mindenképpen egy újabb építési periódust jelent, amit nem vonhatunk egybe azzal az újabb építkezéssel, 
amely a XV. század legvégén, a XVI. század elején következett be. Azt a tényt, hogy jogos a három nagyobb 
építési periódus meghatározása, a kolostorépület egyes részeinek részletesebb ismertetése fogja bizonyítani. 
Az eddig figyelmen kívül hagyott második építési korszak jelentőségét még az is alátámasztja, hogy időköz
ben egy újabb, 138l-es oklevél is felbukkant, amely a szigeti apácakolostor építőmesteréről, Szántói Deme
ter fia Kiss Pál mesterről emlékezik meg, aki az említett évben 200 aranyforintot vett fel az apácáktól a ko
lostor építéséért és javításáért („pro fabrica seu reparatione claustri earum").11 Logikusnak látszik az a fel
tételezés, hogy a munkákat 1381 körül indították el, s míg az építkezés anyagi alapjait kezdetben maga a ko
lostor biztosította, addig a befejezéshez, 1409-ben már adományokra szorultak. 

A szigeti templom és kolostor művészettörténeti jelentőségét fokozza az a tény, hogy a tatárjárás után 
megépülő Buda vára legjelentősebb épületeivel, a Nagyboldogasszony templommal, a budavári domonkos 
férfikolostorral a legszorosabb formai kapcsolatban áll. A kapcsolat jelentőségét a Nagyboldogasszony 
templom viszonylatában Lux Géza12 ismerte fel, majd Csemegi József foglalta össze akkor, amikor megálla-
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pította,13 hogy a szigeti domonkos kolostor ásatásainál talált összes in situ és földből előkerült XIII. századi 
nyíláskeret és bordaprofiljai (3. kép.), sőt még egy kőfaragójele is analógiára talál a budavári főtemplom
ban. A budavári domonkos kolostortemplom ásatásaiból profilált és faragott építészeti kőanyag eddig kis 
számban került elő, így az ilyen jellegű összehasonlítás kevéssé lehetséges, de ennek híján is meggyőző a kap
csolat szempontjából az, hogy a vári és a szigeti domonkos kolostortermplom alaprajza nemcsak formában, 
hanem méretben is azonos. 

A szoros formai összefüggések megnyugtató magyarázatát csak az adja meg, ha elfogadjuk azt a felté
telezést, hogy a XIII. század második felének budai és margitszigeti munkálatait egy központi, cisztercita 
iskolázottságú építőműhely végezte. A kőprofilozás jellegzetesen cisztercita iskolára valló vonásait Lux Géza 
fedezte fel először, majd a problémakört részleteiben Csemegi József14 vizsgálta meg és bontotta ki. Az Ő 
megállapítása szerint a Nagyboldogasszony templom első építési periódusának (1250—1260) építkezéseit 
egy tisnovi tanultságú, az ausztriai cisztercita építészetet (Klosterneuburg, Heiligenkreuz) is ismerő kő
faragó-csoport végezte. Az újabb margitszigeti kutatások is azt bizonyították, hogy ügy az apácatemplom 
XIII. századi, egyenes zárású szentélyalaprajza, mint a kolostorépület helyiség-elrendezésének logikája 
csak cisztercita analógiák segítségével válik világossá. Azonban azt is meg kell állapítani, hogy az egyszerű, 
szerény építésű XIII. századi szigeti kolostor és a gazdag, túldíszített morvaországi, tisnovi apácakolostor 
XIII. századi állapota között igen nagy a különbség, analógiát a kettő között csak a Nagyboldogasszony 
templommal kapcsolatos profilanalógiák közvetítik. Kérdés, ha mind a Nagyboldogasszony templomban, 
mind a margitszigeti apácakolostorban ugyanazok a tisnovi tanultságú mesterek dolgoztak, akkor miért 
nem szorosabb a kapcsolat a két apácakolostor között. Ennek magyarázatát abban látom, hogy míg az alap
elrendezésre cisztercita építészeti példát követtek, addig a díszítésben, boltozásban a domonkos rend 
szabályait követték. Az 1220-ban és 1228-ban leszögezett domonkos építési szabályok15 ugyanis egye
dül a templomszentély és a sekrestye boltozását engedélyezik, sőt még a templom és a kolostorhelyiségek 
maximális magasságát is megszabják (templom: 9,30 m, konventépület földszintje: 3,60). Mivel ennek a sza
bálynak a szigeti XIII. századi klastrom teljes egészében megfelel, feltehető, hogy a cisztercita tanultságú 
mesterek a domonkos szabályzat miatt redukálták díszítőkedvüket. Minden jel arra mutat, hogy a két 
domonkos kolostor és a Nagyboldogasszony templom építkezésére egy nagy építőműhely irányítása alatt 
nagyjából egyidőben, az 1240-es évek második felében került sor. Csemegi egy boltozati bordaanalógia alap
ján feltételezi, hogy azok a kőfaragók, akik a szigeti kolostorban az 1250-es évek elején dolgoztak, az 1260-as 
években a Mátyás templomban munkálkodtak.16 Szerintem mindkét helyen, mindvégig ugyanazok a kőfara
gók dolgoztak, csupán arról van szó, hogy a kisebb méretű szigeti kolostortemplomban a boltozási munkák
ra korábban került sor, mint a jóval nagyobb méretű és díszesebb kivitelű Nagyboldogasszony templomban. 

A szigeti kolostor második nagyobb építési szakaszában ez a paralelizmus már inkább csak a vári do
monkos kolostortemplommal kapcsolatban fedezhető fel. Itt arra gondolok, hogy az egyenes záródású szen
tély kibővítése a nyolcszög öt oldalával záródó alapformával mindkét helyen a XIV. század végén történ
hetett meg. Az apácakolostor harmadik nagy építési korszakában a XV—XVI. század fordulóján a leg
nagyobb munkát a hajó nyugati végében levő apácakórus átépítése jelenti, valamint a szentély és a kápolna 
átboltozása, ill. boltozása. 

Az általános építési és művészettörténeti problémák és eredmények ismeretetése után a továbbiakban a 
kolostortemplom legújabb ásatási és kutatási eredményeinek ismertetésére térnék át. 

K O L O S T O R T E M P L O M 
SZENTÉLY 

A kolostortemplom szentélyét 1838-ban teljes egészében feltárták, így az itt lefolytatott újabb ásatások 
kizárólag hitelesítő ásatás jelleggel bírtak. A szentélyt (a XIII., és a XV. századi szentélybővítést) egy 
kelet-nyugati irányú és három keresztirányú kutatóárokkal hálóztuk be, ezeket a szükség szerint több helyütt 
bővítettük. A kutatóárkokban bebizonyosodott, hogy az 1838-as feltárások átlgosan 1,20—1,50 m mélységig 
forgatták meg a földet. A szentélykutatások kettős eredményt hoztak. Egyrészről felszínre hozták a XIII. 
századi szentélyzárás alapfalait és az újkori László kápolna17 építésekor elbontott XV. századi sokszögű 
szentélyzáródás néhány megmaradt részletét, másrészt a XIII. századi szentélyen belüli, 1838-ban kibontott 
és kiürített sírok megmaradt padlószint alatti kő- és téglafalait (1. kép). 
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1. kep. A margitszigeti domonkos apácakolostor és templom 1958—1962 között végzett hitelesítő ásatásainak eredményei. 
Horler Ferenc és Ilosfai József felmérései. 1. templom, 2. kerengő, 3. kútház, 4. bibliotheca (*>), 5. sekrestye, 6. káp
talanterem, 7. loqutorium, 8. dormitóriumba vezető lépcső, 9. átjáró, 10. régi konyha (XIII. sz.), 11. új konyha (XV. sz.), 
12. konyhai átjáró, tálaló, 13. fűtőkamrához vezető lépcső, 14. refektórium, 15—16. laikus nővérek háza, 17. főbejárat 

és lépcső az apácakarzatra, 18. infirmária (?), 19. kápolna, 20. vendégház (?), 21. Duna-parti épületszárny 
Résultats des fouilles vérificatrices effectuées de 1958 à 1962 au cuvent des religieuses dominicaines de l'île Marguerite. 
Travail de Ferenc Horler et de József Ilosfai. 1. l'église, 2. le cloître, 3. la fontaine, 4. la bibliothèque, 5. la sacristie, 
6.1a salle capitulaire, 7. le parloir, 8. l'escalier conduisant au dortoir, 9. passage, 10. l'ancienne cuisine, 11. la nouvelle 
cuisine, 12. le passage de la cuisine, office, 13. l'escalier conduisant à la chambre de combustion, 14. le réfectoire, 
15—16. maison des soeurs laïques, 17. l'entrée principale et l'escalier de la tribune des religieuses, 18. l'infirmerie (?), 

19. chapelle, 20. maison des hôtes (?), 21. bâtiment donnant sur le Danube 
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•! 2. kép. A margitszigeti templom főbb építési korszakai (Rekonstruktiv vázlat) 
Périodes principales de la construction de l'égalise de l'île Marguerite (schéma rëconstructif) 



3. kép. A templom és kolostor XIII. századi műrészletei: 1. bimbós oszlopfejezet; XIX. sz.-i rajz után, 2. bordaprofil, 
3. abakusz profilrajza, 4. toronylábazat profilja, 5. templom északi kapujának profilja, 6. kápolnaszentély, bordaprofil, 

7. kápolna befalazott ajtajának profilrajza, 8. kápolnaszentély, külső lábazat profilja. (Lux Géza után) 
Détails du couvent et de l'église du 13-ième s. 

, ' • • * • - • - • • ' • ' . ' " . ' • • / : 

Az építészeti szempontból tárgyalható újabban feltárt objektumok kevéssé jelentősek, és létezésükről 
már a feltárás előtt is tudtunk. A szentély építéstörténetének képe azonban olyan homályosan és zavarosan 
alakult a korábbi kutatások folyamán, hogy a periodizáció kérdésének érdemes utánanézni. Az eddigi 
kutatások megegyeztek abban, hogy a XIII. századi szentély egyenes záródású, két boltszakaszos osztású 
volt. Az újabb feltárás során a XIII. századi Nagyboldogasszony-oltár, a forrásokban többször említett 
főoltár alapozása, (1. kép, b) sőt másik két, a szentély északi és déli falához támaszkodó oltár alapozása is 
felszínre került (1. kép, c, d). A források alapján ez idő szerint ezek névadójának meghatározása nem lehet
séges.; Még a szentély padlószint feletti objektumai közé tartozott az a diadalívhez csatlakozó észak-dél 
irányú alapfal is (1. kép, e), amely a szentélyt a főhajótól elválasztó Lettner maradványa lehet. A XIII. szá
zadi szentély képe tehát világosan előttünk áll. (2. kép.) Az előbb említett homályosság és zavarosság inkább 
Lux Géza által a XV. század végére datált keleti irányú, a nyolcszög öt oldalával határolt támpilléres szen
télytoldásra vonatkozik. A zavar ott kezdődik, hogy ugyanennek a sokszögű szentélytoldásnak a belső olda
lán megmaradt egy pillérkötegcsonk (4. kép 1), ezt Csemegi, a pillérköteg profilján előforduló orrlap nélküli, 
korai körtetagok alapján a XIII. század utolsó negyedére datálta,18 és ennek alapján az egész szentélybővítést 
a XIII. századra helyezte. Ugyanitt megállapítja, hogy szoros analógia áll fenn a szigeti pillérköteg kialakí
tása és a budavári domonkos templom azonos kiképzésű nyolcszögű szentélyében feltárt pillérköteg között, 
de a margitszigeti korábban készült. Forster Gyula, aki a budavári domonkos templom szentélyének feltá
rási eredményeit ismertette, a pillérköteget az 1400 körüli évekre datálja. Jelenlegi formaismereteink alapján 
ezt a datálást el is fogadhatjuk. Az a kérdés vár most eldöntésre, hogy a margitszigeti szentély bővítési mun
kálatai a XV. század végén, vagy a XIII. század végén zajlottak-e le? Az utóbbi lehetőség nem fogadható el, 
mert a XIII. század végén az első nagy építkezésnek még éppen csak a végére értek és semmiféle bővítési 
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4. kép. Az 1381—1409 körüli építkezés műrészletei: 1. meghosszabbított templomszentély, pillérköteg lábazat, 2. vakmér-
műves párkányzat, 3. a kápolna oltárába másodlagosan elhelyezett díszítőkövek, 4. bordaprofil. (Lux G. után) 

Détails de l'église des 14—-15-ièmes s. 

munkát nem végeztek, különösen nem a szentélyben, hiszen az apácák sohasem tartózkodtak ott, mint len
tebb látni fogjuk, hanem a hajó hátsó részében elhelyezett apácakórusban. Abban egyetértek Csemegivel, 
hogy a budavári domonkos szentély kötegpillére és a hasonló elhelyezésű szigeti faragvány között analógia 
áll fenn (4. kép. 1.), de valószínűnek azt tartom, hogy időben a budavári példány a korábbi. A szentélybőví-
tés gondolata ugyanis elsősorban a domonkos férfiszerzetesek templomában merülhetett fel 1370 körül, 
mivel a szerzetesek itt — mint mindenütt máshol — a szentélyben tartózkodtak. Az azonos rendhez tartozó 
apácáknál ez a kérdés másodlagos fontosságú esztétikai és nem gyakorlati kérdés volt. Úgy látszik logikus
nak tehát, hogy az építőmesterek — köztük az oklevélben említett Kiss Pál mester — a vári domonkos temp
lom bővítése után az 1381—1409-es évek táján mentek ki a szigetre az apácák templomába, hogy azonos 
építési feladatot hajtsanak végre. A szigeti pillérköteg archaikus profilvonalát inkább annak tulajdonítanám, 
hogy a XIII. századi szentélyboltozat bordakeresztmetszetét megtartva, ahhoz igazodva, végezték el a szen
tély keleti irányba való bővítését. 

A XIV. század 80-as éveiben tehát meghagyták a XIII. századi szentély két keresztboltozatos boltsza
kaszát19 és a nyolcszög öt oldalával záródó támpilléres szentéllyel toldották meg (2. kép. B.). 
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5.kép. A templom és kápolna XV—XVI. századi műrészletei: 1. apácakarzat-tartópillér lábazata, templomhajó, boltozat
tartó pillér lábazata, 3. templomhajó, boltozattartó konzol, 4. templomszentély, boltozattartó pillér lábazata, 5. apáca
karzat, földszinti csarnok, ajtókeret profilrajza, 6—7. kápolnabordaprofil és boltozatindítás, 8. borda. (Lux Géza után) 

Détails de l'église des 15—16-ièmes s. 

A szentélyben lezajlott XVI. századi munkákról Raskay Lea így ír a Példabeszédek kódexe befejezésé
ben : „írták az úrnak esztendejében ezerötszáztízben, ezen esztendőben kezdték boltozni az egyházbeli sanc-
tuariumot". Az 1510-es átboltozás nyomai ma is láthatók a szentély északi falának belső oldalán, ahol öt 
boltozattartó falpillér lábazati része látható. Az északi bejárat melletti pillérlábazat még viszonylag jó álla
potban van (5. kép. 4.). A sűrű szakaszbeosztásra mutató boltozattartó pillérek hálóboltozatra engednek 
következtetni. A szakaszbeosztás a XIII. században épült boltozat támpilléreit már nem veszi figyelembe. Ez 
a tény arra mutat, hogy á későgótikus XVI. század elején épített hálóboltozat építészeti megoldása olyan 
egyenletes boltozatsúly-elosztást biztosított, hogy nem volt okvetlenül szükség arra, hogy a szentélyhez az új 
boltszakaszoknak megfelelően új támpillérrendszert építsenek. A régi támpillérek számát csak eggyel toldot
ták meg. Ennek építése megszüntette a XIII. és a XV. században még egyaránt használatban volt északi és 
déli szentélyablakokat (2. kép. C). 

A padlószint alatti kő és téglasír-bélletfalak feltárásáról részleteiben előző tanulmányomban számol
tam be.20 

A szentélyben a hitelesítő ásatást főként azért indítottuk meg, hogy végre tiszta képet kapjunk a XIII. 



6. kép. Árpádházi Margit sírjának bélletfalai a szentélykorlát falalapozással egybeépítve 
Murs intérieurs du tombeau de Sainte Marguerite de la dynastie des Arpads, réunis avec les fondations du jubé 

századi szentélyben eltemetett Árpád-házi Margit és V. István király sírjának helyéről. A feltárás során hat 
sír (1. kép. 1—6. sz.)kő-, ill. téglafala látott napvilágot. A 2—5. sz. sírok feltárását részletesen ismertettem 
előző tanulmányomban.20 Ugyanitt állapítottam meg azt, hogy a 3. sz. sír az 1838-ban megtalált aranyozott 
ezüstkorona lelőhelye, valamint azt, hogy ezzel a koronával V. Istvánt temették el itt 1272-ben. Nem emlé
keztem meg az 1. sz. sírról (J. kép. 1. sz.), ugyanis ezzel, mint Árpád-házi Margit feltételezett sírhelyével, kü
lön kívántam foglalkozni. 

Az 1938-as ásatások óta, mint bebizonyított tény él a köztudatban az, hogy Margit sírhelye a kolostor 
négyszögtől nyugatra feltárt kápolna szentélyében volt. A tévhit tudományos magját Lux Géza vetette el,21 

a tökéletes cáfolatot Lovas Elemér már 1939-ben megírta,22 de úgy látszik, hogy hiába, mert a Margit iránti 
kegyelet virágait a mai napig is a kápolna szentélyének rácsai elé helyezik. Most Lovas Elemér nyomán és az 
ő adatait némileg kibővítve, vegyük szemügyre, mit mond a szigeti domonkos apácakolostor gazdag forrás
anyaga a királyleány temetkezési helyéről. 

A kolostor középkori forrásai közül az egyik legértékesebb a.Margit halála után (1271), 1276-ban fel
vett jegyzőkönyv, amely a szentté avatása érdekében felvett tanúkihallgatásokat tartalmazza. A temetést és a 
sírhelyet több kortárs vallomásából ismerjük. Valamennyien egyértelműen állítják, hogy a királyleányt a 
kolostortemplom szentélyében a Nagyboldogasszony-oltár előtt temették el.23 A temetés elbeszélésén kívül 
még sok szó esett Margit sírjáról akkor, amikor a kihallgatás tanúi a sírnál történt csodás gyógyulásokról val
lottak. Benedek dáni bognár24 1272. május 20-án történt gyógyulásakor a sírt háromszor körüljárta, ami azt 
jelenti, hogy a sír nem lehetett közvetlenül az északi, vagy a déli szentélyfal mellett. Azt, hogy Margit sírja a 
XV. század végén is a kolostortemplom szentélyében volt, egy 1499-es oklevél bizonyítja. Ebben a domon
kos magister generális engedélyt ad arra a szigeti kolostor apácáinak, hogy évenként tíz alkalommal a szent
egyházban meglátogathassák Margit sírját, azzal a kikötéssel, hogy ilyenkor az egyház ajtaja zárassék be és 
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semmiféle "világi személy ne tartóz
kodjék ott, amíg az apácák a kolos
torba vezető ajtón át el nem távoztak 
a templomból.25 Ezt, a kolostorból a 
szentegyházba vezetó' ajtót csak az
zal a bejárattal azonosíthatjuk, amely 
a kerengő keleti szárnyáról vezet a 
templomhajóba (10. kép). Margit sír
helye a XVI. század húszas éveiig a 
szentélyben maradt, itt látta Ráskay 
Lea is.26 Némethy Lajos27 szerint 
a csontokat 1512-ben helyezték el 
ereklyetartóba, legalábbis a kopo
nyát. Az apácák az ereklyéket ma
gukkal vitték, amikor a török elől 
elmenekültek. 

Az ismertetett adatok meggyő
zően bizonyítják, hogy Margit sír
helye soha nem volt másutt, mint a 
templomban, pontosabban a temp
lom szentélyében. A szentélyben fel
tárt sírok közül pedig csak egyetlen 
olyan kővel kifalazott sírgödör látott 
napvilágot (6—7. kép), amely nem 
közvetlenül a fal mellett, hanem a 
templom tengelyében, tehát körül-
járhatóan helyezkedett el.28 Elkép
zelésünk szerint a körüljárható sír
nak a főoltár közvetlen közelében, az 
előtt kellett volna jelentkeznie. Azon
ban a főoltár előtti kutatóárokhá
lóban semmiféle kifalazott sírgödör
re nem találtunk. Az 1838-as ásatá
sok elkésett beszámolója tégla, vagy kőfal nélküli, koporsós sírokat tárt csak fel ezen a helyen.29 Margit 
sírjáról tudjuk, hogy már 1272-ben súlyos vörösmárvány lapot helyeztek rá, ami kifalazott aláépítmény 
nélkül nem képzelhető el. így a szentélyben elhelyezett sírok közül a szentély tengelyében, de nem közvet
lenül a főoltár előtt, hanem a diadalív vonalában feltárt kővel kifalazott 1. sz. sírt tarthatjuk Margit sír
helyének. Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy a sír déli oldala mellett számos olyan fehérmárvány 
(sajnos díszesen faragott egy sincs közöttük) töredéket találtunk, amilyent Lux Géza mintegy 110-et talált 
ásatása során, és szent Margit síremlékének töredékeként határozott meg.30 

A XIII. századi források leírása szerint a sírhoz járuló zarándokok a szentélyen belül tartózkodtak.31 

A tömeg jelenléte a szertartásokat akadályozhatta és ezt az elrendezést a XIV. század 30-as éveiben szün
tethették meg. Talán akkor, amikor a Tino di Camaino köréhez32 tartozó szobrász elkészítette a királyleány 
fehérmárvány síremlékét az egyszerűbb, 1271-ben Péter és Albert lombard szobrászok33 által faragott 
vörösmárvány sírlap fölé. Ekkor építhették együtt a sír felépítményét a szentélyrekesztő korláttal, vagy 
Lettnerrel. Ebben az elrendezésben a zarándoktömegeket a korlát a hajó területére szorította vissza és 
számukra csak a síremlék keskenyebb, hajó felé néző oldala lehetett megközelíthető. 

Erről az elrendezésről forrásaink nem beszélnek, de nem is szólhatnak, hiszen a sírnál történt csodás 
események környezetleírásai kivétel nélkül a XIII. századból valók, amikor még az átalakítás előtt álltak. 

7. kép. Margit-sírhely belseje 
Intérieur du tombeau de Sainte Marguerite 
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8. kép. Az apäcakarzat keleti végében nyitott kutatóblokk, délkeletről nézve 
Bloc de fouilles, ouvert dans la partie Est de la tribune des religieuses, vu de Sud-Est 

H A J Ó ÉS A P Á C A K Ó R U S 

A középkori apácakolostorok templomainak leginkább a hajója különbözik az egyéb szerzetesi 
templomhajóktól. Ugyanis míg a szerzetesek stallumai a templom szentélyében, ritkábban a hajó keleti 
végében helyezkednek el, addig az apácakolostor templomokra mindig az jellemző, hogy a szerzetesnők 
tartózkodási helye a templom nyugati végében elhelyezett apácakórus, amely a hajó egyéb részétől oly 
módon van elválasztva, hogy a rend tagjai a templombóljinem^láthatók. Az apácakórus Franciaországban 
általában a hajó földszinti végében van, míg Németországban már a XIII. században is gyakori helyük a 
felemelt karzat, amely a kolostorépület első emeletéről közelíthető meg.34 A kórusok emeleti elhelyezése a 
bázeli zsinat (1431—48) után válik általánossá, ugyanis ekkor tiltották meg a templomhajóval közvetle
nebb kapcsolatban levő földszinti kórus alkalmazását.35 A gyakorlatban azonban már sokkal korábban 
megkezdték a karzatok építését.36 Az apácakórusok a hajónak gyakran igen jelentékeny részét foglalják el, 
a felét, néha megközelítőleg a kétharmadát (9. kép). A karzaton elhelyezett apácakórusok döntően meg
határozzák a templomhajó építését, befolyásolják az ablakok elhelyezését, a boltozást, a hosszfalak 
magasságát és nem utolsósorban a hajó külső képét is.37 A zárdatemplomoknál éppen az apácakórus 
miatt mellőzik a nyugati bejáratot, melynek helyét torony foglalja el. 

Ez a rövid jellemzés az apácatemplomokról és kórusokról érvényes a margitszigeti templomra is. A 
karzat különböző korú elrendezésére azonban csak a legutóbbi ásatások vetettek fényt. 

Mielőtt ennek ismertetésére rátérnék, felsorolnám a szigeti kolostor középkori forrásainak azokat 
az adatait, amelyek az apácakórusról, vagy ahogy Ráskay Lea írta, a ,,kar"-ról tesznek említést.38 A 
„chorus"-ról, vagy „kar"-ról úgy az 1276-os tanúkihallgatás jegyzőkönyvében, mint a legendákban igen 
gyakran esik szó. Megtudjuk, hogy a kórusban volt Szent Kereszt oltára,39 amely az analógiák alapján a 
kórus keleti végében lehetett. A kórust a templomtól elválasztó falról is találunk említést,40 amelybe ab-
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9. kép. A Frauental-i apácakolostor templomának hosszmetszete és alaprajza. XIII. sz. (Eydoux után) 
Profil en long et plan de l'église du couvent des religieuses de Frauental. 13-ième siècle. (D'après Eydoux) 

lakot vagy esetleg ablakokat vágtak.41 Ezen keresztül láttak ki az apácák a templomba, innen látta meg 
Margit a templomban levő koldusokat, „Krisztus testét" (oltáriszentség?), halála után pedig innen nézték 
az apácák a sírja körül lejátszódó jeleneteket,42 Ezek az utalások a kar helyét a hajó nyugati végében 
határozzák meg, különösen figyelemreméltó annak az apácának a vallomása, aki arról panaszkodik, hogy a 
sírnál történteket igen rosszul látta, mert a kórusablak „multum parum stat apta", ami világosan arra 
utal, hogy a kórus nem a sír közelében, hanem távolabb, a templomhajó végében volt. 

A XIII. századi források azt is elmondják nekünk, hogy ebben az időben a kórus a templom föld
szintjén volt. Ez onnan derül ki, hogy Margit így végrendelkezik temetésének helyéről halála előtt: „Én 
hamar meghalok és kérlek titeket, hogy temettessetök engemet az karban az szent kereszt oltára elé.. ."43 

Bár utolsó kívánságát nem teljesítették, mert végülis a szentélyben temették el, az mégis világosan kiderül 
halála előtt elmondott szavaiból, hogy a kórus csak a földszinten lehetett, mert emeleti karzaton nem 
lehetséges oltár elé sírt ásni. 

Az is figyelemre méltó, hogy míg á XIII. századi források kizárólag a „chorus"-ról beszélnek, addig 
a kolostorban a XVI. század első évtizedeiben a rend tagjaként élt Ráskay Lea legendájában két ízben is 
szerepel a „kar alya", vagyis kórusalja kifejezés.44 Ez világosan azt jelenti, hogy a XVI. század elején a kórus 
már az emeleten volt. 

A margitszigeti kolostortemplom hajóját 1838-ban tárták fel és az ásatás nyomán a legutolsó, XVI. 
századi állapotot ismertük meg. A korábbi, XIII. századi és XV. század eleji elrendezésre az 1961-es ku
tatás során a szentély felé legközelebb eső ún. „belső támpillérpár" között nyitott kutatóblokk vetett 
fényt (1. kép). Ebben mutatkozott az a 78 cm széles keresztfal, amely a XIII. századi kórust a hajó felé 
lezárta. Ennek közepén egy téglával fedett oltáralapozás nyúlik a kórus belseje felé (Szt. Kereszt oltár). 
A fal és az oltár XIII. századi datálását az indokolja, hogy a XV—XVI. századi elrendezés alapozását 
ezekre helyezték. A hajó, ill. apácakórus XIII. századi északi és déli falának alapozása a mai szinttől 
mindössze 30—40 cm mélységig terjed. Ilyen csekély alapozás mellett ezek a falak semmiképpen nem 
voltak alkalmasak arra, hogy egy boltozat súlyát elbírják. 

Az első építési periódusban a XIII. században tehát az apácakórus a lapos famennyezettel, vagy 

255 



10. kép. A salzburgi Nonnbergen levő templom apácakarzatának földszinti alaprajza. (Részlet) 1484—1505 
Plan au ras de sol de la tribune des religieuses dans l'église de Nonnberg, à Salzburg (détail). 1484—1505 

nyitott fedélszékkel fedett hajó végében egy 30 m hosszú és 12 m széles teret foglalt el, amely keleti oldalán 
fallal volt lezárva. A falban a templomhajó felé ablakok voltak. A kórus a kolostor kerengőjéből a déli 
falban vágott egyetlen bejáraton keresztül volt megközelíthető (1. kép). A kórus nyugati felében levő 
ajtó a torony aljához vezetett. A második építési periódusban, a XIV—XV. század fordulóján a kolostor 
építészei előtt az a feladat állt, hogy az apácakórust az emeleten kellett elhelyezni. Az építészek nagyon 
jól tudták, hogy a hosszfalak a csekély alapozás miatt még külső támpillérek segítségével sem képesek egy 
karzat, vagy magasabb boltozat tartására. Ezért a Lux Géza által „belső támpillér" rendszernek elnevezett 
megoldáshoz fordultak, vagyis a régi, földszinti apácakórus terébe három pár hatalmas, mélyen benyúló, 
.140 cm-re alapozott pillért építettek és erre a hajó tengelyére merőlegesen egy-egy dongaboltozatot emeltek. 
Ez a dongaboltozat, legalábbis indítása» a mai napig is látható az apácakórus nyugati terében, amit Lux 
Géza oratóriumnak nevez. így ezen a helyen a második építési korszak elrendezése maradt fenn. A föld
szinti csarnok keleti, dongaboltozatos szakaszát a XV—XVI. századi átépítéskor lebontották. (2/B kép) 
Ekkor már a kétszakaszos, erős belső pillérekre támaszkodó dongabpltozatos földszinti csarnok felett 
helyezkedett el az apácakarzat. : 

A hajó alaprajzán megfigyelhető, hogy a hajó északi, külső falához épített támpillérek középtengelye 
nem azonos a belső pillérek tengelyével. Ezt talán azzal magyarázhatjuk, hogy míg a belső pillérek az 
apácakarzatot tartották, addig a külső támpillérek a konzolokra támaszkodó, a hajót és az apácakó
rust egységesen befedő boltozat szakaszbeosztását követték. Megjegyzem, hogy ez az utóbbi feltételezés 
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nem bizonyítható maradéktalanul, mivel a XIV—XV. század fordulójára jellemző boltozattartó elem, 
vagy borda nem került elő. 

A templom második építési periódusában a szentély kibővítése mellett megtörtént a hajó külső és 
belső támrendszerének kiépítése, amely lehetővé tette egyrészt az apácakórus emeletre helyezését, másrészt 
a hajó boltozását (2. kép. B.) 

A legvilágosabban az utolsó, XV—XVI. századi építési periódus képe tárult elénk az első támpillér-
párnál nyitott kütatóblokkban. (1. kép) Mint már említettem, a XV—XVI. század folyamán a karzat alatti 
két keresztirányú dongaboltozatos szakasszal fedett csarnok közül a keleti dongát megszüntették, lebon
tották és helyére hat gracilis nyolcszögletű keresztmetszetű oszlopon nyugvó 8 boltszakaszos hálóboltozatos 
oszlopcsarnokot emeltek, valószínűleg azért, hogy az apácakarzat hajó felé néző zárófalát és annak nyitott, 
földszinti részét díszesebben kiképezzék. A nyolcszögletű tartóoszlopok közül 1838-ban három a helyén 
került elő. A tőlük keletre elhelyezett másik három oszlop alapjait pedig a legutóbbi ásatásnál tártuk fel. 
A pilléralapozások a korábbi XIII—XIV. századi keresztfalra, a Szent Kereszt oltár alapozására és mellé 
épültek, tehát a padlószintet is emelték, és a kórusalja boltozat építésekor már nem használták fel az első 
keleti belső támpillérpart sem. (Lényegében a korábbi, XV. század elején épült belső támrendszer részbeni 
mellőzésének ténye indokolta, hogy az apácakóruson belül három építési periódust különítettem el.) 
A kórus alatti régi dongaboltozatos csarnok nyugati szakaszát meghagyták, és az utolsó építési periódusban 
a hajó felé keresztfallal zárták el. A keresztfal azért épült ebben az időszakban, mert szervesen hozzáillesz
tették azokat a félpilléreket, amelyek a késői, nyolcszögletű oszlopoknak megfelelő kiosztásban állnak. 
Az új keresztfalba egy későgótikus ajtókeretet is ülesztettek.45 (5. kép) 

A margitszigeti későgótikus apácakórüs alatti földszinti térelrendezés szó szerinti analógiája a salzburgi 
Nonnbergen levő cisztercita apácakolostor templomában levőnek. Ez az analógia azonban csak a középhajó 
emeletén levő apácakórus alaprajza (10. kép) tekintetében állja meg a helyét, mivel a salzburgi kolostor
templom hatalmas, háromhajós építmény, a konventépületek pedig teljesen egyedülálló, speciális elren
dezést mutatnak. A nonnbergi zárda sokkal régebbi épület, mint a margitszigeti,46 a kolostort a VIII. 
század elején alapították. Építéstörténete összefüggően a XI. századtól kezdve ismeretes. Kezdetben a 
nonnbergi templom hajójában is a földszinten volt az apácakórus, az emeletre 1418 körül helyezték át. 
A karzat jelenlegi állapota 1484—1505 között lezajlott átépítés eredménye. A karzat alatti korábbi csarnok 
nyugati részét — éppen úgy, mint a margitszigetin — ez az átépítés érintetlenül hagyta régebbi (XII. sz.-i) 
állapotában, és egy fallal választották el a hajóhoz közelebb eső keleti szakasztól, amelyet hat nyolcszög
letű pillér és három félpillérrel nyolc boltszakaszra osztott oszlopcsarnok-formára alakítottak át. Ez a 
karzat alatti oszlopcsarnok teljesen azonos a margitszigeti domonkos kolostorban feltart kórusalja
elrendezéssel. A salzburgi apácakórus megbízható fogalmat ad arról, hogy milyen lehetett a karzat felépí
tése Ráskay Lea idejében, a XVI. század elején. (10. kép) 

Néhány külföldi apácakórusban a középkori berendezés is megmaradt. Lüne47 bencés apácakolostor 
templomában a karzat 1481—1504 között épült a hajó nyugati végében. A kórus keleti (templomhajó felé 
néző) zárófala előtt a középtengelyben oltár van, ezzel szemben, a kar nyugati végében van az apátnő 
helye, az apácák stallumai az északi és déli fal mellett állnak. Hasonló elrendezés maradt fenn a maig-
raug-i,48 weinhauseni és medingeni apácakolostorok apácakórusain.49 

A XV. század elejétől kezdve az első emeleten levő apácakórust azon a lépcsőn keresztül közelítették 
meg az apácák, amely a templom déli fala melletti helyiség (1. kép. 17.) déli oldalán mutatkozik. 

A XV—XVI. század fordulója körüli építési periódusban az apácakórus és a templomszentély közötti 
hajószakaszt is átboltozták. Ennek emlékét egy falpillérpár és három sarokkonzol őrzi a mai napig is.50 

Ugyanebben az időszakban faraghatták azt a szentségházat is, melynek lépcsős alapozása a hajó északkeleti 
sarkában maradt fenn. 

A margitszigeti apácakolostor templomáról összefoglalóan a következőket mondhatjuk el: A templom 
a XIII. század közepén, a domonkos rend egyszerűségre intő szabályainak megfelelően épült, egyenes 
zárású, cisztercita típusú boltozott szentéllyel, famennyezetes hajóval. A hajó nyugati részét ebben az idő
szakban földszinti apácakórus foglalta el. A templom nyugati homlokzata előtt alul négy-, felül nyolc
szögletes, valószínűleg háromemeletes, díszes párkányú tornyot emeltek. Az 1381—1409 táján bekövet
kezett első újjáépítés lényegében a gótikus építészet statikai vívmányainak általános bevezetését jelenti. 
Ekkor hosszabbítják meg a szentélyt, a nyolcszög öt oldalával záródó támpilléres apszissal, ugyanekkor 
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épülnek a hajó külső támpillérei és az emeletre áthelyezett apácakarzatot tartó belső támpillérek is. A 
harmadik, és utolsó, a XV—XVI. század fordulója táján lezajlott átépítést a későgótikus díszítőkedv 
jellemzi. Ennek jegyében történt meg a szentély és a hajó hálóboltozatának kialakítása és az apácakórus 
keleti részének gazdagabb, díszesebb formájú kiképzése is. 

KOLOSTORÉPÜLETEK 

A margitszigeti domonkos kolostor konventépülete a középkori kolostorok általános képébe ottho
nosan illeszkedő szabályos alaprajzot mutat. (1. kép) Ez az elrendezés a legkorábbi, bencés kolostorokban 
alakult ki és a később alapított rendek is hagyományosan követik az ősi példát, kisebb-nagyobb módosí
tásokkal, eltérésekkel.51 A XIII. századi, tehát korai domonkos kolostorok alapelrendezésben Európa-szerte 
premontrei és cisztercita analógiára épültek. A domonkosépítési szabályzat a kolostorépítészetben 
is egyszerűséget követel, ami az egyes helyiségek limitált magasságában, a boltozat ritka alkalmazásában 
mutatkozik meg.52 A szigeti konventépületek terembeosztása azonban mégsem számítható a jellege len 
alaprajzú kolostorok közé. Szoros analógiáit a XII—XIII. századi cisztercita kolostorok között találjuk 
meg. Ha egy pillantást vetünk a szabályok szerint épített jellegzetesen cisztercita kolostorok alaprajza 
sémájára (11. kép), rögtön feltűnik pl., hogy a keleti épületszárny, a „szerzetesek háza" (bâtiment des 
moines) alaprajzi beosztása szó szerint megismétlődik a margitszigeti domonkos apácakolostorban. Ez a 
jelenség, éppen úgy, mint a templomnál a cisztercita típusú alaprajz, megerősíti azt a feltételezést, hogy 
cisztercita tanultságú építőműhely dolgozott a szigeti kolostorban. 

A szigeti apácakolostor középkori forrásai Margit életének elbeszélése során gyakran említik a szigeti 
klastrom egyes helyiségeit. Név szerint említik a káptalantermet53, a dormitóriumot (hálóterem)54; a 
loquutoriumot (beszélgetőszoba)55, a refektóriumot (ebédlőterem)56, a konyhát57, a dolgozótermet58, tehát 
majdnem minden klauzúrán belüli helyiséget. A kolostornégyszögön kívül fekvő épületek közül szerepel 
az infirmária (kórház)59, curia servitialium (szolgálólányok udvara)60, vendégház stb. A felsorolt helyiségek 
a történetek elbeszélése során kerülnek szóba, egy-egy esemény színterét adják meg. Azonban a források 
adósak maradnak az említett helyiségek egymáshoz való viszonyának meghatározásával. Ebben a kérdésben 
a cisztercita analógiához fordulunk segítségért akkor, amikor az egyes helyiségek ismertetésére kerül sor.61 

Ezzel párhuzamosan az újabb régészeti kutatás eredményeit is ismertetem. 
A kolostornegyszögön belüli újabb, hitelesítő feltárásról bevezetésként annak néhány szempontját és 

általános eredményét mondanám el. Az 1958-as helyreállítási munkák előtt, a kolostornégyszög összes 
helyiségén belül nyitottunk egy-egy kutatóárkot. Ennek célja elsősorban az eredeti padlónívók és küszöb
magasságok megállapítása volt. Ugyanekkor az egyes helyiségek fennálló válasz- és határfalainak alapozási 
mélységét is megvizsgáltuk. A falak alapozási mélysége a mai átlagos talajszinttől számítva (103,15) 70— 
120 cm. Mélyebbre alapozott fal egyetlenegy volt, a refektórium keleti fala, melynek mélyebb alapozását 
a padló alatti fűtőberendezés elhelyezése indokolta. A korábbi ásatások a talajt 30—40 cm mélységig 
bolygatták meg, ez alatt már a 40—60 cm vastagságú erdei humusz, ez alatt pedig a szűz agyag mutatko
zott. A kolostornegyszögön belül sehol sem találtunk pincéket, és — az 1250 körüli építkezésnél korábbra 
datált — falmaradványokat. 

KERENGŐ 
A templo m déli oldala mellett elterülő kolostorépület középpontjában mindenütt épületektől körülvett 

udvar van. A latin nyelvű legendák ezt a kis belső kertet „viridarium"62 néven emlegetik, a magyar nyelvű 
legenda mez°csének nevezi, „kit mastan hivónk klastrom közepinek"63. Ezt északi oldalról a templom 
hajója, a három másik égtáj felől pedig kolostorépületek határolják. A kolostorépületek és a templom 
belső oldala mellett épített kerengő64 (1. kép 2.) vagy németesen keresztfolyosó, a zárda közlekedési köz
pontja; innen közelíthetők meg a kolostornégyszög földszinti helyiségei, az emeletre vezető lépcsőházak 
és az apácakórus. A latin nyelvű legendákban „lebium"65, ill. „deambulatorium"66, „porticus", „ambitus"67 

néven említik. A középkert igen gyakran a szerzetesek temetője. A régészeti kutatás alkalmával a közép
kerten és a kerengőn keresztül húzott kutatóárok ezt csak annyiban bizonyította, hogy a kútház belsejének 
feltárásakor egy női csontvázra bukkantunk, 65 cm mélységben. A csontváz mellett lelet nem volt, való
színűleg a XV. századi kútház építése előtt temették el ide. 

A kerengőt a középkerttől mellvédfal választja el. A koldulórendek XIII. századi kerengői fából 
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11. kép. Cisztercita kolostorok tipikus alaprajzi sémája. (Aubert után) 1. középkert, 2. kerengő, 3. kúthaz, 
4. armarium, 5. sekrestye, 6. káptalanterem, 7. loqutorium, 8. dormitórium-lépcső, 9. átjáró, 10. szerzetesek 
terme, 11. noviciátus, 12. calefactorium, 13. refektórium, 14. konyha, 15. konverzusok loqutoriuma, 16. kon

verzusok dormitóriumának lépcsője, 17. konverzusok refektóriuma, 18. cellarium 
Schéma typique du plan des monastères cisterciens (d'après Aubert) : 1. jardin intérieur, 2. cloître, 3. fontaine, 
4. armoire, 5. sacristie, 6. salle capitulaire, 7. parloir, 8. escalier du dortoir, 9. passage, 10. salle des religieux, 11. noviciat, 12. 
chauffoir, 13. réfectoire, 14. cuisine, 15. parloire des frères convers, 16. escalier du dortoir des frères convers, 17. réfectoire 

des frères convers, 18. cellier 

épültek. Valószínűleg ez lehetett a helyzet a szigeten is, ugyanis az 1276-os jegyzőkönyv és a legendák annak 
az esetnek az elbeszélésénél, amikor Marcelfus domonkos provinciális a hirtelen betörő dunai áradás elől 
menekült, azt mondják, hogy a provinciális annak a falnak a tetejére helyezett deszkákra menekült, amelyek 
a kerengőt tartják: „ . . .fugiendo ante aquam, super assidem positum super murum, in quo sunt columnae, 
que sustinent porticum ipsius claustri".68 Régebben ezt a szakaszt úgy értelmeztem,6? hogy a kerengőfalat 
éppen akkor építették, állványzat volt mellette, arra mászott fel a provinciális. Azóta inkább az a vélemé
nyem, miután az esemény 1268—69-re datálható, hogy a XIII. századi kerengő fából készült, féltetőjét 
faoszlopok tartották. Sajnos a korábbi ásatások nem adnak hírt arról, hogy a kerengő boltozatának, mell
védfalra támaszkodó áttört árkádsorának nyomára bukkantak-e. Bár nem bizonyítható, mégis valószínű, 
hogy a kerengőt is be kellett boltozni a XV. század első felében, amikor a templomhajó északi fala mellé 
támpilléreket építettek. Ugyanis a templomhajó déli fala is támaszra szorult, és ezt a funkciót, miután 
támpilléreket nem építettek, a kolostor felőli oldalon csak a kerengő boltozatának erős hevederívei tölthet
ték be. 

KÚTHÁZ 

A kútházról70 a XIII. századi források nem tesznek, de nem is tehetnek említést, mert az a XV. század
ban épült. A refektóriumajtó közelében levő kútházak is a cisztercita kolostorok jellegzetességei közé tar
toznak. A kútház külön, rendszerint nyolcszögletes pavilonban van. A pavilon közepén belül átfúrt oszlop 
áll, melybe a vizet vízvezeték juttatja el a közeli folyóból. Az oszlop felső részén levő csövekből a víz egy 
nagyobb medencébe csorog, innen pedig csatornán keresztül folyik el. 

Mindebből a Margitszigeten csak a pavilon nyolcszögletű alapfalai maradtak meg, minden sarokban 
egy-egy pilléralapozással (1. kép 3.). A vízvezetéknek nem leltünk nyomára —, nyilván a korábbi ásatás-

17* 259 



nál figyelmen kívül hagyott felsőbb rétegekben lehetett — a vízlefolyást biztosító csatorna egyes szakaszait 
azonban sikerült feltárnunk. A csatorna négyszögletes keresztmetszetű, hasított kövekből épült. A csatorna 
a kútházból, a kerengő és a loqutorium (1. kép 7.) padlószintje alatt, enyhe lejtéssel a Duna felé tartott. 
A csatorna lejtése a Duna felé, a feltárt 20 m-es szakaszon Jkb. 34 cm. A csatorna visszatöltött árkában 
a XV. század második felére jellemző cseréptöredéket találtunk, ami építési idejét is meghatározza. A csa
torna a kerengő nívója alatt mindössze 20 cm-re húzódik. A kútháznál lényegesen ritkábban található meg 
a középkori kolostorokban az a négyszögletes építmény, melynek falai a kerengő északi szárnyáról nyúlnak 
be a középkert terébe. Azokon a helyeken, ahol előfordul, úgy határozzák meg, hogy a szerzetesek könyvtár 
céljára használták.71 (1. kép 4.) A kis négyszögletes helyiségben ásott kutatóárokban 30 cm mélységben az 
eredeti terrazzópadló habarcsalapozását tártuk fel. Azt is meg lehetett állapítani, hogy a kerengő mellvéd
falával szervesen egybeépült. i, 

SEKRESTYE 

A sekrestye a kolostornégyszög nyugati szárnyának első helyisége (1. kép 5.). A sekrestyét a kerengő 
felől közvetlenül megközelíteni nem lehet, bejárata csupán a templom felől van. Ez arra mutat, hogy 
a sekrestyési szolgálatokat nem az apácák, hanem a domonkos szerzetesek látták el. Cisztercita analógián
kon (II. kép 4.) a sekrestye és a kerengő keleti folyosója között egy kis helyiség, az ún. armarium van. 
A ciszterciták itt tartották a liturgikus könyveket. A szigeti sekrestyének viszont az északi fala mellett van 
egy keskeny folyosó; Lux Géza szerint ez a dormitóriumba vezető lépcső. Az újabb feltárás ezt nem iga
zolhatta, mert lépcsőnek nyomát sem talláltuk elenben azt kellett tapasztalnunk, hogy a sekrestye templom
mal határos északi, felül 1,20 m széles fala a felső nívótól számított 13 cm-re 2 m vastagságra szélesedik, 
alapozási mélysége 1,30 m. A sekrestye belső terében nyitott É—D-i irányú kutatóárokban a legfelső szinten 
mutatkozó terrazzópadló mellett a helyiség délkeleti sarkában téglapadló jelentkezett. Az összefüggéseket 
igen nehéz volt megállapítani, mert a sekrestye keleti fala mellett újkori beásás nyomai mutatkoztak. Talán 
itt találták meg 1914-ben azt a csontvázat, amelyet a szigeten meggyilkolt Macsói Béla herceg72 tetemével 
igyekeztek azonosítani. 

KÁPTALANTEREM 

A káptalanterem úgyszólván az összes középkori kolostorokban a sekrestye mellett van. Ez a zárda 
legfontosabb közös helyisége, a matutinum után itt gyülekeznek a szerzetesek és a falak mentén elhelyezett 
padokon ülve hallgatták meg a lektort, aki felolvasta a szabályzat egy részét. Ezután az apát vagy apátnő 
kommentálta a felolvasott szöveget és szétosztotta a rendtagok között az aznapra szánt munkát. Ez volt 
a nyilvános bűnvallomás és büntetés színhelye is.73 A káptalanteremre leginkább az jellemző, hogy a 
kerengőre nyíló egyetlen, széles ajtaján nem voltak ajtószárnyak. 

Az ásatáskor a káptalanteremben egy É—D és egy K—Ny-i irányú kutatóárkot is nyitottunk. A 30 
cm-nyi újkori feltöltés alatt csaknem hiánytalanul feltártuk a XV. századból fennmaradt téglapadlót (1. 
kép 6.). A téglapadló a terem középső részére szorítkozik, a keleti, déli és északi fal mellett 15 cm-rel maga
sabb padkaszerű megoldás mutatkozott. Ez valószínűleg a fal melletti ülőhelyek magasított alapja volt. 
A padlót a középső téglapadló tükör és a szegélyező szelvény között kővel rakták ki. A téglapadlót fel
bontottuk, mivel forrásaink arról tudósítanak, hogy a káptalanteremben temették el Kun László nővérét, 
Erzsébetet.74 De kutatásunkat nem koronázta siker, sírkő egyáltalában nem mutatkozott a káptalanterem 
keleti fala előtt, a padlószint alatt 95 cm mélységben talált lelet nélküli bolygatott csontvázas sír pedig nem 
azonosítható. 

LOQUTORIUM 
A káptalanterem mellett délre fekvő helyiséget Lux Géza a kolostor főbejáratának tartotta (1. kép 7.). 

A cisztercita típusrendezésben ez a helyiség az auditorium, vagy parloir [a margitszigeti források loquto-
riumnak (loquutorium) nevezik]. Ebben a keskeny szobában az apát és a szerzetesek közötti négyszemközti, 
rendszerint munkamegbeszélések folytak. A kolostor többi helyiségével ellentétben a szerzetesek a loquto-
riumba csak akkor léphettek be, ha hívták őket. 

A szigeti középkori forrásokban említett loqutorium azonos lehet ezzel a keskeny helyiséggel; nem 
tartom valószínűnek, hogy itt volt a főbejárat. Elsősorban azért nem, mert a kolostornak ez a szárnya 
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12. kép. A régi konyha déli oldala mellett feltárt 1. sz. szemétgödör restaurált edényei. XV. sz. második fele 
Porterie, restaurée, trouvée dans la fosse d'ordure no. 1. située sur le côté Sud de l'ancienne euisine. Deuxième 

moitié du 15-ième s. 

viszonylag igen közel volt a Dunához (lényegesen közelebb, mint ma, amikor a sziget keleti oldalát erősen 
kiszélesítették és feltöltötték), és a jelek szerint—a csatornák irányából következtetve—ezen a részen voltak 
a latrinák és a kolostor szennyvízgyűjtő központja. Ezt Ráskay Leától tudjuk, aki elmondja, hogy a XVI. 
században a „szükségnek helyét" „Dunának" hívták az apácák.75 A latrinák helye a szabályos kolostor
elrendezésben mindig a dormitorium és a kolostor melletti folyó, vagy patak között van. Miután a dormi-
torium mindig a keleti épületszárny emeletét foglalja el, a „szükségnek helyét" szinte teljes biztonsággal 
annak az útvonalnak a környékére tehetjük, melyet Lux Géza főbejáratnak tart. 

A loqutoriumon keresztül húzott kutatóárokban a fentebb említett csatornát tártuk fel. 

DORMITORIUM LÉPCSŐJE 
Mint már fentebb említettük, a szerzetesek közös hálóterme, a dormitorium, az összes középkori kolos

torban, szinte kivétel nélkül, a káptalanterem és loqutorium felett, a keleti épületszárnyban van. A loqu-
torium melletti keskeny lépcsőn (1. kép 8.) közelítették meg. 

ÁTJÁRÓ 
A cisztercita kolostorépületek keleti szárnyán mindig van egy átjáró, amely a kerengőt a kolostortól 

keletre fekvő épületekkel (gyakran az infirmáriával) és kertekkel összeköti (11. kép 9.). Az azonos elhelyezésű 
margitszigeti átjáró ugyanezt a funkciót tölthette be. 

A keleti épületszárny utolsó helyiségének ismertetése előtt meg kell állapítani, hogy az eddig bevált 
cisztercita típus alaprajz a déli épületszárnynál eltér a szigeti kolostorelrendezéstől. A cisztercita típus 
elrendezésben a keleti épületszárny utolsó helyisége a szerzetesek terme (salle des moines) (1. kép 10.), 
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vagy dolgozóterem. De sok esetben 
ezen a helyen a konyha van, erre 
analógiát éppen cisztercita apáca
kolostorból ismerünk.76 A szigeti 
apácakolostor konyháját 1923-ban 
Lux Kálmán tárta fel. A feltárt 
helyiségnek azért tulajdonította ezt 
a funkciót, mert a délkeleti sarok
ban átlyuggatott kó'lapok töredékeit 
találta, amelyekről feltételezte, hogy 
azok valamikor nyitott tűzhely áttört 
fedőlapjai voltak. Ezekről a kőla
pokról a legújabb ásatások során77 

kiderült, hogy a később ismertetendő 
refektórium-légfűtés légnyílásos fe
dőlapjaival azonosak és csak vélet
lenül kerülhettek erre a helyre. A 
legújabb ásatások során ugyanis 
mélyebb, az 1923-as ásatás során 
érintetlenül hagyott rétegben megta
láltuk az igazi tűzhelyet a konyha 
délkeleti sarkában (1. kép 10.). Ez 
a tűzhely a középkori szokásoknak 
megfelelően, szabadtűzhely volt. 
Alaprajza negyedköríves, a körsze
gélyt élükre állított téglák alkotják. 
A tűzhely felső téglasíkja erős égés
nyomokat árult el. A szegélyező tég
lák között XIII. századi cserép
edény-töredékeket találtunk. Ez volt 
a kolostor XIII. századi konyhájá
nak tűzhelye, melyet később, a XV. 
század folyamán használaton kívül 
helyeztek. A konyha téglapadlósíkját 

Lux Kálmán még megtalálta, mi már csak a téglapadló alapját képező habarcsréteget konstatálhattuk a je
lenlegi szinttől 45 cm mélységben. 

A XIII. századi konyha déli, udvarra vezető kijáratát az új konyha építésekor a XV. században be
falazták és előtte mély szemétgödröt ástak. A szemétgödörben talált cseréptöredékekből néhány edény 
restaurálható volt (12. kép). Az edények mindegyike a XV. század második felében Budán működő fazekas
mesterek munkája.78 

13. kép. A refektórium padlója alá épített fűtőkamrához vezető lépcsőlejárat, 
délről nézve 

Escalier conduisant à la chambre de combustion aménagée sous le pavé du 
réfectoire, vu du Sud 

K O N Y H A I Á T J Á R Ó ÉS F Ű T Ő K A M R A L E J Á R A T A 

A déli épületszárnynak ezt a helyiségét, Lux Géza a cisztercita analógiák alapján, calefactoriumnak 
határozta meg. A calefactorium a klauzúrán belül a középkori kolostorok egyetlen olyan helyisége, amely 
mindenszentektől húsvétig fűthető volt. 

Ebben a helyiségben az újabb feltárások során semmifele kandalló, kályha vagy egyéb fűtőalkalmatos
ság nem került elő. A margitszigeti kolostorban ugyanis nem volt calefactorium, hanem a refektóriumot 
fűtötték, hogy milyen módon, azt a megfelelő helyen, lentebb mondanám el. 

Megfigyelhetjük, hogy a régebben calefactoriumnak tartott helyiséget középtájon egy É—D-i irányú, 
méteres fal osztja ketté. A fal keleti oldalának két végén pilléralapozás-szerű kiugrást láthatunk. Hogy ez a 
fal eredetileg csak mellvédmagasságban, vagy a helyiség teljes magasságáig állt-e, azt már nem tudjuk meg
állapítani. De mindkét esetben két különálló szakaszra bontja a helyiséget. A keleti oldal (1. kép 12.) minden 
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valószínűség szerint átjáró volt, ami 
mind a régi, mind pedig az új kony
hát kötötte össze a kerengővel, 
ahonnan a refektórium egyetlen be
járata nyílt. Az újabb feltárás pedig 
a helyiség nyugati felében egy lépcső-
lejaratot tárt fel (1. kép 13.), ami a 
szomszédos refektórium padlója alá 
épített fűtőkamra tüzelőnyílásához 
vezetett (13. kép). Ez a lépcső tehát 
a tüzelő hordására épült. 

REFEKTÓRIUM (1, kép. 14.) 

A refektóriumok szabályszerű 
helye a kolostorokban mindig a 
templommal szemben fekvő épület
szárnyban van. A margitszigeti refek
tórium is itt helyezkedik el, de nem 
követi fekvésében a tipikus cisztercita 
elrendezést (11. kép 12.), ahol a refek
tórium hosszú épülete általában kes
kenyebb oldalával simul a_kerengő 
déli szárnya mellé. A refektórium 
gyakran szerepel a Margit-legendá
ban, leginkább Margit erényes csele
kedeteinek leírásánál, ugyanis gyak
ran vitte a vizet az ebédlőbe, ahol a 
szabályok szerint kötelező volt az ét
kezések előtti kézmosás. A XIII.. szá
zadban még nagy edényekben hord
ták a konyháról a refektóriumba a vi
zet, de a XV. század végén már szép, 
reneszánsz stílusú vörösmárvány fa
likúinál mostak kezet az apácák. Ennek nyomait a régebbi ásatások a refektórium keleti falán, a bejárattól 
balra tárták fel. A kútnak ma már csak a töredékei láthatók, de világosan kivehető, hogy fal mellé illesztett 
medencéből állt, amibe valószínűleg a fal vastagságában helyezett tartályból folyhatott a víz, ide pedig a 
Dunából vízvezetékcsövek szállíthatták. A medence alján levő lefolyónyílás csőbe torkollt, amely a refek
tórium padlója alá vezette a szennyvizet. Az újabb ásatás a refektórium falikútjának csatornáját is fel
tárta, a padlószint alatti 30 cm mélységben. A csatorna szögben törve a refektórium déli fala felé halad, 
hogy azt áttörve a Duna felé vegye útját. (1. kép) A csatornának a refektórium falán túli szakaszát már nem 
volt módunkban feltárni. A refektóriumi falikút csatornája hasonló a kerengőben levő kút csatornájához, 
tőle inkább csak anyagban különbözik, amennyiben kisebb mértékben épült kőből, a fedőlapok végig tég
lából készültek. 

Mint említettem, a refektórium fűthető volt. A fűtésnek itt egy olyan formáját alkalmazták, amivel Ma
gyarországon eddig nem találkozhattunk, a római hypokaustumok késői utódját, a meleglevegő-fűtést, 

A refektórium padlója alá, annak keleti fala mellé a felső padlószinttől számított 1,40 m mély
ségben egy 3,46X2 m-es alapterületű fűtőkamrát építettek, azt átlyuggatott boltozattal fedték le. A refektó
rium padlóját ezen a területen ugyancsak átlyuggatott kőlapokkal fedték le (ezek a kőlapok voltak az 
1923-as ásatáskor a konyha keleti sarkában). A kőfalú fűtőkamra padlója és bélésfalai kályhásagyaggal 
kötött téglából voltak (14. kép). 

A fűtőkamra tüzelőnyílása a refektórium 2,00 m mélyre alapozott keleti falában van. A tüzelőnyílást a 
szomszédos lépcsőlejárón közelítették meg. Amikor befűtötték (elsősorban faszénnel), a refektórium pad-
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14. kép. A hypokaustum fűtőkamrájának belseje és a refektórium falikútjának 
csatornája (jobbra), keletről nézve 

Intérieur de la chambre de combustion de Thypocaüste, et canal d'égoût 
de la fontaine du réfectoire (à droite), vu del'Est 



15. kép. A Duna-parti épületszárnyban feltárt téglapadlós helyiségben „in situ" fennmaradt kályhalábazat, nyugatról 
nézve 

La base du poêle retrouvé „in situ" dans la pièce à dalles en briques, dans le bâtiment donnant sur la rive du Danube; 
vue de l'Ouest 

lóján levő nyílásokat kis fémfedőkkel lezárták. Amikor a tűz parázsra égett, a lyukakat lefedő fémfe
dőket leemelték és a forró levegőt a refektórium terébe engedték. 

A XII—XII. században hasonló fűtőberendezések európai középkori kolostorokban meglehetősen 
gyakran előfordulnak. A XIII. sz. folyamán főként a cisztercita kolostorokban gyakori ez a fűtésmegoldás 
(Clairvaux, Loccum, Maulbronn, Schönau, Walkenried, Chorin79). A margitszigeti hypokaustum építésével 
alighanem joggal gyanúsíthatjuk a kolostor sokat emlegetett cisztercita tanultságú, XIII. századi építőmes
terét. 

LAIKUS NŐVÉREK ÉPÜLETE (1. kép, 15—16) 

Lux Géza határozta meg így a konyhanégyszög déli épületszárnyán levő két helyiséget. Meghatározását 
az igazolja, hogy a két helyiségnek egyáltalán nincs bejárata a kerengő, tehát a klauzúra felé. Ez a jellemzője a 
cisztercita kolostorok konverzus épületeinek is (11. kép. 13—15.), ugyanis a szerzetesek szolgálatára rendelt 
konverzusok csak addig tartózkodhattak a klauzúrában, amíg valami szolgálatot kellett ott teljesíteniük. 
A szolgálónővérek háza lehetett az épületszárny azért is, mert közvetlen kijárata van a nagy gazdasági ud
varra. Ezt az épületszárnyat is végigszántottuk egy kutatóárokkal, melyben ismét felszínre kerültek az északi 
helyiség pilléralapozásai. Az egyik pilléralapozásba ragadva XV. századi cserép gyertyatartó töredékét ta
láltuk meg, ami azt bizonyítja, hogy ennek a teremnek a boltozása sem a kolostor első építési szakaszában 
készült. 
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16. kép. A kápolna szentélye mellett feltárt fal, keletről nézve 
Mur découvert près du choeur de la chapelle, vu de l'Est 

FŐBEJÁRAT ÉS LÉPCSŐHÁZ(1. kép, 17.) 

Véleményem szerint a klauzura főbejárata a templomhajó melletti kisebb helyiség. Francia apácakolos
torokban (pl.Port-Royal)80 gyakran találkozunk a nyugati oldalon elhelyezett főbejárattal. A margitszige
ti domonkos apácakolostor esetében ennek feltételezése még indokoltabb, mert Budáról keltek át a Dunán 
a szigetre és így a főútvonal is csak a nyugati oldal felől vezethetett a kolostorba. A klauzura főbejáratából 
indult az a lépcsőház (a nyomai még ma is megvannak), amelyen keresztül az apácák a kerengőből megköze
líthették az apácakórust. 

INFIRMÁRIA (?) 
A kolostornégyszög délnyugati sarkához egy hosszú, pillérekkel két hajóra osztott teremből álló épület 

falait tárta fel az 1938-as ásatás. Lux Géza meghatározása szerint ez pince, raktárépület lehetett. Az előbbi 
azonban semmiképpen sem volt,mert a hitelesítő kutatóárokban, melyet a terem középtengelyében nyitottunk, 
a régi padló habarcsalapjának nívója azt bizonyította, hogy ez a terem a kolostor többi földszinti helyiségé
vel azonos szinten áll. Az újabb feltárás eredményeként szabadult ki a terem délre néző bejárata. A másik 
keleti oldalon levő ajtónyílása egy kis átjáróba, a szolgálónővérek háza felé biztosít kapcsolatot. Hasonló 
elrendezésben a Port-Royal-i cisztercita kolostorban az infirmárium, a kórház helyezkedik el. Ezt a megha
tározást azonban egyelőre nem lehet feltétel nélkül elfogadni. Ugyanis míg a klauzura helyiségei a közép
kori kolostorban megszabott rendben sorakoznak, addig a kolostornégyszögön kívüli épületeket kevésbé 
kötik helyhez a szabályzatok. A klauzúrán kívül emelt épület lehet kórház, a domonkos szerzetesek lakó
háza, vendégház, kapuépítmény, magtár, műhely, officiálisok lakóháza, cselédház, malom, raktár stb. 
A margitszigeti kolostornégyszöget három csoportban veszik körül épületek: a nyugati kolostorudvarban 
levő, „királynői lakóháznak" elnevezett épület, a Duna-parti ún. „gazdasági szárny" és a kolostornégyszög-
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tői délre fekvő hatalmas, eddig igen kis részben feltárt épületkomplexus. Mindezek funkcióját csak akkor 
lehet megbízhatóan meghatározni, ha valamennyi épület hiteles régészeti feltárása megtörténik. Az újabb 
ásatások során pl. nagyon értékes részletet tártunk fel a „gazdasági épületszárny" keleti felében. A feltárt 
helyiségrész egy terembelső, amelynek téglapadlója teljesen épen megmaradt, sőt a helyiség egy XV—XVI. 
századi szemeskályhája jelentős részében in situ maradt (15. kép). A feltárás részletesebb ismertetésének idő
pontját azonban kénytelen vagyok addig elhalasztani, amíg a szóban forgó épületszárnyat teljes egészében 
feltártuk. A templom és a kolostornégyszögön kívül fekvő épületek közül a nyugati oldal kápolnájáról sze
retném csupán az újabb ásatások eredményeit közölni, mert erre a Margit-sírhely meghatározásának ténye is 
kötelez. 

KÁPOLNA 

A kolostornégyszögtől nyugatra fekvő kápolnát Lux Géza tárta fel 1938-ban. Ő határozta meg a ká
polna építéstörténetét, amit az újabb kutatások után kisebb változtatással elfogadhatunk. A fennmaradt 
falak és műrészletek alapján a XIII. század második felére datálható a kisméretű nyolcszög öt oldalával 
záródó szentéllyel bíró egyhajós épület, amelyet a XIV. század végén láttak el támpillérekkel és boltoztak 
be. A támpillérek építésekor a kápolna északról nyíló bejáratát megszüntették.81 (1. kép. 18.). 

Annál kevésbé állja meg a helyét az, amit Lux Géza a kápolna rendeltetéséről mond. Ugyanis a kápolna 
sohasem volt Árpád-házi Margit sírkápolnája. A templomszentély leírásánál részletesen ismertettem azokat 
a bizonyítékokat, amelyek azt igazolják, hogy Margit sírja a XVI. század elejéig a templom szentélyében 
volt, az újabban a kápolnában végzett kutatások pedig meggyőztek arról, hogy a királyleány sírja valóban 
nem lehetett az állítólag az ő tiszteletére épült kápolnában. Ugyanis a kritikus helyen a kápolna oltára alatt 
egy korábbi építkezés vastag kőfala bukkant elő, nem sokkal mélyebben a szentély mai padlószintjénél, 
amelynek irányát kutatóárokkal követve, megállapíthattuk, hogy az említett fal egy, a kápolnánál korábban 
emelt épület tartozéka (16. kép). A szűk anyagi keretek miatt nem volt mód ennek az épületnek a teljes feltá
rására, így csak egy kelet-nyugati irányú 8 m hosszú és egy erre merőleges kisebb falszakasz feltárása volt le
hetséges (1. kép). Az újabban előkerült falak datálását a körülmények hallatlanul megnehezítették, ugyanis 
kísérőleletet nem találtunk, felmenő fal nem maradt, a legtöbb helyen csak az alapfal néhány kősornyi alsó 
lepénye látott napvilágot. 

Minden jel arra mutat, hogy a kolostornégyszögtől délre levő építményt akkor bontották le, amikor a 
kápolna építését erre a helyre tervezték. Ugyanis seholsem találtunk egykori felszín fölé emelkedő falakra, 
így az látszik valószínűnek, hogy ugyanazon a talajnívón állt, mint a kápolna, tehát a XIII. század közepénél 
nem épülhetett előbb. Rendeltetésének meghatározása csak további ásatás, teljes feltárás után lehetséges. 

Visszatérve a Margit-sír problémához, világosan megállapíthattuk, hogy az oltár alatt semmiféle sír
gödör nem található, csak egy korábbi építkezésből származó lebontott kőfal. A kápolna hajócskájában há
rom, lelet nélküli férficsontvázat találtunk. (1. kép 18.). A sírokat a kápolna téglapadlójának szintjéről ásták 
le. Datálásukra nem találtunk semmiféle támpontot. Általában igen nagy nehézséget jelentett az ásatásnál 
talált újabb objektumok meghatározása tekintetében az, hogy a talaj a legtöbb esetben az előző ásatásoktól 
bolygatott volt és tiszta in situ réteget csak a datálás szempontjából jelentéktelen mélységekben találtunk. 

A kápolna rendeltetésének meghatározását illetően két lehetőség kínálkozik. Az egyik szerint az utasok, 
vagy zarándokok kápolnájának épült. A középkori kolostorokban szokásos volt ilyen célra a bejárat közelé
ben kápolnát építeni. A másik feltevés szerint ez a kápolna az apácák mellé, az egyházi szolgáltatásra ren
delt domonkos szerzetesek kápolnája lenne. Ennek a kérdésnek az eldöntésére azonban csak akkor lehet vál
lalkozni, ha — mint említettem — a kolostornégyszög körüli épületek alaprajza egy teljes feltárás után tisz
tázódik. Ez a nagy feltárás megérné az anyagi áldozatot. Európa-szerte kevés olyan középkori kolostor isme
retes, ahol az összes épületek alaprajza tisztán, középkori állapotában, átépítés nélkül mutatkozik meg. 
A kolostortól délre levő, Lux Géza vezetésével már részben kiásott gazdasági épületek teljes feltárása után 
pedig egy nagy feudális birtokrendszer igazgatási központjának képe tárulna elénk. Ha az értékes romokat 
kulturált formában konzerválnák és parkosítanák, Budapest jelentős idegenforgalmi látványossággal is gaz
dagodna. 

266 



JEGYZETEK 
1 FeuernéTóth Rózsa: Középkori hypokaustum a Mar

gitszigeten. Bud. Rég, XX (1963) 427—448., és V. István ki
rály sírja a margitszigeti domonkos apácakolostor templomá
ban. Bud. Rég. XXI (1964) 115—131. 

2 A régebbi ásatások felsorolását 1. Feuerné Tóth 
Rózsa: Margitsziget, Bp. 1955. 19—20. 

3 Kuhinyi Ferenc : Margitsziget műemlékei. Arch. Közi. 
11(1861)1—25. 

4 Lux Kálmán: A margitszigeti domonkosrendi apáca
kolostor romjai. Élet. 1923. XIV. évf. 121—128. 

5 Lux Géza: Újabb ásatások a Margitszigeten, Technika 
(1938)6. sz. 

6 Lovas E.: Árpádházi Boldog Margit élete. Budapest, 
1939. — Lovas Elemér nem vezetett a kolostor területén ása
tásokat, de a forrásoknak olyan kitűnő ismerője volt, hogy a 
kolostorépületre vonatkozó leírásait most, a legújabb ásatá
sok után is elfogadhatjuk. 

7 Gárdonyi A.: Budapest Történetének Okleveles Em
lékei. Budapest, 1936. 54.1. 40. sz. 

8 Lux G. : i. m. 6.1., 1. ábra. 
9 LuxG. : i . m. 5. 
10 Harsányi András : A domonkosrend Magyarországon 

a reformáció előtt. Debrecen, 1938. 105 1. 87. jegyzet. 
11 O.L.-D1. 6794. 1381. jún. 17. A nyúlszigeti apácák 

baranyamegyei Chuza nevű birtokukat eladják Szántói Deme
ter fia Kis Pál mesternek — annak budai házáért és 500 arany
forintért. „Quandam domum suam in civitate Budensi conti-
guis vicinitatibus Domorum Corardi dicti Symges et Michae
lis surifabri addendo etiam 500 flór. auri ex quibus eedem 
viguisset tunc pro victu ipsarum seu usu, residuos 200 fi. pro 
fabrica seu reparatione claustri earum.... expendissent. Ezt 
az eddig publikálatlan levéltári adatot dr. Kumorovitz Lajos 
volt szíves rendelkezésemre bocsátani, amiért ezúton mondok 
köszönetet. 

12 Lux G. : i. m. 7. 
13 Csemegi József: A budavári főtemplom. Budapest, 

1955.87. 
14 Csemegi József : i. m. 72—73. Az 1230 körül épült prá

gai Szt. Ágnes kolostor kerengőjének fennmaradt faragványai 
is ebbe a művészi körbe kívánkoznak: Oldrich S.: Obnova 
Byvalého Klastera Anezky Premyslovny v Praze. Prága, 1957. 

15 Schmitt, O. : Reallexikon für deutschen Kuntgeschich-
te. 1958. Dominikaner. 

16 Csemegi: i. m. 84. 
17 A neogótikus kápolnát László főherceg emlékére az 

1880-as években építették és 1957-ben bontották le. 
18 Csemegi: i. m. 87. 
19 Azért gondolom, hogy a XV. század elején nem boltoz

ták újra a szentélyt, mert a ma is magasan álló szentélyfalak 
mentén levő XÏÏI. századi, a hatszög öt oldalával határolt pil
léreken állnak a XVI. sz. eleji boltozat faoszlopai és a XV. 
század elejére valló boltozásnak nyomát sem látjuk. 

20 Lásd 1. sz. jegyzet, V. István király sírja... 
2 XLuxG.:i . m. 11. 
22 Lovas E.:i. m. 107! 
23 Fraknói V. : Monumenta romána Episcopatis Vespri-

miensis.1.234. A sírhelyéről a legbővebbenRáskay Lea be
szél, aki szerint Margitot „az Szent egyházba az Bódog Asz-
szonynak oltára elejiben, az nagy oltár elejiben" temették el.: 
Gombos, Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae II. 1518. 

24 Knauz N.: A nápolyi Margitlegenda. Magyar Sión. 
1868. 

25 Harsányi: i. m. 105. 
26 Gombos: i. m. II. 1519. 
27 Némethy Lajos: Adatok Árpádházi Boldog Margit 

ereklyéinek történetéhez. Budapest, 1884. 32. 
28 A Margit-sírhely kutatásában és feltárásban nagy se

gítséget nyújtottak dr. Körmendy Béla és munkatársai. Köz
reműködésükért a Budapesti Történeti Múzeum nevében ezen 
a helyen fejezem ki köszönetemet. 

29 Kubinyi Ferenc: i. m. 20, 
30 A töredékek alapján Lux Kálmán készített rekonst

rukciót. 
31 Az 1270-es években a miséken olyan sokan vettek 

részt, hogy a prédikációt a templom előtti téren tartották. 
Knauz, Lm. 487. 

32 Balogh Jolán: Tino da Camaino magyarországi kap
csolatai. Művészettörténeti Értesítő (1952) 107—110. 

33 Gombos: i. m. II. 1518. 
34 Eydoux, H. P. : L'architecture des églises cisterciennes 

en Allemagne. Paris, 1952.152.1. ; Aubert* M. : L'architecture 
cistercienne en France. Paris, 1947. 175. 

35 Österreichische Kunsttopographie. Bd. VIL Die 
Denkmäler des Stiftes Nonnberg in Salzburg. 175.1. 

36 A maigrauge-i apácakarzat 1378—1400 körül épült; 
Strub, M.: La ville de Fribourg. Les monuments d'art et 
d'histoire du canton Fribourg. II. 317., a medingeni pedig 
1335—36-ban Mithoff, H. : Kunstdenkmäler und Alterthümer 
Hannoverschen. 1877. Bd. IV. 209.1. 

37 A román kori nyugati karzatokról 1. Entz G.: West-
emporen in der ungarischen Romanik. Acta Históriáé Artium 
(1959) 1—19. 

38 Lovas Eleméni.m. 100. Lovas, a források kitűnő is
merője, a szentté avatási jegyzőkönyv és a legendák alapján 
1939-ben már világosan látta az apácakórus valódi helyét. Az 
újabb ásatásahajó nyugati felében úgyszólván szószerint iga
zolta hipotéziseit. 

39 Fraknói: i .m.L 189, Gombos:i.m. III. 1496. 
40 Gombos: i. m. III. 2019. 
41 Fraknói: i. m, I. 196, 257—258; Gombos: i.m. II. 

2473. -
42 Fraknói: i. m. 1.189, 289,; Knauz: i.m., 1867. 925. 1. 
43 Fraknói: i .m.í . 184, 234; Gombos:i.m.II. 1518. 
44 Gombos: i. m. II. 1512. 
45 Ugyanebben az építési periódusban került elhelye

zésre a három szabadon álló pillérrel égyvonalban, a hajó 
északi falában (2. kép. C.) egy gyámkő, amely kizárólag 
a XVI. századi kórusalja-boltozat tartására szolgálhatott. 
Ez a csonka gyámkő azért nevezetes, mert az 1510 táján 
kiképzett alapsíkjára rovásírás-jeleket véstek. A jelek bevé
sése a gyámkő helye, funkciója és anyaga miatt 1510 után 
történhetett. 

46 L. 35. jegyzet, XII—XIV. 1. 
47 Wieh, J. —Mithoff, H.: Kunstdenkmäler und Alter

thümer in Hannoverschen. Hannover, 1877. 120. 
48 Strub, M. : i. m. 317. 
49 L. 36. jegyzet. 
60 A későgótikus hajóboltozatot tartó pillér és konzolok 

rajzát 1. Lux G.: i. m. 8.1. 6. ábra. F., f. ábra, B., D. 
51 A középkori kolostorelrendezések alapvető irodalma : 

267 



Lenoir, A. : Architecture monastique. Paris, 1856; Hager, G. : 
Zur Geschichte der Abendländischen Klosteranlage. Heimat
kunst, Klosterstudien, Denkmalpflege. München, 1909. 341; 
Reinhardt, H. : Der St. Gallener Klosterplan. St. Gallen, 
1952; Ostendorf, F.: Die Zisterzienserklöster Deutschland. 
Zeitschrift für Bauwesen (1914) 454—471, 675—700; Aubert, 
M. : L'architecture cistercienne en France, Paris, 1947. 

52 L. 15. jegyzet. 
5:i Fraknói: i. m. 223, 243. 
54 Fraknói: i. m. I. 181, 204. 

• 55 Fraknói: i. m. I. 186—187, 223, 280—281. 
56 Fraknói: i. m.I. 253. Gombos: i. m. Il, 1495, 1499. 
57 Fraknói: i. m. 215, 222., Gombos: i. m. 1505, 1525. 
58 Fraknói: i. m. 254, Gombos: i. m. II. 1498. 
59 Fraknói: i. m. I. 247, Gombos: i. m. 1505. 
60 Fraknói: i. m. I. 223, 243, 251—252. 
61 Fraknói: i. m. 251, Gombos: i. m. II. 1512. 
62 Fraknói: i. m. I. 223. 243. 
«:i Gombos: i. m. II. 1524. 
64 Gombos: i. m. 11. 1500, 1524. 
65 A középkertben kis fák és növények is voltak : Frak

nói: i.m. I. 237, 243. 
66 Gombos: i. m. III. 2471. 
67 Gombos: i. rm II. 1524. 
cs Fraknói: i. m. I. 280—281. 
ß!) Feuerné Tóth Rózsa: Margitsziget. Budapest, 1955. 

Ezt a munkámat a későbbi, önálló kutatásaim előttírtam, véle

ményem az ásatások és a további tudományos kutatás után 
sok tekintetben módosult. 

70 Lux Kálmán a kútházat 1923-ban tárta fel, akkor még 
néhány faragott töredék is ismeretes volt, ezek alapján re
konstrukciót is készített. A töredékek azóta nyomtalanul el
tűntek. 

71 Lenoir, A.: Architecture Monastique. Paris, 1856. 
72 Lovas: i. m. 103, Yárkonyi Titusz: Béla herceg sírja a 

Margitszigeten. Vasárnapi Újság (1915) 431. 
73 A szigeti domonkos apácák szabályzatának egy rész

lete fennmaradt, ebben így említik meg a káptalantermet: 
,,Mikor kedig be veiendő lészen, övig meztelen vezekuelien az 
capitulomba és földre is esvén véniát tegyen..." (a vezeklő 
apáca). Kluch, J.: Ismeretlen magyar nyelvemlék 1474-ből a 
bécsi udvari könyvtárban. Magyar Könyvszemle (1899) 17.1. 

74 Lovas: i. m. 108. 
75 Gombos: i. m. II. 1500. 
76Strub, M.:i . m. 317. 
77 A kolostornégyszög déli szárnyával, a konyhával, át

járóval, lépcsőlejárattal és a refektóriumi hypokaustummal 
úgy a feltárás, mint a tudományos kutatás viszonylatában 
„Középkori hypokaustum a Margitszigeten" c. tanulmá
nyomban [Bud. Rég. XX (1963)] részletesen foglalkoztam. 
A fűtőkamra-fedőlapokkal kapcsolatos tudnivalókat 1. 440.1. 

78 Holl Imre: Középkori cserépedények a Budai vár
palotából. Bud. Rég. XX. 352. 

79 Ostendorf: i. m. 692. 
80 Aubert: i. m. II. köt. 521. ábra. 
81 Lux G.: i. m. 6. 

268 



F. TÓTH RÓZSA 

LE COUVENT DOMINICAIN DE L'ILE MARGUERITE 

Les ruines du couvent des religieuses domini
caines situé à l'île Marguerite de Budapest ont été 
mis au jour lors de plusieurs fouilles effectuées depuis 
1938, dont les dernières, d'importance moins 
grande, ont eu lieu entre 1958 et 1962. L'étude veut 
donner une vue d'ensemble sur les résultats des 
fouilles et des recherches scientifiques plus récentes. 
Selon nos connaissances acquises il y a déjà assez 
longtemps en ce qui concerne l'histoire de la 
construction du couvent, cette construction avait 
été commencée par le roi Béla IV, pour sa fille, 
Marguerite, en 1246, après l'invasion des Mongols. 
Les religieuses purent s'installer dans les bâtiments 
dès 1255. Elles les quittèrent en 1541, lors de la 
conquête turque — depuis, le couvent est inhabité. 

L'architecture du XIIIème siècle de l'église mo
nastique de l'île Marguerite présente un très grand 
intérêt de point de vue de l'histoire de l'art, étant 
données ses étroites liaisons de formes avec les 
bâtiments les plus importants du nouveau siège 
royal créé à Buda après l'invasion mongole, 
notamment avec l'église de Nôtre Dame de Buda 
(actuellement église Matthias), et avec l'église du 
monastère dominicain du quartier de château de 
Buda. L'explication de ces rapports étroits ne peut 
nous rassurer que dans le cas où nous acceptons la 
supposition que les travaux de l'île Marguerite et 
du quartier du château ont été effectués, pendant la 
deuxième mitié du XIIIème siècle, par un groupe de 
tailleur de pierre qui avaient été formés par un 
centre cistercien et connaissaient l'architecture des 
monastères de Sainte Agnès de Prague, de Klos-
terneuburg et de Heiligenkreuz en Autriche. On ne 
peut comprendre le choeur rectangulaire de l'église 
monastique du XIIIème siècle et la logique de la 
division des différents bâtiments monastiques qu'à 
l'aide des analogies cisterciennes. 

Église. L'église monastique du XIIIème siècle 
avait une nef unique, le choeur rectangulaire était 
couvert de deux travées sur croisés d'ogives. A cette 
époque encore la nef avait une charpente apparente 
et sa partie ouest était occupée par le choeur des 
moniales (2. fig. .A). L'église n'avait jamais une 
entrée ouest, dont la place était occupée par une 
tour, carrée, en bas et octogonale, en haut, à 
corniche riche. La première reconstruction, vers 
les années 1381 et 1405, se caractérisa par l'intro
duction générale des conquêtes de la statique de 
l'architecture gothique. C'était à cette époque qu'un 
choeur polygonal fut ajouté à l'église et que les 
contreforts extérieurs de la nef aussi bien que les 
contreforts intérieurs soutenant la tribune des 
religieuses située à l'étage supérieur, furent con
struits (2, fig. B.). Les formes d'art provenant de 
cette époque sont en parenté avec les oeuvres de 
l'atelier Parler. La troisième et dernière recon

struction effectuée au tournant du XVème et du 
XVlème siècles est caractérisée par l'emploi riche 
de l'ornementation du gothique tardif qui marqua, 
entre autres, la formation de la voûte de la nef et 
du choeur, et la transformation plus richement 
ornée de la partie est de la tribune des religieuses 
(tableau 2, fig. C) . 

Bâtiments monastiques. Conformément aux 
monastères médiévaux, le plan du couvent domi
nicain de l'île Marguerite est régulier (t. 1.). Les 
analogies les plus proches de la division des bâti
ments monastiques se retrouvent dans l'architecture 
cistercienne du XIIème et du XIHème siècles. A 
cette époque encore, le cloître était probablement 
fait de bois et n'a été voûté et pourvu d'arcades de 
pierre qu'au cours du XIIIème siècle. Seules les 
fondations du pavillon de la fontaine ajouté à la 
galerie sud du cloître ont subsisté et les nouvelles 
fouilles ont mis au jour le canal d'égoût de la 
fontaine datant du XVème siècle. Les pièces de 
l'aile est du couvent sont la sacristie, la salle 
capitulaire, le parloir, l'escalier du dortoir, le 
passage conduisant aux bâtiments situés à l'est du 
couvent et la cuisine du XIHème siècle (t. 1, 5—IL). 
Les pièces de l'aile sud de la clôture sont disposées 
d'une façon légèrement différente du schéma ty
piquement cistercien, étant donné qu'à la place 
du chauffoir nous trouvons ici une pièce divisée en 
deux parties par un mur. Le côté est en estun pas
sage communiquant entre la cuisine et le cloître (t. 1, 
no. 12.), tandis que le côté ouest sert d'escalier 
pour descendre vers la porte de foyer de la chambre 
de combustion aménagée sous le plancher du ré
fectoire voisin (t. 1 no. 13—14.). Jusqu'aux récentes 
fouilles (1958), cette forme de hypocauste médiéval 
n'était pas connue en Hongrie. En effet, il s'agit 
ici d'un chauffage à air chaud effectué à partir 
d'un chambre de combustion de 3,40 ms sur 
2 ms, qui est aménagée à 1,40 ms au dessous du 
plancher du réfectoire. Cette chambre était couverte, 
au niveau du plancher, par des dalles percées et 
pourvues de couvercles en métal. Au moment où 
le feu, une fois éteint, ne laissait que des braises, lés 
couvercles furent ôtés de sorte que l'air chaud put 
entrer dans la salle. 

Ce genre de chauffage à air chaud se retrouve 
souvent dans les monastères européens, surtout 
cisterciens, du XIIème et du XIIIème siècles. L'aile 
ouest du couvent était probablement le bâtiment 
des soeurs laies (t. 1, no. 15—16.). 

L'on a procédé à des fouilles à l'extérieur du 
couvent aussi, mais la mise au point des ruines 
exhumées n'étant encore complètement terminée, il 
serait prématuré de s'occuper de la définition de 
leur fonction. 
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ZOLNAYLASZLÓ ~ 

KÖZÉPKORI ZSINAGÓGÁK A BUDAI VÁRBAN 

Az 1964—1965. év mind Bud a város középkori topográfiája, mind pedig a magyarországi zsidóság törté
nete szempontjából emlékezetes marad. 

A magyar judaisztikának az utóbbi két évtizedben igen jelentős és értékes eredményei voltak. így a sop
roni zsinagóga feltárása és rekonstruálásába Magyar Zsidó Oklevéltár újabb köteteinek, valamint Scheiber 
Sándor professzor nagy epigráfiai művének (Magyarországi zsidó feliratok. Budapest, 1960.) megjelenése. 

Ezekhez az eredményekhez újabb, s nem kevésbé értékes régészeti és építészettörténeti felfedezésként 
csatlakozik az a két középkori budai zsinagógamaradvány, melyet kutatásunk — az I. ker. Táncsics Mihály 
utca 26. sz. alatt a talajszint felett, az ezzel szembeeső Táncsics Mihály utca 23. sz. ingatlan kertjében a talaj-

^-159,52 
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1. kép. A zsinagóga alaprajza. Horler Ferenc felmérése 
Plan de la synagogue. Levé de Ferenc Horler 



272 

2.
 k

ép
. 

M
et

sz
et

 a
 d

él
i f

al
 e

lő
tt.

 S
zi

kl
av

ár
i L

aj
os

né
 f

el
m

ér
és

e 
Se

ct
io

n 
de

va
nt

 le
 m

ur
 m

ér
id

io
na

l. 
Le

vé
 d

e 
M

m
e 

Sz
ik

la
vá

ri 



szint alatt— 1964-ben fedezett fel. Mindkét budavári 
zsinagóga maradvány régészeti-építészettörténeti fel
tárása nyomban megkezdődött. A Táncsics Mihály 
utca 26. sz. alatti, s a mai lakóház által inkorporált 
zsinagógaépület építészeti feltárását Horváth Lász-
lóné Papp Melinda építészmérnök végezte. E mun
kánk második részének ásatási beszámolója viszont 
azokról a — még be nem fejezett—feltárási mun
kákról számol be, amelyet a Táncsics Mihály utca 
23. sz. telek kertjében, à talajszint alatt elhelyezkedő 
másik zsinagóga romjainak felderítése végett, a Bu
dapesti Történeti Múzeum megbízásából az 1964— 
1965. évben végeztünk. 

Ismeretes az, hogy az 1241—42. évi tatárdúlás 
után a tervszerűen megépített budai—Várnak neve
zett — városban az 1250-es évektől fogva, magya
rok és németek mellett zsidók is megjelentek. IV. 
Béla király 1251-ben bocsátotta ki a magyar zsidók 
jogállását szabályozó privilegiálisát. Ennek a sza
badságlevélnek sarkalatos pontjait IV. Béla király 
Babenbergi Frigyes osztrák hercegnek 1244-ben ki
bocsátott privilégiumából merítette1. S aligha járunk 
távol az igazságtól, ha feltételezzük: ennek a IV. 
Béla által kiadott zsidó privilégiumnak kivívásában 
lényeges szerepe volt a király bécsi eredetű zsidó ka
maraispánjának, Henel comesnak, aki fiaival együtt 
a királynéi vámharmincadnak is hosszú ideig bérlője 
volt.2 Henel ispán s a Henel-fiak ugyanis korábban 
az 1246-ban meghalt Babenbergi Frigyes pénzügyeit 
tartották kezükben, s 1246—1250 között költöztek 
Magyarországra, Budára. (Budai megjelenésük egy
ben a monopolisztikus helyzetű esztergomi pénzve
rő-kamara átköltözésével egyidejű ; 1249-ben még a 
velencei Archinus comes az Esztergomban székelő 
pénzverő kamara ispánja, 1250-ben pedig már He
nel comes.) Henel és fiai, akik, mint a királyi pénz
verő-kamara s a királynéi harmicadvám bérlői, az 
1260-as évekre a komáromi várat s az ahhoz tartozó 
váruradalmat, a Csallóközt is megszerezték, megala
pítói voltak annak az első budavári zsidónegyed
nek, amely a budai polgárváros déli végén helyezke
dett el. A mai Szent György utca nyugati oldalán 
kereshetjük e régi negyednek helyét. Erről nevezték 
el a — később — Fehérvári kaput Zsidó-kapunak, 
tornyát Zsidó-toronynak. E zsidónegyednek teme
tője — amelyet 1290-ből már oklevél is említ —ré
gészetileg sem ismeretlen. E korai zsidó temető az 
Ördögárok partján, a mai Roham utca, Pauler utca 
körül helyezkedettel. A Képes Krónika — egy 1307. 
évi eseménnyel kapcsolatban — megemlékezik e régi 
zsidónegyed zsinagógájáról is. 

Az Árpád-kori budai zsidónegyed házait, zsi-
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4. kép. A középpillér alaprajza. Horler Ferenc felmérése 
Plan du pilier central. Croquis de F. Horler 

5. kép. A déli fal részlete a falpillérrelés a női imahely elfala
zott ablakával 

Détail du mur méridional avec le pilier de mur et avec la 
fenêtre condamnée de la matronée 

nagógáját régészetünk eleddig még 
nem találta meg. Az említett XIII. 
századi zsidó temető legrégibb sírkö
ve az 1278. évből való. 

Ezt a polgárváros délnyugati vé
gén kialakult negyedüket bírják a 
budai zsidók 1360-ig, mikor is Nagy 
Lajos vallási türelmetlenségből kiűzi 
őket Magyarországból, így Budáról 
is. Házaikat a király nyomban el is 
adományozza. Értékes épületek le
hettek. (A János lapicidának adott 
kőház 1374-ben már 3000 aranyfo
rintot ért.) Itt álló zsinagógájukról 
többé nem hallunk. A kiűzés után 
négy évvel, 1364-ben a cseh, lengyel, 
morva, osztrák földre űzött magyar 
zsidók újra visszatértek.3 Mivel régi 
lakóházaik ekkor már a király főem
bereinek kezén voltak, új letelepedé
süket Nagy Lajos király a polgárvá
ros északi végén, az 1381-ig királyi 
tulajdonban levő „magna curia re
gis", vagy „Kammerhof" n. épület
komplexustól nyugatra, a mai Tán
csics Mihály utca északi és délnyu
gati oldalán, valószínűleg részben 
még beépítetlen ingatlanok átenge
désével biztosítja. 

Itt, a Várnegyed északnyugati 
végén, a mai Táncsics Mihály utca 
nyugati szakaszának mindkét oldali 
házsorában alakult ki a zsidók máso
dik, késő középkori új negyede. A 
Mohács és Buda eleste (1526—1541) 
közötti időszak rövid megszakításá
val, a XIV. század hatvanas éveitől 
1686-ig ez a terület maradt Budavár 
gettója. A mai Táncsics Mihály utca 
nyugati szakaszának neve a XV. 
századtól a XVIII. század derekáig 
Zsidó utca volt4. 

Buda zsidósága Luxemburgi 
Zsigmond király és császár, majd 
Hunyadi Mátyás uralkodása idején 
emelkedett jólétre és igen megbecsült 
helyzetbe. A Mátyás király által lé
tesített zsidó prefektúra betöltői, a 
budai Mendel család tagjai — kik
nek a Zsidó utca mindkét oldalán 
házai álltak — Buda s az ország 
gazdaságtörténetében a későbbi For-



6. kép. A déli falpillér és a női imahely el
falazott ablakának részlete 

Détail du pilier de mur méridional et de la 
fenêtre condamnée de la matronée 

tunatus Imrével vetélkedő szerepet 
játszottak. A második budai zsidó
negyed virágzó élete a mohácsi vész 
időszakában hanyatlott le. Az 1526 
őszén Budára belovagló Szulejmán 
szultán — noha, egyes források sze
rint Buda kulcsait éppen budai zsi
dók nyújtották át neki — haladék
talanul Törökországba telepítette a 
budai zsidóságot. Innen à zsidók 
csak 1541-től, Buda török kézre 
kerültének idejétől fogva települhet
tek vissza Budára.5 A közbeeső idő
szakban, 1526 és 1541 között hol 
János király, hol I. Ferdinánd ado
mányozta el saját párthíveinek e 
zsidónegyed palotáit, s ebben az 
időben templomépületeik is nyilván
valóan más, gyakorlati célokat szol
gáltak. 

Ebben az időszakban, Mohács 
után és Buda végleges török kézre 
jutása előtt a visszatelepülésnek, va
lamint a budai zsidónegyed házai
nak és azok sorában zsinagógáik 
visszaszerzésének vágya oly erős 
volt az eltávolított zsidókban, hogy 
a Gritti kormányzó (megh. 1534) 
környezetében élő egyik zsidó ke
reskedőről olvassuk Szeréminél : 
,,egy zsidó annyi gazdaságot hozott 
magával, hogy megígérte Gritti kor
mányzónak: ha őt beviszi Budára 
s átengedi neki Mendel házát és a zsi
dók utcáját, ő egymaga, a sajátjá
ból ellátja a kormányzót tíz évre s 
évente tízezer márkát ad a kormány
zó kezébe. . ." Minderre Gritti halála 
miatt már nem került sor. (Székely 
György megjegyzése szerint e keres
kedő ajánlata egyértelmű volt azzal, 
hogy a Mendel-hagyatékkal a zsidó 
prefektúra intézményét is feltá
masztják.)6 

Az 1526—1541. év közötti idő-

7. kép. A déli fal részlete a falívekkel 
Détail du mur méridional avec les arcs-

doubleaux 



szakban, János király és Ferdinánd 
idején még a budai Zsidóutca nevét 
is megváltoztatták; egy ideig — a 
régi királyi nagykúriában, a Kam-
merhofban álló Szent Márton haj
dani királyi házikápolnáról — Szent 
Márton utca volt a neve.7 

1541-ben a budai zsidók Szu-
lejmán szultán engedélyével vissza
tértek Budára és újra megtelepültek 
a gettó helyén. Itt azután oly népes 
községet alakítottak ki, hogy 1660 
körül Evlia Cselebi török történetíró 
már két zsinagógájukról is megem
lékezett. Evlia Cselebin kívül mind a 
magyar középkor írásos emlékei, 
mind zsidó források megemlítik a 
Bécsi-kapu körüli zsinagógát, azon
ban ennek, vagy ezeknek régészeti 
maradványait az 1964. évig hiába 
keresték a várostörténeti kutatók. 

1964 tavaszán a késő középkori 
zsidónegyed területére eső I. ker. 
Táncsics Mihály utca 26. sz. alatti 
egyemeletes, újkori építésű lakóház 
átépítése során, Horváth Lászlóné 
Papp Melinda építészmérnök vizs
gálta meg ezt az épületet. Az elfala
zott, gótikus pillérmaradványokkal 
tagolt kapualj mennyezetén vörös 
festékkel festett, héber feliratos áb
rákra akadt. Ezeket Sárdy Lóránd 
restaurátor-művész nyomban, in situ 

rögzítette. Az egyik kép egy felfelé irányuló íjat ábrázol, a másik Dávid király csillaga. A két — secco eljá
rással festett — kép szövegét Scheiber Sándor fejtette meg. Az íj-ábrázolás szövege Hanna imájának egyik 
mondata: „A hősöknek íja megtörik és az elesettek erőre kapnak". (Sámuel I. könyve, 2. 4.) A Dávid
csillagot a papi áldás szövege kíséri: „Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. . ." (Mózes IV. 
könyve, 6. 24—26.) A mennyezeti ábrák feliratainak duktusa — Scheiber professzor megállapítása sze
rint — a XVI—XVII. sz. török kori írásképe. Scheiber Sándor feltételezése az, hogy ez az épület a budai 
török kor szír-szefard zsidóságának temploma lehetett. Maga az újkorban kapualjjá alakított csarnok, 
amelynek nyugati falán az asszonyok oratóriumának betekintőablaka is kibontakozott — mint ezt 
Horváthné Papp Melinda megállapította —Jóval korábbi a feliratoknál. Kibontott pillérének stílusformái 
a XIV—XV. sz. fordulójára datálják az imaházat.9 Az igen értékes s javarészben még álló, felszíni műemlék 
feltárása és helyreállítása további feladat. 

Meg kell említenünk, hogy e háztól néhány méterrel nyugatabbra állt az a középkori utcahíd, amely 
egy emelet magasságban az utca két oldalán álló Mendel-féle palotákat összekötötte. (Az utcahíd észak
nyugati lábazati pontján Nagy Emese régész 1961 nyarán, a Táncsics Mihály utca 23. sz. — nyugati szaka
szának déli — homlokfala előtt az utcahíd egyik pillérének alapozását megtalálta). 1964 nyarán —pár 
héttel Horváth Lászlóné Papp Melinda felfedezése után — a Táncsics Mihály utca 26. sz. épület átellenében, 
a Táncsics Mihály utca 23. sz. épület — a volt Zichy-palota — helyreállításakor a telek észak felé tekintő 
kertje alatt újabb, monumentális épületmaradványok kerültek napvilágra. Ezeknek a felszín alatti 
maradványoknak kutatását 1964—65-ben végezte el Feuerné Tóth Rózsa, Gedai István és e sorok írója. 

8. kép. A déli falpillér lábazata 
Dé du pilier de mur méridional 
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9. kép. A déli falpillér lábazat feletti rétegköve a héber felirattal 
Pierre d'assise au-dessus du dé du pilier de mur méridional avec inscription en hébreu 

Az 1965. év őszéig elvégzett feltárások rövid foglalata: az ásatással részben tisztázott objektum XV. 
századi építésű, nyugat—keleti tengelyben elhelyezkedő, kéthajós zsídótemplom. Északi — a Babits Mihály 
bástyasétány felé eső — hosszfalát 19 méter hosszúságban sikerült követnünk, a belső falsík mentén. Keleti 
zárófalát megtaláltuk, nyugati homlokzatát azonban — technikai nehézségek miatt — nem sikerült elér
nünk. A kéthajós csarnok belvilága — faltól falig — 9-méter. Északi oldala 4 m, déli — a női imahely 
elfalazott ablakát is befoglaló —oldalfala 7 m magasságig emelkedik. A kettős csarnok délkeleti szakaszán 
— a mai szint (165,24 m) alatt 4,4 m mélységben — megtaláltuk a templom téglapadlójának egy nagyobb, 
mintegy hét m2 terjedelmű összefüggő részét, A téglapadlózat alatti építéskori rétegből a XV. századra 
jellemző mázatlan kerámia és Hunyadi János kormányzó egy dénára került elő. 

A kéthajós templom-csarnokhoz dél felől äz asszonyoknak, 1X1 m keretszéíességű, betekintőablakkal 
ellátott oratóriuma csatlakozott. Az oratórium egy része eltűnt; keleti, délkeleti szakasza felett ma egy
emeletes, újkori épület áll. A kéthajós zsinagóga — falpillérrel és falívekkel tagolt — déli hosszfala ennek 
az újkori lakóháznak északi homlokfalát alkotja. (Ez a tény jelenleg megbénítja az oratórium feltárását; 
a hajdani női imahely terét a mai épület alatt 4,4 m-ig terjedő betöltés takarja. Az épületnek pincéje nincs.) 

A falívek kiszerkesztésével a templom egy-egy hajójának eredeti boltozatmagasságát 7,5---8 m-re 
becsüljük A feltárt délkeleti falív alatt hatalmas fesztávú, belül vakolt, de még a török korban elfalazott 
bejárati nyílás helyezkedik el, egy — a befalazásba illesztett s ugyancsak elfalazott, talán török k o r i -
ablak keretköveivel. Súlyhárító kő- és téglaívek a templomnak mind délnyugati, mind pedig északkeleti és 
északnyugati hosszfalán jelentkeznek. Az északi hosszfalon 2 m magasságban egy vörös festésű, 0,25 m 
előreállású kőpárkány helyezkedik el, vascsapolások maradványaival. A párkány, a fal építésének korához 
képest másodlagos elhelyezésű, későbbi annál. 

A feltárás során az északi és a déli hosszfalon egy-egy falpillér, a kettő felezőpontján — vagyis a csar-
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10. kép. Az északi falpillér 
Pilier de mur septentrional 

nok középterében - egy középpillér került napfényre. A faragás stílusjegyei a XV. század második felének 
flamboyant gótikáját tükrözik. 

A déli falpillér alsó rétegkövén - a rétegkő orrtagján és kelet felé eső oldalfelületén - héber írásjelek 
vannak. Az epigrafikus emléket Scheiber professzor oldotta fel. Szövegmagyarázata a templom építési évét 
az 1461. évre.határozza meg. A felirat szerint ugyanis: „1541-ben a templom nyolcvan esztendős" 

Ez az epites évét jelölő véset egyezik a stiláris formák vallomásával, de a budai helytörténet okiratos 
emlékeivel is Amikor 1964-ben a falpillér felirata felszínre került és a sin és alef betűk alapján Scheiber 
Sándor az 1541-es évszámot megfejtette, többek részéről felmerült a kétely : vajon nem korábbi keresztény 
templom-e ez az épület? Esetleg éppen a régi királyi nagykúriának, a Kammerhofnak 1349-ben alapított 
Szent Marton kápolnája ? Es vajon e templom nem csak 1541-ben, a budai zsidók visszatértekor, a török kor 
budai kezdeten vált-e zsidó imahellyé ? Ezeket a kételyeket már 1964-ben - a limine - el kellett utasítanunk 
Jobb okból: 1. a telek a XV. századi Buda okiratos emlékei szerint, egészen a XVII. század végéig a máso
dik budavan . ^ n e g y e d szíve. 2. A XV. század második felében a telek éppenséggel a magyar zsidó 
prefekturat viselő Mendel-csalad tulajdona. A zsidók negyedének centrumában keresztény templom ekkori 
epitese minden írott és íratlan városjog-szokással ellentétes ; nonsens. 3. A feltárt építmény késő középkori 
muformait nem lehet száz évvel korábbra, a Szent Márton-kápolna építése idejére, 1349-re datálni 4 Az a 
vélemény amely szerint az 1964-ben megtalált déli falpillér rétegkövei másodlagosak, teljesen alaptalan-
mind ennek, mind az északi, mind a déli pillérnek rétegkövei - 1965-ös feltárásunk bizonyította - in situ 
a helyükön ültek. 5. Megcáfolja ezeket a vélekedéseket Scheiber professzor 1965. évi, fent közölt végleges 
szovegmagyarazata. 6. Hasonlóképpen cáfolat egy 1462. évi - jelenleg publikálás alatt álló - oklevél, 

278. 



amely a budai Zsidó utcában álló zsi
nagógát említi. 7. A Szent Márton 
kápolnával való azonosítás lehetősé
gét kirekesztik a zsinagóga-épület 
feltárt s a XV. század második felé
nél korábbra nem datálható mű-
formáin kívül a templom padló
szintje alatt a sziklás altalajig me
nő építéskori s kizárólag XV. szá
zadi leletek.) 

A déli falpillér 1541. évi dátuma 
indokolt. Ez az az esztendő, amikor 
a törökkel együtt Budára visszaköl
töző zsidók — akik mint Szerémi idé
zett adata mutatja, 1526-ban történt 
kitelepítésük után sem mondtak le 
revindikációs igényeikről — régi 
templomukat és városnegyedüket 
visszakapják. Az évszám — 1541 — 
tehát a zsidóság visszaköltözésének, 
a templom nyolcvanéves fennállásának emlékévszáma. A falpillérek és a középpillér lábazatát édesvízi 
kemény mészkőből, a rétegköveket puha mészkőből faragták. A lábazatok 1 m magasak, a rétegkövek 
általában fél méter vastagok. A falpilléreknek hat-hat, a középpillérnek tizenkét eleme maradt meg. 

11. kép. A középpillér lábazata feltárás közben a pillér leomlott rétegköveivel 
Le pilier central pendant les travaux de fouilles avec les pierres d'assise 

écroulées du pilier 

12. kép. A középpillér rétegkövei Les pierres d'assise du pilier central 
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A csarnok északkeleti sarkában, mé
lyen az omlásrétegek alatt előkerült 
az egyik boltszakasz boltozati záró
köve, hegyes szögben összemetsződő 
bordakereszteződéssel, nyíló rózsa 
motívumával. Á kéthajós csarnok 
falának vastagságát csupán az északi 
hosszfalnál mérhettük. Itt a fal vas
tagsága l m . Anyaga: vegyesen 
mészkő és tégla. A feltárás során 
megállapíthattuk, hogy a zsinagóga 
építése idején, tehát 1461-ben, erede
tileg magára a várfalra támaszko
dott. Támpillérekkel megerősített 
zárófala maga a városfal volt. Az 
épület falait belül vakolás fedte. 
Egyes faragványokon piros festék
nyomokat is találtunk. A zsinagó
ga— a mainál 4,4 m-rel mélyebb — 
padlószintje a XV. század külső já
rószintjeihez igazodik. 

A Táncsics Mihály utca 23. észa
ki kertjének — tehát a zsinagóga 
romjait borító területnek — mai já
rószintje: 164,4 m. A zsinagóga tég
lapadlózata: 160,93 m. Ez azért is lé
nyeges, mert a zsinagóga padlószint
je lényegében egyezik a Táncsics 
Mihály u. 9. alatt feltárt gótikus 
„A" épület padlószintjével (160,40 
m). De egyezik annak a pince for
májában máig meglevő félkörbás

tyának padlószintjével is (159,5 m), amelyet az 1687. évi Hauy-féle felmérés, még mint felszíni tereptár
gyat jelöl. A zsinagóga padlószintjét tehát nem süllyesztették lényegesen mélyebbre a környező épületek 
XV. századi szintjénél. Itt és ekkor derült ki, hogy a Táncsics Mihály utca 9. szám alatti ásatás, 1962-ben 
feltárt „B" épülete sem pince, hanem földszint volt.10 Ugyanígy földszint volt a Táncsics Mihály u. 21.-
hez csatlakozó, félkörív alaprajzú mai pince is, amelyet Hauy 1687-ben még ábrázolt. 

A második éve tartó feltárás során megállapítottuk, hogy a budai nagy zsinagóga monumentális, igen 
gazdagon tagolt és díszített csarnokai a budai török kor végét már erősen megcsonkított alakban érték meg. 
Kétségtelen az, hogy 1526 és 1541 között, amikor a budai zsidónegyed házai keresztény főemberek kezére 
kerültek,11 a nagy zsinagógát liturgikus rendeltetésétől megfosztották, s a templom gótikus boltozatrend
szere már a Roggendorf-vezette 1530. és 1541. évi ostromok kemény ágyútüzében beomlott. A XVI. 
század budai hadiesemények leírása során Szerémi, Verancsics, Paolo Giovio, Istvánífy egyaránt meg
emlékezik arról, hogy az ágyútűz 1530-ban porig leomlasztotta a várfalat a zsidók negyedénél és az ekkor 
az Országh család birtokában álló Kammerhofnál. Ásatásunk azt mutatja, hogy ezekben a nehéz ostromok
ban a zsidótemplom, főként annak a várfallal egyező északi fala, és boltozatrendszere is, igen súlyosan meg
rongálódott. 1541 után viszont a Budára visszatérő zsidók már nem voltak a Mendelekkel vetekedő gazda
sági viszonyok között, s ekkor a török-Budán immáron olyan mesterek sem akadtak, akik e pompás gótikus 
épületet újjávarázsolhatták volna. A pusztulást mutatja az, hogy a templom déli falíveit a török korban 
— közép- és török kori — téglákkal falazták el. Ekkor tehát a boltozat már összeomlott. Szinte bizonyos, 
hogy 1541-ben a Budára visszatérő zsidók a hajdani gótikus boltozatot, amely az 1530. és 1541. évi ostro
mok tüze előtt még fennállott, sík födémmel pótolták. Valószínűleg ekkor mehettek tönkre a templom 

13. kép. A középpillér lábazata északról nézve 
Le dé du püier central vu du nord 
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14. kép. A középpillér és az északi falpillér délről nézve 
Le pilier central et le pilier de mur septentrional vu du sud 

északnyugati szakaszának pillérei is ; ezek nyomát — igaz, hogy itt a templom padlószintjének mélységéig 
nem hatoltunk le — nem találtuk. Ezeket a pilléreket tehát már nem újították meg. 

Meglehet — de erre végleges választ csak a női oratórium feltárása adhat —, hogy a török kor utolsó 
periódusában már csak az oratóriumot használták imahelynek. Az 1684. évi ostromot követően a két 
hajó padlózatát már egy 1 m vastag omlásréteg fedte. Az 1686. évi ostrom harcosai már ezen a rétegen 
jártak és — mint egy ebbe a téglapadló feletti rétegbe temetett zsidó sírja mutatja •— 1686-ban talán első 
halottjukat is ebbe a rétegbe temették. Erre a téglapadló felett elhelyezkedő törmelékrétegre zuhantak rá 
az 1686-ban összeomló épület falazatának s pilléreinek kövei, maguk alá temetve az ide beterelt zsidók 
tetemeit. 

A templom belsejében ugyanis az 1686. évi ostrom pusztításának kegyetlen emlékeit tártuk fel. A két 
falpillérnek s a feltárt középpillérnek huszonnégy hatalmas rétegkövét az 1686-os ostrom ágyúi omlasz
tották le..A déli falpillér s a középpillér közt 1686-os ágyúgolyók darabjai, s egy csakis ebben a budai 
ostromban használt vaskosam gyújtóbomba12 magyarázta meg: miképpen omlott le — egy, összefüggő 
tagban — a középpillér tizenkét rétegköve. 

A zsinagóga padlózatának szintje felett — ágyúgolyók, bombák repeszei között — részben megégett 
emberi vázmaradványokra akadtunk. Kisgyermekek, különböző korú nők és férfiak tetemeit vetettük 
antropológiai vizsgálat alá. Csak a padlóra, 1684—1686 között felrakodott, 1 m vastag rétegben találtunk 
egyetlen férfitetemet — fémszálas imaszalaggal a válla táján —, akit 1686-ban még tisztességgel temettek el. 
Ä többi tetem lényegében temetési szertartás nélkül, az épület omlásanyagával, az omlást e csarnokban 
megérve hullott a templom épülettörmelékes, hadianyaggal teleszórt, 1684 után kialakult, fent már említett 
járószintjére. 

A szemtanú Schulhof Izsák írta meg a budai zsidóknak a zsinagógában, szeptember 2-án történt kifosz
tását, felkoncolását. Ugyanennek a szerzőnek Gyászdala szerint a genizába összehordott zsidók tetemeit 
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már el sem temethették, mert azokat ott tűz emésztette meg. A feltárás, sajnos mindenben igazolta Schulhof 
siralmas énekét. 

Az 1696. évi budai telekösszeírásban, az ún. Zaigerban, Nagy Lajos kutatónk lényeges adatokat talált 
az 1696-ban romjaiban még álló zsinagógaépületről. Eszerint az épület hossza 26,26 m volt, szélessége 
— nagyjából az ásatás adataival egyezően — 10,73 m. Eszerint a kéthajós templomteret eredetileg három 
pillérsor tagolhatta négy boltszakaszra.13 Az épület hossza, szélességének mintegy háromszorosa volt. 

A XVII—XVIII. században az összeomlott templom épületanyagát nem hordták el, hanem annak 
romjaira több méter vastag törmeléket borítottak. Ezáltal egyszerűsödik a régészet és a helyreállítás fel
adata is: lényegében csupán el kell távolítani azt, ami felesleges — a XVII—XIX. századi feltöltést — és 
helyére rakni azt, ami szükséges — a zsinagóga megmaradt kőemlékeit. 

Feltárásaink a budai és a magyarországi műemlékek sorát unikális műemlékkel gazdagították. A 
Hunyadi Mátyás-kori budavári nagy zsinagóga e korszaknak európai emlékanyagában is nemzetközi 
rangú, hiszen Európában mindössze négy-öt hasonló korú gótikus zsinagóga maradt fenn. 
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L. ZOLNAY 

SYNAGOGUES MÉDIÉVALES DANS LE CHATEAU-FORT DE BUDA 

Au printemps 1964, lorsqu'ont commencé les 
travaux de reconstruction d'un immeuble d'habi
tation à un étage sis 26, rue de Mihály Táncsics, 1er 

arrondissement, construit à l'époque moderne dans 
l'ancien quartier juif du moyen âge finissant, l'archi
tecte Mme Melinda Horváth, née Papp a procédé à 
un examen détaillé du bâtiment. Des restes de 
piliers se dégageaient du crépi, posé au mur à 
l'époque moderne, de la porte cochère, des pierres 
d'encadrement d'une fenêtre de regard au bâti 
dormant en pierres ont été mises à jour dans le mur 
ouest de la porte cochère. Au plafond de la portique 
ogivale aménagée à l'époque moderne en porte 
cochère des représentations avec inscription en 
hébreu peintes al secco commençaient à se dégager. 
Celles-ci ont été mises à jour par l'artiste restaura
teur d'oeuvres d'art Roland Sárdy. L'une des 
figures représente un arc avec flèche tournée vers le 
ciel. L'autre est l'étoile du roi David. L'inscription 
de la représentation de l'arc est, selon S. Scheiber, 
le texte du 4. IL du premier livre de Samuel: 
,,L'arc des héros se rempt et les tombés reprennent 
de la force." Le bouclier ou l'étoile de David 
est illustré du texte dit de la bénédiction sacerdotale 
(Livre des Nombres, VI. 24—26.): «Que le Seigneur 
te bénisse et te protège...» D'après l'opinion 
de Scheiber, la date des inscriptions — considérant 
leur ductus — se situe à l'époque de la domination 
turque de Buda, donc au XVIIe siècle. Vers 1660, 
Evliya Tchélébi fit mention de deux synagogues de 
Buda, il n'est pas interdit de penser que l'édifice 
construit, d'après les formes de style, au tournant 
des XIVe et XVe siècles, était l'une d'elles. Les 
inscriptions et les traces de peinture rouge appara
issant à plusieurs endroits à l'actuelle porte cochère 
sont les vestiges de la population juive de Buda de 
l'époque turque. La fenêtre découverte au mur 
occidental devait être donc la fenêtre de la matronée 
(lieu réservé aux femmes dans la synagogue). 

La reconnaissance en détail de l'édifice a été 
possible en 1966, lorsque les logements ont été 
évacués temporairement. A ce moment, il a été per
mis d'établir que les traces de peinture rouge au 
mur de la porte cochère actuelle venues tout proba
blement du XVIIe siècle, se continuent jusqu'au 
local à l'ouest de la porte cochère, lequel devait 
être la matronée. A la paroi ouest de la pièce de 
coin avec exposition à l'ouest, un encadrement de 
porte ogivale en pierre du XVe a pu être dégagé. 
Tout porte à croire que cette porte toute proche de 
la façade d'étage du bâtiment aboutît à la passerel
le, l'existence de laquelle avait été indiquée par 
le relevé de de Hauy de 1687 à de tronçon de l'actuel

le rue de Táncsics. Cette passerelle au-dessus de la 
rue reliait les maisons de la famille Mendel (titu
laire de la charge de préfecture des Juifs) au XVe 

siècle. Les caves sous le bâtiment qui ont été fouil
lées de la part du Musée Historique de Budapest par 
László Zolnay et qui conduisent jusque sous les 
bâtiments de la rue de Fortuna s'embranchent aux 
caves profondes, aux cavernes sous le presbytère 
luthérien sis 28, rue de Mihály Táncsics. L'arcade 
frontale de cave emmurée sous la pièce à l'est de la 
porte cochère du bâtiment sis 23, rue de Mihály 
Táncsics porte à croire que non seulement la 
passerelle reliât au moyen âge les édifices nes 23 et 
26, mais que les deux bâtiments fussent raccordés 
peut-être non seulement par une passerelle au-
dessus de la rue, mais aussi par un système de caves 
passant au-dessus de la chaussée. Le bâtiment sis 
26, rue de Mihály Táncsics lequel, comme il est 
certain des données énumérées, avait un pan de 
mur gothique d'une hauteur d'un étage à l'ouest, 
est actuellement encore l'objet des fouilles. 

En été 1964, quelques semaines après que des 
travaux de recherches avaient commencé sous la 
direction de Mme Horváth, au cours de la res
tauration du bâtiment sis 23, rue de Mihály 
Táncsics, vis-à-vis du bâtiment n° 26, de nouveaux 
restes de bâtiment monumentaux ont été mis à 
jour sous la terre du jardin côté nord. Les travaux 
d'exploration de ces restes de mur sous la surface 
du sol commencé en 1964—65 sous la direction de 
Mme Rózsa Feuer née Tóth, István Gedai et 
László Zolnay. 

Voici la récapitulation sommaire des travaux 
d'exploration effectués jusqu'à la fin de 1965: l'im
meuble de moyen âge sis 23, rue de Mihály Táncsics, 
exploré partiellement par les fouilles : une synagogue 
à deux nefs avec exposition est-ouest bâtie au XVe 

siècle. Le mur côté nord, côté de l'allée de Mihály 
Babits, a pu être suivi pendant 19 m le long du pan 
de mur intérieur du bâtiment de construction 
ogivale. Le tracé de la paroi de fermeture côté est a 
pu être établi partiellement; l'exploration a été 
entravée considérablement par les murs de clôture en 
pierre ou en brique de l'époque moderne bâtis sans 
fondements au-dessus des restes de mur médiévaux. 
La paroi de fermeture côté ouest du bâtiment de la 
synagogue n'a pu être atteinte en 1964/65 en raison 
des difficultés techniques. Le mur maître côté midi 
est actuellement en partie sous un bâtiment à un 
étage à usage d'habitation, dont le rez-de-chaussée 
sans cave recouvre la matronée avec fenêtre donnant 
sur la nef. A la partie est du bâtiment des piliers 
de mur de grandes dimensions ont été mis à jour des 
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murs longitudinaux méridional et septentrional. 
Leur axe divise la salle en deux nefs par un pilier 
central. 

L'amplitude de la salle à deux nefs — mesurée 
de paroi à paroi — était 9 m. Le mur longitudinal 
côté nord s'élevait à 4 m, la paroi latérale côté sud — 
comprenant la fenêtre condamnée de la matronée 
et l'arc d'un passage condamné antérieurement — 
était d'une hauteur de 7 m. Des traces d'arcs-
doubleaux appartenant au pilier de mur ont pu 
être dégagées du mur longitudinal côté sud. Au 
coin sud-est, il a été permis de mettre à jour le 
point de naissance de l'arc-doubleau sud-est. Nous 
avons trouvé une portion contiguë de 7 m2 environ 
du plancher en briques de l'ancienne synagogue au 
tronçon sud-est de la salle à deux nefs, à une 
profondeur de 4,4 m au-dessous de l'actuel niveau. 
La surface du carrelage: 160,93 m. Une pièce de 
poterie non vernissée caractéristique du XVe 

siècle et un denier de János Hunyadi ont été trouvés 
dans la couche de civilisation de l'époque de la 
construction sous le carrelage. Au-dessus, à 0,5 m, 
il y a le calcaire du sous-sol. 

En reconstituant le plan des arcs-do ubleaux, 
la voûte originale des nefs de la synagogue devait 
être 7,5 à 8 m. environ. Il devait y avoir aussi bien 
dans le mur méridional que dans le mur septentrio
nal des arcs de décharge composés d'un mélange 
de briques et de pierres. Il y a dans le mur longi
tudinal côté nord à une hauteur de 2 m une corniche 
de pierre remaniée peinte en rouge, en saillie à 
0,25 m en avant avec les restes de l'assemblage en 
fer. Les caractéristiques de style des piliers de mur, 
du pilier central, de quelques nervures trouvées 
dans le remblayage et d'une clef de voûte tombée 
reflètent le style flamboyant de la seconde moitié 
du XVe siècle. Les dés des piliers sont de calcaire 
d'eau douce. Les pierres d'assise, nervures et clefs 
ont été taillées en grès. Le matériau de la maçonnerie 
est un mélange de pierres et de briques. 

L'assise inférieure du pilier de mur méridional 
—• l'aboutissement de la pierre d'assise et la surface 
latérale côté est — portent des caractères hébreux 
gravés dans la pierre. L'acception du monument 
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épigraphique a été résolue par S. Scheiber, direc
teur de l'École Nationale des Rabbins. Selon 
l'explication de Scheiber, le texte permet de situer 
la date de construction de la synagogue à l'an 1461. 
L'inscription porte notamment: „En 1541, la 
synagogue a 80 ans." 

La composition de la couche de civilisation 
permet d'établir que le bâtiment a été détruit par 
les ravages de la guerre, notamment par des faits de 
guerre consécutifs aux sièges successifs de Buda au 
XVIe siècle; à la suite des ravages du siège de Buda 
en 1541, un plafond plat a été peut-être bâti à la 
synagogue à deux nefs à la place de la voûte effon
drée. Les murages de certaines ouvertures datent 
aussi de cette époque. Avant la destruction complè
te de la synagogue en 1686, la synagogue à deux 
nefs était déjà dans un état très délabré. Entre 1684 
et 1686 ce n'était que la matronée qu'on pouvait 
utiliser comme synagogue. Au temps du siège de 
1686, le plancher des deux nefs était couvert de 
débris ayant une profondeur de 1 m. Un homme, 
tout probablement un Israélite d'après les frag
ments du phylactère trouvé près de l'épaule du 
mort, a été enterré dans ce débris pendant le siège de 
1686. Au plancher, couvert de débris, nous avons 
retrouvé plusieurs éclats d'obus et un obus incen
diaire; le sol était jonché de cadavres brûlés d'Israé
lites appartenant aux deux sexes et à différents âges, 
tués le 2 septembre 1686. 

Ces trouvailles archéologiques et anthropolo
giques confirment le „Chant funèbre" d'Isaac Schul-
hof, chroniqueur et témoin oculaire des événe
ments et du siège de Buda. 

Au moment de l'établissement du „Zaiger" de 
Buda, en 1696, ces ruines étaient encore visibles. 
Les données de ce relevé complètent les données des 
fouilles relevées jusqu'à ces jours et décrivent 
l'édifice comme un bâtiment long de 26,26 m et — 
conformément aux données des fouilles — d'une 
largeur de 10,73 m. 

Par les deux synagogues gothiques de Buda, 
le nombre des synagogues médiévales européennes 
actuellement connues s'élève à 7 (avec la synagogue 
de Sopron à 8). 
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GABORINÉ CSANK VERONIKA 

ÚJKŐKORI SÍR ÉS SZARVASTEMETÉS 
BÉKÁSMEGYEREN 

A békásmegyeri őskori telep feltárásának új eredményeit az Archaeológiai Értesítő 1964. évfolyamában 
közöltük. Az ismertetés a nagy kiterjedésű és több őskori kultúrát tartalmazó lelőhelynek két különálló ré
széről szólt: a fiatal kőkori teleprészről, melyen első alkalommal sikerült a neolitikumot önállóan megtalál
ni, és a közvetlenül Duna-parti településrendszerről, ahol a rézkortól a késői bronzkorig több népcsoport la
kóhelyei települtek egymásra.1 

A fiatal kőkori (késői) lelőhely feltárását 1964-ben folytattuk, és alább ennek az újabb területnek két fon
tos objektumáról— nem települési, 
hanem temetkezési megfigyeléséről 
— szeretnénk egyelőre csak jelentés 
formájában leírást adni. Az egyik— 
neolitikus sír — másodszor fordul 
elő Budapest tágabb területén, a má
sik pedig egyedi jelenség egyelőre 
hazánk területén. 

Az újonnan feltárt terület a már 
ismertetett ásatás helyétől 1 m-re fek
szik É felé, tehát szerves folytatása 
a korábban feltárt neolitikus telep
nek.2 A valamivel több mint 100 m2 

nagyságú területet négyzetháló-rend
szerben tártuk fel, (1. kép) s további 
fiatal kőkori hulladékgödröket, 
ezenkívül egy korai bronzkori (korai 
nagyrévi), egy szórthamvas temetke-
zésű, harang alakú edénnyel jellem
zett kultúrájú sírt, és egy későbbi, na
gyon rossz megtartású nyújtott 
csontvázas temetkezést találtunk. Az 
utóbbiak szerencsére ismét a neoliti
kus kultúrréteg fölött helyezkedtek 
el, tehát nem zavarták meg a terület 
egységes, neolitikus településszintjét. 

A neolitikus telepszint 3. négy
zetében (1. kép), felszíntől csupán 
35 cm mélységben nagyobb, nyers 
mészkődarabok, ökölnagyságú gör
getett kavicsok kerültek elő, s ezek 
közt fiatal kőkori házikerámia —át
fúrt, egyenes bütykű edénytöredékek, ' X kéP- Fiatalabb kőkori telep feltárása Békásmegyeren 

• Teilansicht von der Freilegung der jungsteinzeitlichen Sied-
vastag falu edenydarabok — es pa- lung Von Békásmegyer 
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2. kép. Kör alakú, mészkövekből, paticsból és házikerámiából álló halom az 
újkőkori sír fölött 

Aus Steinen, Lehmbewurf und Hauskeramik bestehender Hügel mit kreis
förmigem Grundriss über dem jungsteinzeitlichen Grab 

3. kép. Neolitikus sír gödör-elszíneződése 
Grubenverfärbung des jungsteinzeitlichen Grabes 

4. kép. Neolitikus temetkezés Békásmegyeren 
Das jungsteinzeitliche Grab nach der Freilegung, von N her 

ticsdarabok feküdtek. A további fel
tárás során, 55 cm mélységben a kis 
helyre koncentrálódott leletanyag 
gyarapodott és a patics-mészkődara-
bok, házikerámia egy 85X80 cm 
nagyságú, határozottan kúp alakú, 
kör alaprajzú halmot alkotott (2. 
kép). Ebben, mint tiszta kültúrajelző 
lelet, egy igen vékony falú, ,,bomba 
alakú" bögre darabjait találtuk. Az 
edény eredetileg teljesen ép volt. Vele 
együtt egy obszidián-penge került elő. 

A lényegében nagyméretű kö
vekből és paticsból álló halom eltávo
lítása után — alatta 80 cm mélység
ben — gödör elszíneződése rajzoló
dott ki (3. kép). Ennek felbontása
kor nagyobb mennyiségű paticsda-
rab, neolitikus házikerámia töredé
kei — köztük egy nagyméretű, Ti
szai-kultúrához tartozó tál darabjai, 
— és állatcsontok kerültek felszínre. 
A gödör falai és alja egyenesek vol
tak, tehát eltértek a lakógödrökétől. 

A gödör leletanyaga alatt, an
nak vízszintes fenekén egy „részlege
sen" zsugorított helyzetben elteme
tett emberi csontváz feküdt (4—5. 
kép). A csontváz D—É irányú, hason 
feküdt, arccal K felé. A kezek az 
arc elé voltak húzva, a nyújtott lá
bak térd fölött keresztezik egymást. 
A medencecsontnál nagyméretű, be
esett (?) mészkőtömb feküdt, ilyen 
a gödör szélén is előfordult. A lábfe
jeknél a gödör anyaga erősen át
égett volt. 

A csontváz mellett, mint közvet
len mellékletet, régészeti anyagot 
nem találtunk, de steril rétegben való 
fekvése, illetve az, hogy közvetlenül 
egy tiszai tállal és még följebb a zseli-
zí kultúrához tartozó edénnyel kor
határozható halomnak az alján fe
küdt, teljes mértékben bizonyítja, 
neolitikus korát és egyben az össze
tartozását a felette levő késői-neoli
tikus telepeny aggal. 

A gödör, melyben a csontváz fe
küdt, 110X150 cm nagyságú, a váz 
ennek tengelyében feküdt, a gödör 
hossztengelyételfoglalta. Az 1962. és 



63. évi ásatások alkalmával számos hasonló gödröt 
tártam fel, ezek azonban lényegesen kevesebb pa-
ticsot, ház-váz-részt tartalmaztak, és méretük min
den esetben jóval nagyobb volt. Erre azért utalunk, 
mert bizonyos problémát jelent, hogy a neolitikus 
csontváz önálló temetkezés (sír) volt-e, vagy pedig 
egy igen jól megépített, de egészen szokatlanul kis 
méretű kunyhó összedőlt maradványai fedték-e be a 
halottat. Az utóbbi feltevés ellen szól az, hogy a bé
kásmegyeri fiatal kőkori lakógödrök mindig mé
lyebbek, öblösebbek,3 itt a gödör sekély mélységű 
(40 cm), egyenes falú, viszont a fölötte és részben 
benne talált építmény-maradványok, egy primitív 
építmény ellenére is sokkal jellegzetesebbek. Ugyan
akkor a nagyméretű mészkőtömbök a neolitikus te
lepen kizárólag itt fordultakelő. A csontváz helyzete 
önmaga is eltemetésre utal, annak ellenére, hogy csak 
részben zsugorított és hogy közvetlen mellékletei 
nem voltak. (A csontváz D—É-i iránya, a felhúzott 
karok az arc előtt, az arc K-i iránya.) A halott „mel
léklete" valószínűleg maga a felette fekvő objektum 
lehetett. 

A régészeti anyagot tartalmazó halom és a 
csontváz ásatásilag annyira tiszta helyzetben, kör
nyezetben és olyan részletes felbontás mellett került 
elő, hogy megpróbálhatjuk rekonstruálni a földbe
kerülésének körülményeit. Egy rítus-rekonstrukcióval kerülünk szembe, amely tudomásunk szerint egye
lőre analógia nélküli ebben a korszakban, de az ásatási megfigyelések olyan határozottan és plasztikusan 
adták a következtetést, amelyet feltételezés mellett is reálisnak kell tartanunk. 

A halott elhelyezésére kisméretű, egyenes falú, vízszintes fenekű, sekély, a lakógödröktől teljesen eltérő 
gödröt ástak. A gödörben hulladék nem volt, tehát nem szemétgödörbe helyezéssel állunk szemben, amit a 
40 cm-es mélységkülönbség is igazol. A gödör fölé paticcsal és mészkövekkel megerősített, kisméretű kunyhó 
került, nyilván provizórikus jelleggel. Ehhez tartozhatott a tiszai kultúrájú tál. A halottat az így elkészített 
„halott házába" helyezték, amely esetleg a lábnál tapasztalható erős égés következtében dőlt össze. Az 
összedőlt halom tetejére került a melléklet, az említett vékony falú bögre és a 2. képen látható nagyobb mész
kődarabok. Amennyiben a szokatlanul kisméretű kunyhó önmagától dőlt volna össze és temette volna maga 
alá lakóját, nem találnánk magyarázatot a gödör leletszegénységére, (a lakógödörben mindig jelentős 
mennyiségű régészeti leletanyag van) a halom tetején levő edényre és összerakott kövekre és a halott rituális 
elhelyezésére. Ezenkívül a kis „halott háza" lényegesen erősebb konstrukciót mutat, mint a telepen de facto 
használt lakógödröké. . 

A neolitikumnak ez a harmadik temetkezése, sír a főváros területén, a fiatal vonaldíszes kerámia és a 
tiszai kultúra találkozását Békásmegyeren már ismerjük. 

A fiatalabb kőkori telep feltárása során további, más jellegű gödröket találtunk. Ezek az 1. képen látható 
terület felénk eső részében, az 1—2. négyzetekben helyezkednek el, kibontásuk után eléggé komplikált, egy
másba kapcsolódó, egykorú gödörrendszert képeznek (6. kép). 

A 70 cm mélyen jelentkező gödrök a bontás során, különböző relatív mélységük révén, jól elváltak egy
mástól, részben metszették egymást, részben áthúzódtak a felület közepén hagyott tanúfal alatt. Ennek fel
bontása után két kisebb szemétgödröt és egy nagyobb, mélyebb, ismét temetkezést tartalmazó gödröt talál
tunk. 

Az utóbbi kör alakú, valamivel nagyobb, mit az előbbi sír, É és K felé padkásán mélyült. Feneke és ol
dalfalai ennek is egyenesek voltak. A gödör fenekén egy teljes szarvascsontvázat tártunk fel (7. kép). Az állat 
kifejezetten nagytermetű, agancs nélküli (nőstény), és elhelyezéséből világosan látható, hogy eltört gerinccel, 
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5. kép. Neolitikus temetkezés Békásmegyeren 
Das jungsteinzeitliche Grab nach der Freilegung, von SO her 



6. kép. Neolitikus telep gödörrendszere 
Grubensystem auf der jungsteinzeitlichen Siedlung von Békásmegyer. In der mittleren, grossen Grube war der Hirsch 

begraben 

7. kép. Szarvastemetkezés a békásmegyeri neolitikus telepen 
Skelett eines begrabenen Hirsches auf der jungsteinzeitlichen Siedlung von Békásmegyer 



a hátgerinc természetes irányával ellenkezően hajlítva, megtörve került a gödörbe. A csontmaradványok bi
zonyítják, hogy a szarvasnak egyetlen részét sem használták fel. Abból, hogy az állat elhelyezésében bizo
nyos „zsugorítás", kör alakú helyre szorítás látható, további következtetést nem merünk levonni. A telepen 
azonban a vadászott állatok maradványai kizárólag hulladékban fordulnak elő — ami ugyanígy áll az 
összes neolitikus telepen — és azt bizonyítja, hogy ez rituális temetés volt. Miután nem domesztikált, fejlett, 
nehezen elejthető állat hullája került gödörbe, teljesen kizárt, hogy ez hulladékhely lett volna, minden egyéb 
hulladék, csont, kerámiatöredék stb. nélkül (!), éspedig úgy, hogy egyetlen részét sem használták fel. 

A fiatalabb kőkori telepeken a vadászott állatok minden esetben lényegesen kiegészítik a már fejlettebb 
gazdálkodásra épülő élelmezési bázist. Az, hogy az állattartás foka és módja mellett jelentős húsmennyiséget 
adó állatot nem használtak fel, azzal a feltevéssel függhet össze, melyet a termékenységi kultusz változatai
val kapcsolatban ismerünk. 

A fiatalabb vonaldíszes kerámia műveltségében, a késői neolitikumban ilyen szarvastemetkezést Ma
gyarországon nem ismertünk. Anélkül, hogy itt, a telep teljes feldolgozása előtt analógiákat távolabbi terü
leteken keresnénk, csupán egyetlen példára, szarvastemetésre utalhatunk — szintén késői vonaldíszes kerá-
miájú telepen —, mely Ausztriában került elő.4 

J E G Y Z E T E K 

1 Arch. Ért. 91 (1964) 201—214. 
- Uo. 1. kép. — A közölt helyszínrajzon a VI. blokk

tól É-ra az újabb ásatás területe, a VII—VIII felület fekszik. 
3 Arch. Ért. 91 (1964)201. 
4 G. Mosler szóbeli közlése. 

V. GÁBORI-CSÁNK 

JUNGSTEINZEITLICHES GRAB UND HIRSCHBESTATTUNG 
IN BÉKÁSMEGYER 

Die Verfasserin hat die neuen Ergebnisse der 
Freilegung der urzeitlichen Siedlung von Békásme
gyer bereits im Jg. 1964 der Zeitschrift Archaeológiai 
Értesítő veröffentlicht. Die Erschliessung des Fund
ortes wurde im Jahre 1964 fortgesetzt und es soll in 
der nachfolgenden Beschreibung über zwei wichtige 
Objekte dieses Gebietes bzw. über die im Zusammen
hang mit diesen stehenden Bestattungsriten berichtet 
werden. 

Das neuerschlossene Gelände liegt von der be
schriebenen Grabungsstätte um 1 m nach Norden 
und schliesst sich daher unmittelbar der früher frei
gelegten jungsteinzeitlichen Siedlung an. Im Jahre 
1964 wurde ein Gelände von etwas über 100 m2 im 
Quadratnetzsystem (Abb. 1) und weitere Abfall-
gruben des Neolithikums erschlossen. Es wurde fer
ner ein frühbronzezeiliches und durch ein glocken
förmiges Gefäss gekennzeichnetes Brandgrab gefun
den, — die letzteren wiederum über der jungstein
zeitlichen Kulturschicht. 

Im 3. Quadrat des jungsteinzeitlichen Siedlungs
horizontes, 35 cm tief unter der Oberfläche, lagen 
grössere, rohe Kalksteinstücke, faustgrosse Kiese, 
darunterjungsteinzeitliche Hauskeramik und Lehm
bewurfstücke. Im Laufe der Freilegung nahm das in 
55 cm-Tiefe auf einen kleinen Platz konzentrierte 
Fundmaterial an der Zahl zu und bildete einen 

85X80 cm grossen, kegelförmigen Hügel vom 
Grundriss eines Kreises (Abb. 2). Darin fanden wir 
als kulturbezeiehnenden Fund die Stücke einer dünn
wandigen, ,,bombenförmigen" Schale vor. Das klei
ne Gefäss war ursprünglich völlig intakt. 

Nach Entfernung des aus Steinen und Lehm
bewurf bestehenden Hügels umzeichnete sich in 80 
cm-Tiefe eine Verfärbung der Grube (Abb. 3). Bei 
der Ausgrabung dieser kamen in grösserer Menge 
Lehmbewurfstücke, jungsteinzeitliche Hauskeramik, 
— darunter die Scherben einer grossen, zur Theiss-
kultur gehörenden Schüssel und auch Tierknochen 
ans Tageslicht. Die Wand und der Boden der Grube 
waren eben. 

Am waagerechten Boden der Grube lag ein SN 
orientiertes Skelett, teilweise in Hockerlage (Abb. 
4—5). Beim Beckenknochen lag ein (hereingestürz
ter?) Kalksteinblock, — ein ähnliches Stück war 
auch am Rand der Grube vorhanden. Bei den Füs
sen war die Erdmasse der Grube stark durchbrannt. 

Während der Ausgrabungen in den Jahren 1962 
und 1963 wurden zahlreiche Gruben aus der Jung
steinzeit erschlossen. Diese enthielten jedoch wesent
lich weniger Baureste und auch ihr Umfang war 
grösser. Hierauf verweisen wir deshalb, weil es ein 
Problem bedeutet, ob der jungsteinzeitliche Bau zum 
Zwecke einer Bestattung gedient hat oder aber der 
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Tote von den eingestürzten Resten einer sehr fest 
erbauten, jedoch ungewöhnlich kleinen Hütte be
deckt worden ist. Gegen diese Annahme spricht die 
geringe Tiefe der Grube, ferner, dass hier die Bau
reste viel charakteristischer sind, als bei den übrigen 
Wohngruben der Siedlung. Z. B. kamen die grossen 
Kalksteinblöcke auf dieser Siedlung nur hier vor. 
Es ist anzunehmen, dass die „Beigabe" des Toten 
das über ihn gelegene Objekt gewesen sein dürfte. 

Mit Hilfe der bei der Ausgrabung gemachten 
Beobachtungen versuchen wir die Umstände zu re
konstruieren, nebst welchen der Tote in die Erde ge
kommen ist. Der Tote wurde in eine kleine, gerad-
wandige, waagerechte Grube gelegt, darüber kam 
die mit Lehmbewurf und Kalksteinen befestigte 
Hütte, die eventuell zufolge des bei den Füssen er
folgten starken Brandes engestürzt ist. Auf den obe
ren Teil des eingestürzten Hügels kam dann die 
Beigabe, — die erwähnte dünnwandige Schale. 

Im Laufe der weiteren Erschliessung der Sied
lung legten wir ein ganzes System von einander 
durchschneidenden Gruben aus derselben Zeit frei 
(Abb. 6). Bei ihrer Ausarbeitung fanden wir in einer 
Grube eine andere Bestattung vor. Die Grube war 
kreisförmig ausgebildet, nach N und O staffelig 
vertieft, ihre Seitenwand und ihr Boden war gleich
falls eben. Am Boden der Grube legten wir ein 
Hirschskelett frei (Abb. 7). Das Tier war gross, hat
te kein Geweih (Hirschkuh) und aus seiner Lage ist 

klar zu sehen, dass es mit gebrochenem Rückgrat, 
der natürlichen Richtung des Rückgrates entgegen
gesetzt, gebogen in die Grube kam. Die Knochen
reste beweisen, dass man keinen einzigen Teil des 
Hirsches verbraucht hat. — Auf der Siedlung kamen 
die bei der Jagd erlegten Tiere ausschliesslich im Ab
fall vor, deshalb müssen wir an eine rituelle Bestat
tung denken. Da man den Kadaver eines nicht do
mestizierten, entwickelten, schwer erlegbaren Tieres 
in die Grube gelegt hat, — ist es ausgeschlossen, 
dass diese eine Abfallstätte gewesen wäre. 

Auf den jungsteinzeitlichen Siedlungen er
gänzen die erlegten Tiere in jedem Falle wesentlich 
die sich auf einer höheren wirtschaftlichen Ent
wicklungsstufe aufbauende Ernährungsbasis. Die 
Tatsache, dass neben dem Grad und der Art der 
Viehhaltung das, eine bedeutende Fleischmenge 
liefernde Tier nicht benützt worden ist, kann mit der 
Annahme zusammenhängen, die uns in Verbindung 
mit den Variationen des Fruchtbarkeitskultes be
kannt ist. 

Eine Hirschbestattung in der Kultur der jünge
ren Linearkeramik Ungarns ist uns unbekannt. 
Ohne dass wir vor der völligen Aufarbeitung der 
Siedlung Analogien suchen würden, möchten wir 
bloss auf eine einzige Hirschbestattung hinweisen, 
— ebenfalls auf einer Siedlung mit später Linearke
ramik, — die in Österreich zum Vorschein gekom
men ist. 
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SCHREIBER RÓZSA 

KÉSŐBRONZKORI SÍRLELETEK 
RÁKOSKERESZTÚRRÓL 

1961-ben Rákoskeresztúron a Szárny u. 7. sz. ház kerítésalapozásánál 60—80 cm mélységben négy 
edényt találtak. A találó szerint az egyik nagyobb edény — valószínűleg tál — fedte a két kis bögrét, s mellette 
állt a nagy urna. Az urnában égett csontok voltak. A sírleletből csak a két kis bögre és az összetört nagy urna 
került a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Osztályára, a tál (?) elveszett. A lelőhelyen hitelesítő ásatásra 
nem volt lehetőség. 

Leletek: 
1. Urna (3. kép). Kettős csonkakúp alakú öbléhez erős tagolással csatlakozik vízszintesen kihajló 

peremű, hengeres nyaka. Határozott hasélén két kis szalagfül helyezkedik el. Vállát ívelten körülfutó borda 
díszíti. Az ívek felső csúcsától fordított T alakú bordák futnak a hasélig. Foltos, szürkésbarna, kissé kiegé
szített. M.: 26 cm, Szá.: 18 cm. Fá.: 11 cm, ltsz. 62.5.1. 

2. Kis füles bögre (2. kép). Rövid tölcséres nyaka és rövid, gömbölyded alsó része van. Alja benyomott, 
szalagfüle a peremből indul, a has alsó részén három kis bütyök helyezkedik el. Sötétszürke, kissé kiegészí
tett. M.: 7.5 cm, Szá.: 8.7 cm, 
ltsz. 62.5.3. 

3. Kis füles bögre, az elő
zőhöz hasonló alakú (1. kép), 
kissé kiegészített. M.: 8 cm, 
Szá.: 6 cm, ltsz. 62.5.2. 

1963-ban az előző sírlelet 
közelében, a Csordás u. 57. sz. 
ház kertjében faültetés közben 
kb. 70 cm mélyen urnát talál
tak, melynek nyakrésze letö
rött. Az urnában két bronzkarperec és égett cson
tokkal együtt egy összeolvadt bronzrög volt. A találó 
az urna mellett egy kisebb edényt is megfigyelt, ez 
azonban elkallódott.1 Az urna lelőhelyén 1964-ben 
kisebb hitelesítő ásatást végeztem, s 40 m2 területet 
tártam fel. További sírt nem találtam csak egy urna
szerű, nagyobb edény felső részéhez tartozó cserepe
ket, melyek nem a korábban előkerült urnához tar
toztak. Lehet, hogy az elpusztult edény töredékei 
voltak. A leletmentés során megtudtam, hogy a 
szomszédos telken (Csordás u. 55.) a kút ásásakor 
hasonló korú díszített bronzkarperecet találtak. Ezt 
a karperecet és az előző évi urnasír leleteit Somo
gyi Ernőné, rákoskeresztúri lakos a BTM Régészeti 

Osztályának ajándékozta. !__3 k é p Késöbronzkori sírlelet Rákoskeresztúrról 
(Szárny u. 7.) 

Spätzbronzezeitlicher Grabfund von Rákoskeresztúr 
(Szárny Gasse 7) 

• 
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AZ URNASÍR LELETEI 

1. Kettős csonkakúp alakú urna, 
legömbölyített haséllel. Öblén két rö
vid szalagfül helyezkedik el. A fülek 
magasságában ujjbenyomásokkal ta
golt borda fut körül. Vállát négy 
körárkos bütyök díszíti. Szürke. 
Nyaka letörött. Töredékes. M. : 31 
cm, Fá. : 11 cm, ltsz. 66.2.1. (4. kép.) 

2. Bronzkarperec. Nyitott végei 
kissé kiszélesednek, közepe megvas
tagszik, keresztmetszete rombusz 
alakú. Vésett díszítése van, végeit 
sűrű párhuzamos vonalkázások dí
szítik. Mindkét szélén kettős vonal
lal határolt, összefüggő félkörívek
ből álló girland fut végig. Átm.: 6 
cm. Ltsz. 66.2.2. (5—6. kép). 

3. Bronzkarperec. Alakja, díszí-

4. Összeégett bronztárgy. Valószínűleg lándzsa köpűs része volt, és pecsétes fejű tű töredéke olvadt 
hozzá. Ltsz. 66.2.3. 

SZÓRVÁNYOS LELETEK 

a) Cserepek. A leletmentés során kerültek elő, urna felső részéhez tartoztak. Az edény vállát két párhu
zamos, bekarcolt vonalból alkotott csüngő háromszögek, s ezen, alsó részénél benyomott pontok díszítették. 
Egyik töredéken köríves árkolt dísz maradványa figyelhető meg. Az edénynek vízszintesen kihajló pereme 
volt. Ltsz. 66.2.1. (8. kép) 

b) Bronzkarperec. A Csordás u. 55. sz. ház kertjéből. Ovális alakja és nyitott, pecsétlős vége van. Kö
zépen megvastagszik, keresztmetszete lekerekített élű háromszög. Díszítése bevésett sűrű függőleges 
egyenesekből, háromszögekből, összefüggő félkörívekből és ún. halhólyagból áll. Hossztengelyének átm.: 7 
cm. Ltsz. 66.2.4. (9. kép). 

Az ismertetett rákoskeresztúri leletek urnasírok mellékletei voltak. Ez a származás tételezhető fel a 
szórványos cserepekről és karperecről is. A két urnasír egymástól kb. 120—150 m távolságban feküdt. Va
lószínű, hogy nagy kiterjedésű temetőhöz tartoztak, melyben a sírok igen ritkán, talán csoportokban helyez
kedtek el. A lelőhely a Rákos-patak bal partján húzódó homokdomb teteje és lejtője. 

A rákoskeresztúri urnasírok leleteivel együtt megemlíthető a pesterzsébeti múzeum egyik talpas tálja 
(ltsz. 64.57.1.). Pesterzsébet területén szórványként került elő és kétségtelenül a rákoskeresztúriakkal egy 
kulturális körbe tartozik. Kónikus tál, rövid nyakkal és enyhén kihajló peremmel, amely négy helyen felcsú
csosodik. Nyakán rövid szalagfüí helyezkedik el, alacsony talpa fordított csonkakúp alakú. Peremét két 
párhuzamosból álló karcolt zegzug-vonal díszíti. Belsején 6X3, közepén 4 pontot mélyítettek be. Sárga, 
kiegészített. M. : 8 cm, Szá. : 18 cm, Tá. : 7 cm, (10. kép) 

A rákoskeresztúri sírleletek egységesen a halomsíros kultúra klasszikus szakaszát képviselik. Beletartoz
nak abba a nagy egységbe, mely Ausztria K-i része, DNY-Szlovákia, a Dunántúl és az Alföld nagy részén a 
halomsíros kultúra nagyobb népcsoportjainak behatolása után létrejött. 

A plasztikus díszítésű urna előkerült Ausztriában,2 Szlovákiában3 (Zsitvaudvar, Mala nad Hronom), a 
Dunántúlon4 (Rácegres, Fenékpuszta és Veszprém megye területén), Kelet-Magyarországon5 (Mezőcsát), 
Szeged környéki halomsíros kultúra temetőiben és az ún. marosvásárhelyi leletegyüttesben.6 Ez a díszítés 
az egész elterjedési területen csaknem mindig urnákon fordul elő, kivétel egy Szeged környéki kis talpas 
korsó.7 

A plasztikus borda az urnák vállát díszíti. Mintájuk nem változatos. Általában csúcsával felfelé mutató 

4. kép. Késő bronzkori urna Rákoskeresztúrról (Csordás u. 57.) 
Spätzbronzezeitliche Urne von Rákoskeresztúr (Csordás Gasse 57.) 

tése és mérete megegyezik az előzővel. Ltsz. 66.2.2. (5—7. kép.). 
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5—7. kép. Bronzkarperec Rákoskeresztúrról (Csordás u. 57., sírlelet) 
Brónzearmband von Rákoskeresztúr (Csordás Gasse 57, Grabfund) 

háromszög, amelyből függőlegesek futnak le (Marosvásárhely, Rácegres, Steinabrunn, Mezőcsát, Zsitva-
udvar), olykor a háromszögek szárai egymáshoz érnek és tágabb vagy szűkebb zegzug-mintát alkotnak 
(Szeged-Bogárzó, Bilisics, Mala nad Hronom, Fenékpuszta, Wiener-Neustadt). Az előbbiek változata a 
rákoskeresztúri urna, ahol a zegzug-vonal lekerekített ívvé módosul és ennek csúcsából futnak le a függőle
ges bordák. A rokonság elvitathatatlan. Wíllvonseder az ilyen díszű Steinabrunnból származó urnát Reinecke 
B2 periódusba keltezi.8 Ez a fajta plasztikus díszítés legkorábban a magyarádi kultúra idején jelent meg, 
körbefutó egy vagy többsoros hullámvonal formájában9 (Nitriansky-Hradok, Majcichov birituális teme
tője). Tocik ezekből származtatja a halomsíros kultúra hasonló díszű edényeit.10 Ezt a feltevését erősíti az is, 
hogy a majcichovi urnán a fül magasságában ugyanúgy ujjbenyomással tagolt borda fut körül, mint a ma
rosvásárhelyi, bogárzói, bilisicsi és a steinabrunni urnán. 

A csúcsával felfelé mutató háromszög, s ebből lefelé haladó függőleges minta karcoltan is előfordul, 
főleg az egyeki kultúra edényein11 (Igrici, Egyek). Ezek egykorúak a plasztikus díszítésű urnákkal. Koráb
ban karcolt díszítésként Dolny Peter-i temető egyik edényén figyelhető meg.12 Ez a minta legkorábban ugyan
csak karcolt formában a vatyai kultúra edényein jelentkezik.13 Ezt a díszítőmintát a középső bronzkorban 
alkalmazták először, de a Kárpát-mecencében általános elterjedésűvé a halomsíros kultúra idején vált. 
A Reinecke B2-től kezdve főleg plasztikus, de Kelet-Magyarországon az egyeki kultúrában|inkább karcolt 
díszként. 

A rákoskeresztúri másik urna (4. kép) egyszerű formája ugyancsak a halomsíros kultúra általános 

8. kép. Későbronzkori sírlelet cserepei Rákoskeresztúrról (Csordás u. 57.) 
Scherben eines spätbronzezeitlichen Grabfundes von Rákoskeresztúr (Csordás Gasse 57) 
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9. kép. Bronzkarperec Rákoskeresztúrról (Csordás u. 55., szórvány) 
Bronzearmband von Rákoskeresztúr (Csordás Gasse 55, Streufund) 

edénytípusa volt a Kárpát-medencében. Nyakuk többnyire csonkakúpos, peremük egyenesre levágott. 
Ritkábban a perem vízszintesen kihajlik. Öblükön ujjbenyomással tagolt borda fut körül, és ezt két szalag
fül vagy nyújtott bütykök szakítják meg. Gyakoriak az ilyen formák az Ipoly környéki temetőkben,14 

Igriciben15 és Makiáron,16 a halomsíros, ill. egyeki kultúra temetőiben. Időrendje ennek is Reinecke B2 és 
C-ben állapítható meg. 

A pontbenyomásos csüngő háromszögekkel díszített cserepek ugyanennek a kornak jellegzetes ter
mékei. Ilyen díszítésű a marosvásárhelyi,17 igrici,18 ebedi,19 az Ipoly környéki temetők,20 az egyeki kultúra21 

s a bárcai csoport több urnája.22 Ezt a díszítőmintát a kutatás a halomsíros kultúrának tulajdonítja.23 

Igen korán megjelent. A Dunántúlon24 már a késővatyai edényeken is előfordul (Pákozdvár, Solymár, 
Gellérthegy stb.) és ilyen díszítése van a koszideri horizonthoz tartozó régi rákospalotai edénynek is.25 

Az ebedi urnának, amely ugyanebbe a körbe tartozik, az ismertetett díszítőelemeken kívül még függő
leges párhuzamosok között haladó karcolt rombusz díszítése is van.26 Ugyanilyen formájú és díszítésű 
Ausztriában egy Kiblitzből származó urna,27 melyet Willvonseder a Reinecke B2 be sorol. Ez a díszítő
minta Magyarországon a Reinecke B2 és C periódus idején használatos. 

A kis füles bögrék a korszak általánosan elterjedt típusai. Ilyenek vannak az Ipoly környéki28 és az 
igrici temetőkben.29 Paloznakról teljesen hasonló edényből álló depot került elő.30 

Ugyanebbe a körbe tartozik a pesterzsébeti talpas tál. Felcsúcsosodó peremével, kis fülével, erősen 
profilált alsó részével a halomsíros kultúra jellegzetes magyarországi edénytípusa. Hasonló került elő 
Kiskundorozsmán.31 A makiári temetőnek leggyakoribb edényformája az ilyen jellegű talpas tál.32 Ezekhez 
áll a legközelebb a pesterzsébeti edény. Az ausztriai talpas tálakat Willvonseder a Reinecke C-re keltezte 
és csak a talp nélküliek egy részét tartotta korábbiaknak (B2).33 A magyarországi csúcsos peremű tálak idő
rendi szétválasztása még nem lehetséges. 

A pesterzsébeti tálon levő díszítéshez hasonló, 3—3 benyomott pontból álló dísze van egy ausztriai 
bögrének és több töredéknek.34 Willvonseder ezeket a B2-re keltezi. Hasonló három pontból álló díszítése 
van egy makiári bögrének is.35 Makiáron több bögrét is díszítenek benyomott pontok. Ausztriában és 
Makiáron a benyomott pontokhoz árkolt bütykök csatlakoznak. 

A 3—3 benyomott pontból álló díszítés legkorábbi megjelenése a koszideri horizonthoz tartozó késő
vatyai edénydepot bögréin36 és a hasonló korú Zagyva vidéki bögréken is megfigyelhető.37 Ez lehet a pest
erzsébeti tál díszítésének az előzménye. Kedveltté lett a pilinyi kultúra korai és a késői szakaszában is.38 

A Rákoskeresztúron előkerült karperecek igen jellegzetes darabjai a halomsíros kultúrának. A rombusz 
alakú keresztmetszetűek és a lekerekített háromszög keresztmetszetűek együtt fordulnak elő.39 Közvetlen 
előzményüket a koszideri horizontból ismerjük.40 A két horizont karperecei között egyelőre nem tudunk 
tipológiai különbséget megállapítani. Jelenleg csak azt mondhatjuk, hogy a koszideri horizontban több a 
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háromszög díszű, a halomsíros kultúra idején több a köríves díszítésű karperec. Korábban lekerekítettebb, 
később élesebb lett a keresztmetszet. 

A rákoskeresztúri és pesterzsébeti urnasírok legközelebbi párhuzamait az Ipoly környéki, a Szeged 
környéki, a makiári halomsíros kultúrájú temetőkben és az egyeki kultúra temetőiben figyeltük meg. 
Ezeket Tocik a kárpáti halomsíros kultúra néven foglalta össze. Véleménye szerint az egész Kárpát
medencében elterjedt és helyesen az egyeki kultúrát is ebbe az egységbe vonta. Kétségtelen, hogy a szálkai 
és az igrici temető ugyanabba a kultúrába tartozik, azonos leletanyaggal. Tocik az Ipoly környéki temetőket 
a kárpáti halomsíros kultúra klasszikus szakaszára keltezi. E korszak leleteiben elismeri nemcsak a 
Közép-Duna vidéki, de a Cseh-Oberpfalz-i halomsíros kultúra hatását. Az Ipoly környéki temetőket a 
Reinecke B2 végére és C-re keltezi.41 

Kőszegi megkísérli a halomsíros kultúra magyarországi leleteinek három időrendi fázisba való 
osztását.42 Ezek közül a m i leleteinkkel két fázis hozható kapcsolatba, a harmadik már későbbi. A leg
korábbi halomsíros fázisba sorolja a keszthelyi, a szomolányi, az ebedi sírokat, a Szeged környéki temetők 
sírjainak egy részét, stb. Ebbe tartoznának a rákoskeresztúrihoz hasonló plasztikus díszű urnák és azok a 
sírok, amelyekben az egyenes tűk mellett még a sarlós tűket is használták. Ezt a korai szakaszt a Reinecke 
B2-vei párhuzamosította. 

A fiatalabb szakaszba tartozna az általa közölt kiskőrösi függőleges bordadíszű urna, az erősen tagolt 
bütyökdíszes bögrék, csúcsos szájperemű tálak stb. A fiatalabb szakaszt a Reinecke C-re keltezte. 

Ilyen időrendi szétválasztást egyelőre csak tipológiai meggondolások alapján és csak feltételesen 
lehet elvégezni. Jelenlegi ismereteink alapján azt mondhatjuk, hogy az ismertetett rákoskeresztúri és 
pesterzsébeti leletek, valamint körük a Reinecke B2 és C időszakát felölelhetik. Magyarországi széles körű 
elterjedésük kapcsolatos azzal a nagy történeti változással, amelyet a halomsíros kultúra nagyobb nép
csoportjainak a megjelenése váltott ki. Ez az időszak önálló fejlődési szakaszként követi a koszideri 
horizonttal párhuzamosított rákospalotai43 edényleletünk időszakát és elfoglalja Erdély kivételével csaknem 
az egész Kárpát-medencét. 
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10. kép. Későbronzkori tál Pesterzsébetről (Szórvány) 
Spätbronzezeitliche Schüssel von Pesterzsébet (Streufund) 
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R. SCHREIBER 

SPÄTBRONZEZEITLICHE GRABFUNDE VON RÁKOSKERESZTÚR 

Die Grabfunde von Rákoskeresztúr vertreten 
einheitlich den klassischen Abschnitt der Hügelgrä
berkultur. Sie gehören der grossen Einheit an, die 
im östlichen Teil Österreichs und im grössten Teil 
des Karpatenbeckens nach dem Eindringen dsi. 
grösseren Volksgruppen der Hügelgräberkultur 
zustande gekommen ist. (Die beiliegend veröffent
lichten Funde waren Beigaben von Urnengräbern, 
wahrscheinlich stellt auch die Schüssel von Pesterzsé
bet einen Grabfund dar. 

Die plastisch verzierte Urne ist im ganzen Ver
breitungsgebiet heimisch. Ihr Muster ist ziemlich 
einheitlich. Willvonseder setzt sie in die Periode 
Reinecke B2. Diese Art der plastischen Verzierung 
erschien am frühesten zur Zeit der Magyaráder Kul
tur. Das mit der Spitze nach oben zeigende Dreieck 
und die von diesem nach unten verlaufenden senk
rechten Muster kommen, insbesondere auf den Ge-
f ässen der Egyeker Kultur auch in eingeritzter Form 
vor. Diese sind mit den plastisch verzierten Urnen 
gleichzeitig. Dieses Muster wurde zuerst in der 
mittleren Bronzezeit (Vatya-Kultur) angewandt, 
doch erst zur Zeit der Hügelgräberkultur, von der 
Periode Reinecke B2 an allgemein. 

Die andere Urne von Rákoskeresztúr war im 
Karpatenbecken ebenfalls ein allgemeiner Gefässtyp 
der Hügelgräberkultur. Diese Form kommt in den 
Gräberfeldern der Umgebung des Flusses Ipoly und 
in Nordungarn, in den Gräberfeldern der Hügelgrä
ber- bzw. Egyeker Kultur häufig vor. 

Die mit eingedrückten Punkten und herabhän
genden Dreiecken verzierten Scherben sind typische 
Produkte des Zeitalters. Dieses Ornament schreibt 
die Forschung der Hügelgräberkultur zu. Eine 
solche Verzierung weist auch das dem Horizont von 
Koszider angehörende alte Gefäss von Rákospalota 
auf und sie kommt bereits auch auf den Spätvatya-
Gefässen vor. 

In ähnlicher Weise gehören auch die kleinen, 
henkligen Schalen zu den allgemein verbreiteten 
Typen des Zeitalters. Zu demselben Kreis gehört die 
Fussschüssel von Pesterzsébet. Sie ist eine typische 
Gefässform der Hügelgräberkultur in Ungarn und 
kommt am häufigsten im Gräberfeld von Maklár, in 
Nordungarn vor. Die österreichischen Fussschüs-
seln datierte Willvonseder auf Reinecke C und hielt 
bloss die Exemplare ohne Fuss für frühere Stücke. 

Die Verzierung der Schüssel entspricht jedoch dem 
frühen Zeitalter, deren Anfänge auf den Spätvatya-
und gleichzeitigen Gefässen der Zagyvagegend zur 
Zeit des Horizontes von Koszider zu beobachten sind. 

Die in Rákoskeresztúr zum Vorschein gekom
menen Armbänder sind sehr charakteristische Stücke 
der Hügelgräberkultur. Ihre unmittelbaren Anfänge 
sind uns aus dem Horizont von Koszider bekannt. 
Wir können auch zwischen den Armbändern der 
beiden Horizonte typologisch keinen Unterschied 
machen, vielleicht gibt es bloss im quantitativen 
Verhältnis des Dreiecks und Kreisbogenmusters, 
sowie des abgerundeten und schärferen dreieckigen 
Querschnittes einen Unterschied. 

Die allernächsten Parallelstücke der Urnengrä-
be- von Rákoskeresztúr konnten in den Gräberfel
dern der Hügelgräber- bzw. Egyeker Kultur in der 
Umgebung des Flusses Ipoly, um Szeged herum 
und in Nordungarn beobachtet werden. Diese 
fasste A. Tocik unter dem Namen karpatische 
Hügelgräberkultur zusammen. Sehr richtig bezog er 
auch die Egyeker Kultur in diese Einheit ein. Tocik 
datiert die Gräberfelder der Umgebung des Flusses 
Ipoly auf das Ende der Periode Reinecke B2 und C. 
Ausser der entscheidenden Wichtigkeit der örtlichen 
Elemente anerkennt er auch die Auswirkung der 
böhmischen und deutschen Gebiete. 

Kőszegi versuchte die in Ungarn freigelegten 
Funde der Hügelgräberkultur in drei Phasen einzu
reihen. Nur die ersten beiden beziehen sich auf un
sere Funde. Die früheste Phase würden die plastisch 
verzierten Urnen und die sichelförmigen Nadeln 
usw. bedeuten. Dies stellte er mit Reinecke B2 in Pa
rallele. Der jüngeren Phase würden die stark profi
lierten Gefässe angehören (Reinecke C). Vorläufig 
können wir diese Aufteilung nur in bedingter Form 
akzeptieren. Unseren heutigen Kenntnissen nach 
kann der Kreis der veröffentlichten Funde von Rá
koskeresztúr und Pesterzsébet die Periode Reinecke 
B2 und C umfassen. Ihre weite Verbreitung in Un
garn steht mit der grossen historischen Änderung in 
Zusammenhang, die das Erscheinen der grösseren 
Volksgruppen der Hügelgräberkultur ausgelöst hat. 
Diese Periode folgt als selbständige Entwicklungs
phase dem Zeitalter des mit dem Horizont von Ko
szider in Parallele gestellten Gefässfundes von Rá
kospalota. 
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SZILÁGYI JÁNOS 

VITÁS ÉS KÖZÖLETLEN RÓMAI KORI 
KŐFELIRATOK AZ AQUINCUMI MÚZEUMBÓL 

Az aquincumi múzeum régi gyűjtéséből egészítünk ki és elemzünk néhány olyan kőfeliratot, amelyek 
újabb vizsgálat eredményeként új megvilágításba kerülnek. 

Az új olvasatok, ill. (az ismeretlen okból) közöletlen maradt kőfeliratok közlését időszerűvé teszi az a 
körülmény, hogy a „latin feliratok gyűjteménye" pannóniai kötetét (nemzetközi vállalkozás keretében) 
újonnan kiadják, és mielőtt azokat is a „CIL" szerkesztőségének rendelkezésére bocsátanók, helyénvaló 
közzétételük tudományos folyóirat nyilvánossága előtt. 
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F O G A D A L M I K Ő O L T Á R O K 

; 1. Az aquincumi múzeum mögötti irodaépület keletre eső falában volt található egy csonkult homok
kő oltárka, kezdetleges (kurzív jellegű) írás négy sorával: (1. kép) 

Kiegészítésére ez a javaslatunk: Deo Silva[n]o Equ(itius) Lusor [sa]cer[dos] 
A fogadalomteljesítő személy nevének és foglalkozásának kiegészítése problematikus. A kezdő 

E-betű T-szerű, az R (a 3. sor végén) úgy csonkult meg, hogy F-szerű része maradt meg. Esetleg hármas 
név is idetaláló, pl.: T(itus) Qu . . .Lusor. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az 1. sorban a biztosan 
O-betűt is Q-szerűen vésték, és ennek a példájára a 
2. sor Q-ja is O, a 3. sor L-je meg I betű akart lenni, 
ebben a változatban erre a névhármasra is gondol
hatunk: T(itus) O. .vius Of. .cer. 

Nincs támpontunk arra, hogy a 3. sor végét és 
a 4. sor elejét ilyesféleképpen kapcsoljuk össze : of (fi-
cio) c(ivitatis) Er(aviscorum) ; hiányzik olyan elöl
járó szócska (ex), amely azablativusesetet vonzaná; 
különben To[t]ulus (egynevű peregrinus) lett volna 
a fogadalomteljesítő ebben a változatban (Totulo 
alakban ismert.)1 

El kell ezért tekintenünk attól, hogy az eravis-
cus néptörzs hivatalának beosztottjával lenne dol
gunk. Erőltetett volna az is, ha [Ni]ger vagy [Ma]-
cer-szerű nevet tételeznőnk fel a 4. sor elején. A 3. 
sor elején Uluo vagy Uluso személynév állott ? Egy
általán nem ismeretes ilyen cognomen. 

Barkóczi L. és Mócsy A. igen hasznos név
anyagáttekintéseiben azonban nem találjuk a Lusor2 

és az Equ. . .3 neveket sem, tehát Pannóniában ed
dig ismeretlenek, de a CIL III. kötetének gyűjtőte
rületén már előfordultak4. 

A Lusor nevet, ha szótári jelentéseit5 végiggon
doljuk, a népszerűség (?) könnyen adhatta a foga-
dalomteljesítőnek, különösképpen, ha valóban a L k é p K ö o l t a r k a s ü v a n u s n a k 

bennszülött istennek volt papja, amint első javasla- Steinaltärchen, Silvanus gewidmet 



2. kép. Kőoltárka Silvanusnak 
Steinaltärchen, Silvanus gewidmet 

3. kép. Kőoltárka Silvanusnak 
Steinaltärchen, Silvanus gewidmet 

tunkban gondoljuk. A CIL III. kötetének indices-
ében6 egyébként az Orbius (Orvius?) név szintén 
előfordul. 

Aquincumból Silvanus istennek eddig közel 40 
kőoltára ismeretes7, amelyeknek zöme az i. sz. ill. 
sz. I. feléből származtatható. Úgy véljük, hogy ez a 
kezdetleges (olcsó ?) fogadalmi kőoltár is utóbbi kor
szaknak emléke.8 

2. Az új kőtárterem nyugati falánál (amelyet 
több munkahelyiség egybenyitásával nyertek) volt 
található egy kis mészkő oltár. (2. kép.) 

Kuzsinszky B. a 321 sorszámmal látta el, de 
adatcédulája sajnálatosan nem maradt fenn.9 A Du
nából kotorták ki. Kiegészítését így javasoljuk: 

[deo S]il[van]o [s(acrum ?)] f(ecerunt) M(arcus) 
Cl(audius) Lucinus et M(arcus) Lic(inius) Festu[s] 
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 

A kiugró párkányra vésett istennév nem von
ható kétségbe. A 2. sor elejének kiegészítése kér
déses. Az F betű vízszintes szárait nem látjuk hatá
rozottan, és így felvetődhet ezen a helyen az isten 
egyik jelzője is: [s]il(vestri). Silvanus római és ős-
pannón istenképzetek összeolvadásából10 alakult ki, 
az erdős Pannóniában szerepe lehetett mindig az 
„erdők urának", de a silvestris jelző rövidítése 3 
betűvel teljesen szokatlan. 

A kiugró párkányon a DEO szó talán megvolt, 
de kivakarták (a sor elején). 

A fogadalomteljesítés költségeit két férfiú visel
te, akik egyaránt háromneves római polgárok lehet
tek. Az előbb megnevezett dedicáló a Pannóniában 
eddig ismeretlen11 Lucinus cognomen-t viselte. A 
CIL III. kötet gyűjtőterületén egyetlen példát re
gisztrál.12 

A második helyen felsorolt fogadalomteljesítő 
személy „3. neve" (Festus) az i. sz. 2. sz. vége utáni 
Pannóniában már három kőfeliratból ismeretes13, 
sőt (i. sz. 228-ból) Aquincumból is tudunk (Vale
rius) Festus-ról14 (aki légiói hírszerző volt). 

Ez a kőoltár újabb adat arra is, hogy Silvanus 
kultuszát az idegenek körében is ápolták15 (Aquin
cumban). A Festus név észak-itáliai, a Lucinus-név 
pedig galliai-germaniai keltákra16 utal. 

A kőoltárkát az i. sz. II. sz. vége felé állíthat
ták. A dedikálok foglalkozásukat nem nevezték meg. 

3. Ugyancsak a múzeum új kőtártermében volt 
található17 egy kis homokkő oltárka, erősen elmosó
dott (kurzív jellegű) felirattal. Előzetes jelentésben 
már említést tettünk18 róla. 

A felirat betűit szinte csak bekarcolták, de vö
rös festéssel kihangsúlyozták.19 (3. kép.) 

A feliratos felület több helyen letört, lemorzso-



lódott, a felirat kiegészítése így nehézségekbe ütkö
zik. Javaslatunkat azonban tovább nem halogat
hatjuk a kiegészítésre, amely talán ez lehetett: [deo 
Si]l[vano C]la[u]diu[s ürs]inu[s tabul]ari[us].... 
votum solv(i)t libe(n)s [m]erito. 

A kiegészítés erre az istennévre bizonyos (L 
betűjének alja megvan). Lehet ez: [So]l[i...]? A 
fogadalomteljesitő kétneves római polgár, nomen-
jéből a kőfaragó egy V betűt kifelejtett, esetleg a 
D-hez kapcsolt. Foglalkozását feljegyezte, mintegy 
10 betűs szóval, az általunk javasolt szón kívül még 
tekintetbejöhetnének: [singul]ari[s] vagy [pecujari-
[us] vagy [greg]ari[us] stb. 

Az 5. sor első fele teljesen kitöredezett, ami 
azért különösképpen kár, mert a dedikáló foglalko
zását közelebbről meghatározó főnév itt veszett el : 
A csapattest neve, amelynek ő közkatonája vagy 
irattárosa, esetleg állattenyésztési felügyelője lehe
tett. (?) 

A kőoltárka lelőhelye (Majláth utca eleje) arra 
mutat, hogy katona (helytartói testőr ?, duplazsol
dos?) állíthatta a kőoltárt, alighanem a fogada-
lomtevés színhelyén, a táborfal közelében. 

A dedikáló második neve kissé bizonytalan, 
annyi bizonyos, hogy . . .inus-betűcsoporttal végző
dött. Még megfontolhatnók ezeket a (6—7 betűs) 
változatokat is: [Celsjinus vagy [Albjinus. De 
Pannóniában Ursinus a gyakori, Dalmatia-ból terjedt át ide20 (egy esetben a Claudius nomen-nel párosul). 

Az i. sz. II. sz. vége utáni korszakban tovább népszerűsödött az Ursinus név Pannóniában21, sőt 
(ebből az időből) Aquincumból is tudunk előfordulásról22. Ez a korábban ismeretes Ursinus a tartományi 
pénzügyi kormányzó mellé beosztott „kedvezményezett tiszthelyettes" volt, de az Ulpius nomen-t viselte. 

Silvanus istennek ezt a kőoltárt az i. sz. III. sz. I. felében állíthatták. 
4. Puha és könnyen morzsolódó homokkőből készült egy további fogadalmi kőoltárka is, amely az 

előzőleg tárgyalt oltár mellett került elő. Ezért fennáll annak valószínűsége, hogy ugyancsak Silvanus 
istennek szentelték. 

Ezt a feltevést azért kell megkockáztatnunk, mivel a kőoltárka felső fele elveszett (a dedikáló 
személy és az isten megnevezéseivel).23 A bekarcolások és a letöredezes folytán bizonytalan, O vagy C 
betű volt-e a # előtt? Itt inkább C lehetett. (4. kép.) 

A kiegészítésre ez a javaslatunk: [co]h(ortis) I L(usitanorum?) [ex] iuss[u v(otum)] s(olvit) l(ibens) 
m(erito). 

Fontos, hiszen biztosan csapattest nevét vésték ki a megmaradt 1. sor közepén. A bennszülött gya
logos zászlóalj népnevének kezdőbetűje is fennmaradt: L . . . Elsősorban a L(usitanorum) szóra egészítünk 
ki, amely az i. sz. 110. és 148. években Kelet-Pannóniában (elbocsátó bronzlevelek24 alapján) igazolt. 

De a cohors I Lepidiana, valamint az I Lucensium népneveire is kiegészíthetnénk, amelyek i. u. 80-ban 
Pannóniában működtek az egyik katonai diploma tanúsága szerint25. Eddig egyáltalán nem volt adatunk 
arra, hogy Aquincum terében L betűvel kezdődő népneves cohors tevékenykedett volna.26 

A három bennszülött segédzászlóalj közül a hispániai lusitán gyalogos zászlóalj aquincumi táborozása 
a legvalószínűbb, mert a másik kettő hamarosan a birodalom keleti tartományaiba menetelt, ahol azután 
végleg megállapodott27. 

Az utolsó előtti sor olvasata bizonyos. Az „ex iussu" formulára példa akad a katonák körében is28: 
még a légiói centurióval is megtörtént, hogy megálmodta azt, hogy az isten parancsára fogadalmi kőoltárt 
kell állíttatnia, ha épségben akar szabadulni a veszedelemből. 

4. kép. Kőoltárka ismeretlen istennek, állítja gyalogos zászló
alj katonája 

Steinaltärchen, einem unbekannten Gott gewidmet, errichtet 
von einem Soldaten des Infanteriebattaillons 

303 



5. kép. Kőoltárka Iuppiternek és Iunónak 
Steinaltärcheti, luppiter und Iuno gewidmet 

6. kép. Kőoltárka Mithrasnak, a Leo misztérium-név mögött 
Steinaltärchen, Mithras gewidmet, unter dem Mysterien-

Namen Leo 

A két homokkő oltárka állítása alighanem 
egyidőben történhetett, 

5. Egy kis mészkő oltár (amely szintén az új 
kőtárcsarnokban állott29) ép, de feliratának több 
betűjét elvétette a kőfaragó (Pl. I = T). (5. kép.) 

Előzetes jelentésben30 megemlítettük a kőol
tárka előkerülését. Feliratát így egészítjük ki: 

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Iunoni Sept(imius) 
Antioc(h)ianus votum solvi(t) g(rate) l(ibens) 
m(eritis). 

A luppiter és Iuno istenpárnak állított kőoltá-
rok száma ezzel megint szaporodott Aquincum te
rében, ahol kultuszuk jelentősebb mértékben elter
jedt (a város körzetében is), ezért gondoltak arra, 
hogy itt talán bennszülött isteneknek is feltételez
hetők31. A tárgyalt kőoltárka is az ún. polgárváro
son kívül került elő (III., Rozália u.), ahol már in
kább a vicus Vindonianus területén lehetünk. 

A római istenrendszer feje a két legszokáso-
sabb jelzőjét viseli ebben az esetben is („legjobb, 
leghatalmasabb"), de Iuno mellől elmaradt a re
gináé) értelmező jelző. A kétneves (római polgár) 
fogadalomteljesítő személy keletről származhatott. 
Második nevének a végződése (-anus) magában 
véve erre utal32. A név már több ízben eddig is elő
fordult Pannoniában33, de Aur(elius) névvel társul
tan (Aquincumnál első előfordulás!). 

Talán ez is megmagyarázhatja az idegenszerű
ségeket a feliratban. Lehet, hogy a H-betű tuda
tosan maradt ki az Antiocianus szóból (erre példa 
Siscia-ban akad34). Szokatlan a g(rate) határozószó 
használata (ez a szótári jelentés talál ide: szívesen, 
hálásan, örömest), a solvi alak (egyes első sze
mély). 

Más sajátságok a fogadalomteljesítés idejére 
(i. sz. III. sz. I. fele) vallanak: az A betűkből az át
húzás elmaradása35, a betűk dőlése jobb felé, a 
szóválasztó jelek elhagyása36. Régebbi megfigyelés 
szerint, a nevezett istenpárnak szentelt felajánlások 
túlnyomóan a II—III. sz. fordulójáról valók37. 

6. Új értelmezésre vár egy mészkő oltárka fel
irata, amelyet annak idején így egészítettek ki : Leoni 
. . .us [ar]am38 (6. kép.) 

Az első olvasók szerint „ . . .us" nevű személy 
a 2. sorban nevezte volna meg magát, a 3. sorban 
pedig a felajánlás tárgyát hangsúlyozták volna ki 
(megnevezéssel). A 2. és a 3. sor elején azonban a 
hosszú, ívelten felhaladó lyuk már a feliratkészí
téskor meglehetett, ezért mi másképpen értelmez
zük a feliratot. 

Kiegészítésére a javaslatunk: 
Leoni v(otum) s(olvit) Ama(ndus) 
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Az kétségtelen, hogy az oltárt Mithrasnak szen
telték, az oroszlánnak való felajánlás mögött (mint 
misztériumnév mögött) az iráni fény- és napisten 
rejlik39. De a Mithras-vallás hívei egyik csoportjá
nak is ez a neve: leom. Ama... is ebbe tartozott 
volna ? Mintegy 30 db kőoltár tanúsítja ennek a kul
tusznak a hódítását Aquincumban. Az i. sz. II. sz. 
végétől a IV. sz. első évtizedéig ez lehetett itt a leg
elterjedtebb vallás41. A fogadalomteljesítő (egynevű) 
személy igen lerövidítette a nevét, amely alighanem 
gyakori lehetett a városban. Még tekintetbe jöhetne : 
Ama(bilis); Ama(sis); Ama(sisia) stb. Barkóczi L. 
alapvetően hasznos összeállításában42 a (gall) Ama-
bilis név eddig egyetlen példával szerepel Pannóniá
ban (Amasis egyáltalán ismeretlen itt), a (boius) 
Amasisia név analógia nélkül áll43. 

Annál divatosabb az Amandus név. Pannóniá
ban is több személy viselte, sőt Aquincumban is 
már két Amandus örökítette meg magát kőemléke-
ken. Aur. Amandus (felszabadított rabszolgatársá
val együtt) kőkoporsót állíttatott egykori gazdájá
nak44, Ael. Amandus pedig a ,,nagy Silvanusnak" 
emelt kőoltárt45. 

A Mithras-hivő Amandus, aki az i. sz. III. sz. 
I. felében szentelhette ezt a kőoltárkát az oroszlán
istennek, szintén rabszolga, talán ugyancsak liber
ties lehetett. 

7. Morzsolódott felülete, bizonytalan betűi 
miatt kerülhette el eddig a publikálást egy szegényes (minden tagolás és dombordísz nélküli) kőoltár 
kurzív írása. Kuzsinszky B.-nál a sorszáma: 388, adatcéduláját hiába kerestük. (7. kép.) * 

Kiegészítésére első kísérletünk : 
(deo) [ma]xigm[o] Soli Pon(e)lius Messor v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito). 
Az első két sor olvasása, sőt már betűinek azonosítása is problematikus, és többféle változatra ad 

lehetőséget. A két sor bal széle felé egy bevágás vonala, több betű megcsonkításával, még inkább össze
kuszálja az értelmezést. 

Az 1. sor elején bizonyosan M betű első fele maradt meg. Az íráshoz alig értő véső (tájszólásból?) 
felesleges G-t iktatott a maximo szóba? Viszont e szó végén az O második felét elhanyagolta volna? A 
Soli szó utolsó betűjét S-szerűvé görbítette gyakorlatlan kezével ? A Ponelius szóból kifelejtette az E 
betűt? 

Ha a teljesen kezdetleges, folyószerű írás összképét nézzük, ezek a feltevések megállhatnak, nem hatnak 
erőltetett magyarázatnak. A Napisten egy másik kőolíárán éppen Aquincumban kapta meg (Th. Mommsen 
javaslata alapján) a m(aximus) jelzőt46. 

A fogadalomteljesítő személy két nevét többféleképpen találgathatjuk. Vegyük pontnak a 2. sor 
elején a kis o-t és olvassunk három nevet: P. Anlius Messor? (az N betűbe talán belekapcsoltak egy A-t). 
De Anlius, Anilius név analógia nélkül állana! 

Ponelius név viszont volt biztosan, pl. Észak-Itáliában az ókor végén viseltek ilyen nevet47. A dedikáló 
második neve (Messor) pedig gyakori48, különösen a nyugati tartományokban, sőt Pannóniában is többen 
viselték49.. 

Ez a szegényes kőoltár alighanem Aquincum legkésőbbi kőemlékei közé tartozik, talán az i. sz. IV. 
sz.-ból való. A fogadalomteljesítő a bennszülött lakosság szórványos képviselője lehetett; kelta vagy 
illír. Egy bolgár kutató megfigyelése juthat ezzel kapcsolatban eszünkbe, hogy az Aurelianus császár 
által terjesztett So/-kultusz a trákoknál, illíreknél esetleg ősi napvallás gyökereit növeszthette újjá50. 

7. kép. Kőoltárka a Napnak 
Steinaltärchen, der Sonne gewidmet 
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8. kép. Ismeretlen istennek állított kőoltárka, 4 dominus 
rabszolgája által 

Steinaltärchen, einem unbekannten Gott, errichtet von einem 
Sklaven von 4 domini 

8. Egy mészkő oltár töredékén fennmaradt fel
iratcsonkot már előzetesen közöltük51. Most megkí
séreljük kiegészítését: . . . ae et Li [Ili fijliorum [et 
Catul]li et Seç[undi Vicjtoris ffiliorum] Mus serv[us 
eorum] v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito ?)] (8. kép.) 

A kiegészítéshez figyelembe kell vennünk, hogy 
akőoltárnak mintegy fele letört (az utolsó sor szo
kásos záró formulájából csak az első fele maradt 
meg!). A megmaradt rész feliratában is sok a betű
egybekapcsolás, ezért a kiegészített részekben is li
gatúrákat kell elhelyeznünk. A kiegészítést nehezíti, 
hogy egyazon betűket eltérő szélességgel (de egy
formán 5 cm magasnak) vésték be. 

A felirat eleje (az istennévvel, akinek a fogada
lom szólt) elveszett. A letört felső részben két sze
mélynév is teljesen elenyészett : két személy neve, 
akiknek az üdvéért a felajánlás történik, valamint 
anyjuk nevének az első betűi. 

A Mus nevű rabszolga eszerint, legalább négy 
személy (urai) üdvéért teljesítette fogadalmát. Csak 
egyiknek a neve bizonyosabb: a 3. sorban áll Sec-
[undi]. Általánosan gyakori a Secundus név Pannó
niában, Aquincumból eddig hét példa ismeretes52. 
Mócsy A. úgy véli, hogy a . . .mus betűcsoport egy 
hosszabb névnek a vége lehetett. 

Secundus testvérének a neve . . .lus-betücso-
porttal végződött (a 3. sor elején genitivus alakja: 
LI); ide 7—8 betűs név keresendő. Tekintetbejöhetnének még: [Romu]lus; [Gemellus; [Procu]lus; [Pam-
pi]lus; [Mascujlus, a gyakoribb nevek közül. 

A felvetett neveket Aquincumban is viselték53, a Gemellus kivételével54. Birodalomszerte legelterjed
tebb a Catullus név55, ezért gondolunk mi elsősorban erre a névre, amikor kiegészítünk. Catullus (?) és 
Secundus atyja a „ . . .tor" nevet viselte (1. a 4. sor elején a genitivus alakját). A [Vic]tornév általánosan 

közönséges volt. További találgatás 
nem érzik szükségesnek. 

A másik két testvér nevéről, 
akikért a fogadalom történt, semmi 
támpontunk nincs. Atyjuk neve 
„ L i . . . " betűkkel kezdődött. Az illír 
Licco név genitivusa túl hosszú a ren
delkezésre álló helyre56, ugyanez fo
rog fenn a Nagytétényben előford uló 
Lipor névnél is57. A Lillus név mel
lett az szól, hogy birodalomszerte 
gyakori (de Pannóniában eddig nincs 
példa a viselésére); ősi kelta név, 
több kerámiai mester viselte58. Ha a 
Lister név a II. declinatio szerint 
ragozódik, ez is komolyan tekintet
be jöhet, hiszen Aquincumban vi
selte ezt a nevet az ituraeus lovas 
zászlóalj veteránja59. 

Fontos az, hogy egynevű (kelta) 

9. kép. 234-ben emelt kőoltárka ismeretlen istennek, helytartói segédtiszt által 
Ein im Jahr 234 errichtetes Steinaltärchen, durch den Adjutanten des Statt

halters, für einen unbekannten Gott 



személyeknek, két család közös rabszolgája volt Mus (pontosabban meg nem határozható korszakban). 
Ezt a nevet másutt is viselték rabszolgák60. Negyedik névként azonban szabad születésű személyek is hasz
nálták61, és a Decia gensben egyenesen családnév jellege volt62. 

9. Állást kell foglalnunk azon csonkult oltárkőfelirat kiegészítésével kapcsolatosan is, amelyről (elő
zetes jelentés keretében63) már említést tettünk. (9. kép.) Az oltárkő teteje, ahol az isten nevét kivésték, 
jelezve, kinek szentelték azt, (egy sornyi magassággal) elveszett. A kiegészítéshez figyelembe veendő, hogy 
a betűk magasságai (lefelé menet) csökkennek (eszerint talapzaton állott a kőoltár); félsorokat üresen 
hagyott a kőfaragó, vagyis (az egyenetlen sorkihasználás folytán) a betűk számai nem döntőek, amikor 
a kitört részeket kiegészítjük. 

A problémákat nyújtó felirat legvalószínűbb kiegészítése: . . .[Ulp(ius) Cala]ndinus b(ene)f(iciarius) 
c(onsularis) posuit Maximo III e[t] U[r]bano c[o(n)s(ulibus)] sup(remus ?) qu(a)es(tor ?). 

A fogadalomteljesítés (a consulok megnevezése alapján) i. sz. 234-ben történt, a légiótábor délnyugati 
sarka közelében (III. ker., Tavasz u. 21. előtt). A helytartó (consulságot viselt férfiú) „kedvezményezett 
tiszthelyettese" tartozott hálával az ismeretlenségben maradt istennel szemben. 

A fogadalmát teljesítő, különleges beosztásba vezényelt katona első neve (Ulpius) biztos, mert az Y és 
az L betű alsó végei fennmaradtak. Második nevét azonban találgathatjuk. Kalandinus-Kalendinus-
Calendinus Pannóniában is előforduló név64: kelta; az aquincumi Agesonius Kalendinus Észak-
Itáliából származott.65 

Elterjedt a [Secu]ndinus-név is. Magában véve ez is tekintetbe vehető, ha következetesen úgy véljük, 
hogy a név első betűit az alsó sor betűinél nagyobbra méretezte a véső. 

Ha azonban úgy gondoljuk, hogy a töredékében megmaradt sorban nem méretezték magasabbra és 
szélesebbre a betűket, akkor erre a helyre hosszabb, . . .ndinus végű személynév keresendő. így pl. éppen 
kitöltené, a helyet a [Verecu]ndinus-név, amely már szintén előfordult Pannóniában66. 

E kőoltárfelirat végének azonban, a talapzat bal alsó sarkába (pótlólag) bevésett néhány betű kölcsö
nöz nagyobb jelentőséget. Az érdemleges problémák is ezen hét betű értelmezésében rejlenek. A többé-
kevésbé valószínű változatok szerintünk : 

A) Holmi Sup(erinius ?) Ques...-szerű név, a szobrász neve ez 7 Ques. . . kezdetű személynévre 
Mócsy A. utal (pl. nomen: Quesidius). 

B) Feltételezzük, hogy fonetikusan írták az AE-betűpárt E-nek, és talán quaestionarius (nyomozó, 
vallató, ítéletvégrehajtó67) lett később a fogadalomteljesítő ; egy légiói q(uaestionarius)-ra már van adatunk 
Aquincumban68. 

C) Sup(remus) qu(a)es(itor) szavakra kell kiegészítenünk (vizsgálóbíró, bírósági elnök69); erre a 
tisztségére volt olyan büszke az egykori tiszthelyettes, hogy később, pótlólag az oltárfelirat végéhez vé
sette azt? 

D) Legvalószínűbb azonban, hogy az általánosabb fogalom, a qu(a)es(tor) szó rövidítésével állunk 
szemben70. A quaestorok legkülönbözőbb fajtáival találkozhattak Aquincumban, akik között funkcióban 
és rangban fokozatok állottak fenn. 

A helytartói hivatal quaestorai főügyészi, kincstárőri tisztet töltöttek be, kiutalták a zsoldot, a hadi
zsákmányból kivették az állam részét stb. A város quaestorai (közöletlen kőfeliratok is tanúsítják ezeknek 
a létezését) a község vagyonát gondozták71. A collegiumoknak (a társulatoknak) is lehettek quaestoraik72. 

A quaestorok körében tehát értelme volt annak a kihangsúlyozására, hogy supremus (superior?), 
*—• a legmagasabb beosztású— volt valaki. 

E) SVP == sup(ra) ? („később"). 

ÉPÍTKEZÉSI EMLÉKTÁBLÁK 
10. Közöletlennek tekinthető egy márványtábla, amelyet több darabból sem sikerült teljesre össze

állítani. Bő félévszázad óta az U alakú kőtárcsarnok északkeleti szárnyában volt található, felül befalazva73. 
Lelőhelyéül csak annyit jegyeztek fel, hogy a „Papföldön" került elő. (10. kép.) 

A betűk azonosítását és a rövidítések kiegészítését nehezíti, hogy a töredékek összeillesztése egyenet
lenül és pontatlanul történt, valamint a betűk részben elmorzsolódtak, sőt kitöredeztek. Kiegészítési kísérlet 
nem ismeretes Kuzsinszky B.-tól. A mi első kísérletünk: 

a) T(itus) F[l(avius) F]or[ti]o v(index? vates ?) [m(unicipii) A]q(uinci) sfac(erdos)] q[u(a)est[orius)] 
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10. kép. Emléktábla négy bolthelyiség újjáépítése kapcsán 
Gedenktafel anlässlich des Neubaues von 4 Geschäftsläden 

cu[r(ator)] l(ocorum) v(enalium) r(emansorum) [ta-
ber]nas I [III] a solo [ref(ecit)j I[terum] (a 6. sor 
végén csak : [f(ecit)] ?) 

b) T(itus) F[l(avius) C]or[vi]o v(index ? va-
tes?) stb. 

„A föld színétől másodízben újjáépíttető" sze
mély harmadik neve találgatható. Hatbetűs, o be
tűvel végződő szó, a belsejében az OR betűpár ma
radt fenn (1. sor végén), a kezdőbetűből F, C vagy 
T, esetleg V jobb felső végpontja megvan, negyedik 
betűiéből V vagy T betű bal felső végpontja maradt 
fenn. 

A Fortio névre már van példa74, a Corvio név 
Pallas Athéné egyik melléknevére emlékeztet. A gya
kori Corbulo-Corvulo név túl hosszú lenne az 1. sor 
végében, még akkor is, ha a szóvégi O betű átnyúlt 
a 2. sor kezdetére. Torvio vagy Vorvio nevek létezé
séhez nincs támpontunk, bár egyébként beletalálná
nak a helyre. 

Ha pedig feltételezzük, hogy a 2. sort kezdő O 
betű már nem a személynév záró betűje, akkor eb
ben a változatban csak 4—5 betűből állhatott vol
na az építtető mecénász harmadik neve: [T]or[us] 
volt? Az igen gyakori [F]or[tis]-név az 1. sor végén 
már túl hosszú lenne. 

Utóbbi változatban „ o v . . . " (esetleg „ q u . . . " ) 
betűpárral kezdődő névvel jelölték volna azt a tiszt

séget, amelyet először betöltött az építkező donátor. Minthogy a 3. sor elején határozottabban állhatott a 
q[uest] rövidítés, el kell tekintenünk ettől a változattól. 

Nincs adatunk o v . . . nevű magistratusi tisztségre. „ O v . . . o " városnév-ablativust vésték volna ki 
a 2. sor elején ? Erre nincs támpontunk. 

V betűvel kezdődő nevű funkció volt pl. a viator-ság, a hivatalsegéd szerepe, dehát egy későbbi 
mecénász kezdhette így pályafutását? Talán jogvédő vagy jövendölő papja lehetett a municipiumnak? 
(E gondolat merészségét mi is átérezzük!) 

Valamivel bizonyosabb a 3. sor kiegészítése, ahol folytatódik a donátor tisztségeinek felsorolása, 
amint azokat sorban viselte. A 4. sor kezdetén az első betűnek a meghatározása is kérdéses, annyira elmo
sódott. DVR-betűcsoport állott itt? Ez legfeljebb a d(uum)v(i)r-tisztség rövidítése lehetett volna, szokat
lanul egyedülálló formában. 

Ha LVR rövidítéshármast látunk itt, szükségszerűen merész feltevéssel arra a kiegészítésre gon
dolhatunk, hogy végül is az építkező mecénász „a visszamaradt bérbe vehető bolthelyiségek gondnoka" 
tisztségét viselte, és ebben a minőségben áldozott négy helyiség újjáépíttetésére. 

Az építési emléktáblának ugyanis a legfőbb fontossága a felirat 4. és 5. sorában rejlik, ahol azt az 
építményt nevezték meg, amelyet a donátor újjáépíttetett; . . .na végű szóval jelölték meg. [Colum]na vagy 
[piscijna szavak jöhetnének még szóba, a túl hosszú [cisterjna már kevésbé. 

Ez az újjáépítés alighanem az i. sz. II. sz. vége felé történhetett. A kőtábla pontos lelőhelyét sajnálato
san nem jegyezték fel, ezért nem állapíthatjuk meg, vajon valóban bolthelyiségeket vagy vízmedencéket, 
esetleg csak oszlopokat építtetett újjá (viszonzásul valamelyik tisztségért) T. FI. Fortio? 

„A föld színétől való újjáépíttetés" azt jelenthette, hogy a lerombolódott épület törmelékrétegét el
egyengették, sőt földdel feltöltötték, és a felemelt földrétegbe alapozták az új építményt. Az ismételt újjá
építés — az első megépítéssel együtt — már három építkezési periódust jelent. 

A „polgárváros" XV. sz. épületének terében láttunk ilyen földfeltöltést ! 
Más kőtáblaadat75 is tanúsítja, hogy második újjáépítésre szükség volt Aquincumban, és a periódus-
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vizsgáló kutatások során is, amelyeket Nagy L. kez
dett meg a „polgárvárosban76, összesen 3—4 épít
kezési réteg jelentkezik az egyes épületek terében. 

11. Újra kell értelmeznünk azt a töredékes kő
táblát is, amelyről ugyan szintén említés történt 
már77, de kiegészítésének megkísérelése nélkül. Le
lőhelyéül hol a csigadombi amphitheatrumot, hol a 
„Papföldet" jegyezték fel. Sorszáma Kuszinszky B.-
nál: 115. Ezen építési emléktáblának a bal alsó ne
gyede maradhatott fenn. Ilyen fokú csonkultság 
mellett a felirat kiegészítése csak bizonytalan lehet, 
de a fontossága megköveteli, hogy foglalkozzunk 
vele. Részbeni kiegészítése szerintünk talán ez: (11. 
kép.) 

.,-'. [nummos] LV (milia) [s(ub) c(ura) M(arci)] 
Ing(enui) [Marojnis [ad cor]tina[s ref(iciendas)] 
con[tul(erunt)]. 
Annak a személynek neveiből, aki 55 ezer ses-

tertiust gyűjtött volna össze a nézőtérrészek ( ? víz
tartóedények ?) újjáépítésére, csak hat betű maradt 
fenn (a 2. sor kezdetén: INC, a 4. sor elején: NIS). 
Több változat lehetséges „ . . .nis" genitivus alakos 
harmadik névre, és I N G . . . betűkkel kezdődő má
sodik névre78. 

Az is lehetséges, hogy csak két nevet viselt a 
gyűjtést lebonyolító polgár, vagyis az INC betű
csoport elé még egy betű tartozott (az előző sor vé
géről). Számba jöhet ezért pl. a [C]inc(ius)79 vagy a 
[T]inc(ius)80, esetleg a [V]inc(entius)81 nomen is, 
amelyek szintén előfordultak már. 

A kőtáblának fontosságot azonban nem a gyűjtő kiléte kölcsönöz, hanem az, hogy egy helyreállítás 
tényét és a költségeknek gyűjtés útján való előteremtését örökíti meg. Az adakozók nevei, a kőtábla letört 
felső részén, elvesztek. 

Az újjáépítendő létesítményt megnevezték, hétbetűs szóval, amely „ . . .tina" betűcsoporttal végződik. 
Nehéz másra gondolni, mint arra, hogy [cor]tina vagy cortinák (nézőtérrészek? tartóedények a szóráshoz 
előkészített illatos víz számára?) lehettek az amphitheatrumban. 

Szokatlan a szám, a gyűjtés eredményösszegének megjelölése. Lehet, hogy a latintól idegen számnévi 
jelölés a nyelvi barbároskodás korára vall (minthogy a kőtábla felirata a római kor két utolsó századában 
készülhetett valamikor), de olyan változat is elképzelhető, hogy egy csapattest sorszámával van dolgunk. 

Már rámutathattunk arra, hogy egy „cohors I L(usitanorum)" (1. a 4. sorszámot) tagja kőoltárt 
állított Aquincumban. Lehet, hogy a [coh](ors) [I] Lu(sitanorum miliaria) III. vagy IV. sz.-i életjelével 
találkozunk most82. 

Kevésbé valószínű, hogy a [coh(ors I)] Lu(censium miliaria) tagjai adakoztak volna, amelytől nincs 
más hagyaték ebben a térségben83. Egyáltalán nehezen képzelhető el annak szükségessége, hogy a polgár
városi amphitheatrumra akármelyik csapattest katonái anyagilag áldoztak volna. 

Ezért tartjuk valószínűbbnek, hogy a .,polgárváros" lakói adták össze a (részbeni?) újjáépítés költ
ségét. 

11 .kép. Emléktábla az amphitheatrumi nézőtér-részek helyre
állításáról (55 000 sestertius költséggel) 

Gedenktafel zum Anlass der Wiederherstellung einzelner 
Teile des Amphitheater-Zuschauerraumes (Kosten: 55 000 

Sesterzen) 

S Í R E M L É K E K 

12. Fennmaradt adatcédulája (Kuzsinszky B.-nál: 279) szerint egy csonka kőtábla „határjelző volt a 
nyolcrendű réteken". Alig maradt meg a bal alsó negyede. Sírkert (area macerie cincta) táblája84 lehetett. 

Utolsó három sorára ezt a kiegészítést javasoljuk : (12. kép.) 
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12. kép. Sírkőtábla légiói centurió által felnevelt rabszolgagyerekek sírjára 
Grabsteintafel über dem Grab von Sklavenkindern, die bei einem Legions-

zenturion in Erziehung waren 

...L(iicius) Lic(inius) Do[na-
tianus] (centurio) leg(ionis)alu[mnis 
facun]dissimi[s faciend(um) cur-
(avit)]. 

A kezdetleges, szabadkézzel vé
sett írás sorai görbék, betűi egyenet
lenek. A légiói centurio második ne
vében a harmadik betű bizonytalan, 
felső része letört. Mi lerövidítve írt 
C-nek vettük, de lehet V betű cson
kult alja is. Ebben az esetben a cen
turio Li[v(ius)] vagy Li[vin(íus)] no-
ment viselt volna. 

A sírkertet állíttató katonatiszt 
harmadik neve D o . . . betűpárral 
kezdődött. Pannóniában különösen 
gyakori (a III—IV. sz.-ban, amikor 
ez a felirat készülhetett) a Donatia-
nus cognomen85. A szóhosszúságra 
a 2. sorból következtethetünk, ahol 

az alu[mnis] szó második felét és a . . .dissimifs] végű, felső fokban használt jelző első felét kellett kivésni. 
A centurio légiójának a sorszámát és neveit elhagyták, ami magában véve a római kor utolsó kor

szakára jellemző86. A 2. sor végén az alu... betűcsoport kiegészítése nem lehet kétséges. Az alumnus-ok 
(„kihelyezett" és mások által rabszolgaként felnevelt gyermekek) főleg az i. sz. III. sz.-ból ismertek87. 

Ez a légiói centurio legalább két ilyen „kitett" gyermeket nevelt fel, neveik a kőtábla felső, letört 
részén elvesztek. Megbecsülte a centurio az aligha
nem tehetségesnek ígérkező gyermekeket, hiszen sír
kertben, tisztességesen temettette el őket, sőt a 
kőtáblán egy felsőfokú jelzővel dicsérte meg azo
kat. 

Ide.. .dus végű jelzőt kell keresnünk. Az általunk 
választott facundus-a-um jelzőn kívül még számí
tásba jöhetnének: mundus vagy fidus (hasonló vég
ződésű) melléknevek is. Ékesszavúak voltak a nevelt 
gyermekek, ügyes beszédűek? Rendesek, tiszták? 
Hűségesek? Ha [mun]dissimi[s] vagy [fi]dissimi[s]88 

jelzőt érdemeltek ki a nevelt gyermekek, a centurio 
harmadik neve rövidebb, pl. a szintén gyakori Do-
[natus] lehetett. 

Értelmüknél fogva nemigen illenének ide, de 
túl hosszúak is lennének (a felirat letört részébe) a 
[reveren]dissimi[s] vagy [verecun]dissimi[s]89, eset
leg a [veneran]dissimi[s]90 felsőfokok. Ezek előke
lőségeknek lehettek volna dicsérő jelzői. 

Az utolsó sor második felének a kiegészítése 
teljesen feltevésszerű, még tovább találgatható lenne, 
esetleg rövidebb is, ha a nevelőapa harmadik neve 
is rövidebb volt. 

13. A jobb documentatio alapján át kell értel
meznünk annak a csonkult feliratnak a kiegészíté
sét is, amelye t már kiegészítési kísérlettel közöltek91. 
Az U alakú kőtár északkeleti szárnyában (felül a 

13. kép. Sírkő légiói kürtös és neje sírjára 
Grabstein über dem Grab eines Legionstrompeters und seiner 

Gemahlin 
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falba rögzítve) volt található: (az átrendezés előtt). 
(13. kép.) 

Kuzsinszky B.a LEG szó előtt a [vejT(eranus) 
rövidítés T-jének részét látta, a 2. sor végén egy P-
nek felső részét vélte, az évek számát szerinte a 
[p(lus) m[inus)] rövidítések előzték volna meg. A 
sírtáblát állíttató katona nevei szerinte: [Cjorn(elius) 
Avit[us]. A mi javaslatunk a kiegészítésre: 

. . . [cor]n(iceni ? corniculario ?) leg(ionis) II 
[ad(iutricis) sti]p(endiorum) XXIlI [annorujm c(ir-
ca)XLII [patjri G(aiae) [Vale]riae A[mmae? coni]-
ugi ei[us Caese]rn(ius) Avit[ianus mi]l(es) leg(ionis) 
s(upra) [s(criptae) her(es) tit(ulum)] fi(eri ? facien
dum)?) c(uravit). 

A fennmaradt 2. sor végének betűit félreveze
tően megzavarta a belevagdalás. A fényképező ké
szülék lencséje AS. . . betűket örökített meg, és va
lóban meg kell fontolnunk, nem állott-e itt a külön
ben szokatlan as[s(edit)] igealak (vixit helyett) ? Eb
ben az esetben a 3. sor [an]N(orum) rövidítéssel 
kezdődött volna. • 

Mi azonban erőltetett értelmezésnek érezzük 
ezt a változatot, és a 2. sor végén határozottan lát
szó S-t a későbbi belevagdalás vagy egyéb erősza
kos beavatkozás (gyűrődés ?) eredményének is el
fogadjuk. 

A legfelső sor közepén az L betű előtt biztosan 
láthatjuk az N betű felét, ezért olyan rangot viselt az elsőnek megnevezett elhunyt, amelynek rövidítése 
ezzel a betűvel végződött, vagyis a II. segítő légió kürtöse vagy tiszthelyettese lehetett. 

„Körülbelül" 42 évet élt és 23 évet szolgált az ismeretlen nevű katonaapa ugyanabban a légióban, 
mint a fia, aki rajta kívül még az anyjának készíttette a sírtáblát. Az anya családi neve . . .ria betűkkel 
végződött. Mi a gyakori [Vale]ria nevet vettük tekintetbe, de pl. a ritka [Caese]rius név éppen Aquincum
ban fordul elő92. 

Nemcsak az anya családi nevét képzelhetjük el sokféle változatban, hanem a harmadik neve is válto
zatosan találgatható. Erre csak annyi a támpontunk, hogy ,4-val kezdődött és 3—4 betűből állhatott. 
A[nn]a volt? A[t]a? 

A szüleinek sírtáblát állíttató fiú (és az apa) családi neve . . .mius betűcsoporttal végződött. Még 
pl. beleillenek a felirat kitört helyébe a [Calpu]rn(ius) nomen is. Az Àvitianus cognomen nem első előfor
dulás lenne93. 

Lehet, hogy az utolsó sorban a HERES szót egészen kiírták, a TIT(ulum) szó pedig nem szerepelt. 
A fiú eszerint vagyonkát örökölhetett, és abból áldozhatott a tisztességes eltemetésre, alighanem az i. sz. 
III. sz. II. felében. 

Ez nem meglepő, hisz a cornicularius háromszoros zsoldot húzott (a legénységhez képest), és főigaz-
gatási hivatalnak lehetett vezetője93*. 

14. Az új kőtárcsarnokban található az a csonkult sírtábla, amelyről előzetes jelentésben94 már említést 
tettünk, de kiegészítésének kísérletével ezúttal lépünk a szaknyilvánosság elé: (14. kép). 

[vet(erano) leg(ionis) II] ad(iutricis) s[t]ip(endiorum)XXV . . . . [S]ecund[u]s [et . . . ]ius Epap(h)ra 
[contul(erunt denarios? sestertios? CCC c(irca? 200 000 ? b(enemerenti?) 

A 25 évi szolgálat után elhunyt légiói katonának eltemetésére, két férfiú eszerint 200—300 pénzegysé
get (?) adott össze. Az elhunyt nevei, a kegyeletről gondoskodó személyek családi nevei, a sírtábla letört 
részein ismeretlenekké váltak. 

Az egyik férfiú, aki a veterán (?) végtisztességének a költségeit fedezte, olyan cognóment (Secundus) 

14. kép. Sírtábla légiói veterán sírjára, 200 000 denárius 
költség kihangsúlyozásával 

Grabstein über dem Grab eines Legionsveteranen, unter 
Betonung der Auslagen, die sich auf 200 000 Denare beliefen 
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viselt, amely mindenütt gyakori volt95, (de Észak-Jtáliában a legdivatosabb). Társának második neve 
(Epaphra) azonban Pannónián belül első előfordulás (ebben a rövidebb alakjában). 

Hosszabb változatában (Epaphroditus) azonban már előfordult Pannóniában96, másutt egyenesen 
gyakori ebben az alakjában97, amely görög név átírása: 'ETzcccppóSeixoc. Más tartományokban az 
Epaphra név is gyakori98. 

Az összeadott pénzösszeg olvasása kérdéses. Ha a CCC betűhármas két utolsó C-je fölött valóban az 
ezrek jelölésére szolgáló vízszintes vonal kapott cifrázó ívformát, ill. kopott le, ebben az esetben a legkisebb 
pénzegység (sestertius ?) százezreit adták volna össze a temetésről gondoskodó férfiak. 

Erre a lehetőségre azért is gondolhatunk, mert a sírkert (? sírépítmény ?), amelyen az ép kőtábla állha
tott, az i. sz. III. sz. I. felében létesülhetett. Erre a korszakra utal pl. az, hogy a megmaradt 2. sor végén 
az u betűt (elméletileg) felvitte a véső az S betű csúcsához (bár onnan lekopott), ami ezen korszak kőfaragói 
szokása volt.99 

A III. sz. során pedig (köztudomásszerűen) ismételten infláció dühöngött, ami érthetővé teszi, hogy 
egy szerény építményre a pénzegység százezreit kellett összeadni. Egyébként az ezresítő vonal (az utolsó 
sorban) az első C betű fölé már nem terjed ki, tehát csak 200 000 pénzegységről van szó. 

Ez az első C betű jelölhette volna a pénzegységet, vagy pedig ha a c(irca) szó rövidítése, akkor az 
inflációs összeg körülbelüliségét hangsúlyozta volna ki. 

A megmaradt négy (fél) sor alatt még következett egy sor, amelyet azonban olyan alaposan kivakartak, 
hogy egyetlen S betű vehető még ki, ennek csúcsához a véső szintén felvitt egy V betűt (kicsinyített alak
ban). Itt annak a császárnak a nevét vakarhatták ki, akinek a consulságával meghatározták az építkezés 
(eltemetés) évét. 

A császár neve itt ablativus esetben várható, ha előbbi feltevésünk helytálló, akkor a z . . . «5 betűpár 
az illető császárnév belsejében állhatott. A 36 császár között, akiket egyáltalán az „emlék elátkozásával" 
sújtottak, csak Herennius Etruscus100 nevének belsejében találunk us betűpárt. 

Ahogy egy aquincumi mérföldjelző kőoszlop feliratában is feljegyezték, Etruscus caesar i. sz. 250-ben 

15. kép. Az első hispániai lovaszászlóalj hadijel-vivőjének 
sírtáblája 

Grabsteintafel des Feldzeichenträgers des ersten hispanischen 
Reiterbätaillons 

volt consul101. Az infláció ebben az időben súlyossá 
vált102, míg pl. a Severus-ok korában 200 000 sester-
tiusért egy kis fórumot építettek Madaurosban103. 

Az elhunyt katona és a végtisztességéről gon
doskodó két férfiú közötti személyi kapcsolat mi
benléte is kérdéses. Figyelemre méltó, hogy az 
Epaphra név a rabszolgák és a felszabadított rab
szolgák között dívott főleg104, és mi úgy véljük, hogy 
Secundus és az aquincumi Epaphra az elhunytnak 
libertusai voltak, tehát egyenesen kötelesek voltak 
tisztességesen eltemettetni őt. Kérdés, vajon görög 
neve alapján határozottabban tételezhető-e fel az, 
hogy az egyik szabaddá nyilvánított rabszolga helle
nisztikus területről származott? 

15. Katonai kötelék tagja volt az a személy is, 
akinek egy másik sírtáblatöredék örökíti meg (rész
ben) a nevét. Adatcéduláján régi sorszáma: 395; 
bizonyosan ez az első kísérlet feliratának a kiegé
szítésére: [Val(erío) Se]ver[ino] ve[xillar(io)] ala(e) 
I H[isp(anorum)j Sup[eret] Mapufsius... ] (15. kép). 

A sírkert vagy sírépítmény homlokzatán álló 
kőtáblának csak bal felső negyede maradt meg. Az 
elhunyt családi nevének betűi (bár a fénykép igen 
kevéssé tükrözi azokat) elmosódva, biztosan kive
hetők, tehát a Val(erius) nomen bizonyos. 

Feltételezett második neve (Severinus) általá
nosan elterjedt. A 3. sorban a VE betűpár után kö-
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vetkező X-nek egy félszára megmaradt, tehát a 
vex[illar(ius)] beosztás nem vonható kétségbe, csak 
az a kérdés, melyik értelmével állunk szemben105 : 
hadijelvivő volt-e az elhunyt a bennszülött lovas 
zászlóaljban vagy pedig a csapattest különítményé
nek tagjaként fordult meg itt? 

A 4. sorban (miként a legfelső sorban) az első 
A betűt az L betűvel egybekapcsolták, utána a sor
szám még megvan (de belevagdaltak), végül a H 
betű első fele jól látható. H-val kezdődő népneves 
„ala" itt csak a „I. Hisp(anorum)" lehetett, amelyet 
némely kutatók az „Auriana" I-val azonosítottak106. 

Ez a lovas segédzászlóalj (más itteni írásos 
emlékei alapján) az i. sz. I. sz. derekától működ
hetett Aquincum körzetében, talán Traianus korá
ig107. Ha ezen a tájon Val. [Se]ver[inus] különítmény
ben harcolt, későbbi korszakról is lehet szó, amikor 

16. és 17. kép. Tiberius Claudius Niger lovaskatona sírköve maga az „ala" másutt táborozott. 
Grabstein des Reitersoldaten Tiberius Claudius Niger Az eltemetésről gondoskodó férfiak közül, az 

egyik olyan nevet viselt, amely Su... betűkkel kez
dődött. Harmadik betűje éppenséggel F is lehet, de Suf... betűkkel kezdődő név nem található, míg a 
Super név gyakori108, sőt Aquincumban is előfordult már. 

A temetési költségeket vele megosztó másik férfiú neve (az utolsó sorban) a M apu... betűkkel kezdő
dik (az A betűt egybekapcsolták a szókezdő betűvel). Tovább találgatható a név — az általunk javasolt 
Mapufsius] névre nem tudunk példát. 

A sírtábla feliratát kezdetleges munkával vésték. A készítés korának meghatározásához nincs tám
pontunk. Supér és Mapu. . . az elhunyt hadijelvivő (?) tiszthelyettesnek valószínűleg bajtársai, esetleg fel
szabadított rabszolgái lehettek. 

16. Ugyanennek a lovas segédzászlóaljnak régebben ismert feliratos kőemléke egy sokat vitatott és tár
gyalt, domborképes sírkő109. Különböző olvasatok és kiegészítések merültek fel, amelyeket (részben) felül 
kell vizsgálnunk. 

A súlyosan csonkult sírkőfelirat: (A betűk lefelé csökkenő magassága (10—9—7 cm) arra vallhat, 
hogy a kőtömb alján képsáv veszett el). A mi javaslatunk a kiegészítésre: (16. kép.) 
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[T]i(berius) (?) Claudfius FJaedi (?) f(ilius) 
A[ni(ensi tribu) Nijger e[q(ues) l(e)g(ionis ?) 
II ad(iutricis ?) vagy ala(e?) I H(ispanorum ?) 
. . . h(ic) s(itus) e(st) . . . ] . 

Kuzsinszky B. (és több kutató az ő olvasata alapján) a 2. sor végét és az utolsó sor elejét népnevet 
jelentő eognomenné kapcsolta össze (kiegészítéssel): [Tunjger... Mócsy A. szerint a csapattest neve: 
e[q(ues) ala(e) I H(ispanorum)]. 

De már Kraft K. kérdőjelet tett a [Tun]ger-kiegészítés után. Járdányi-Paulovics I. mélyrehatóan két
ségbevonta a hagyományos olvasatot: nincs bizonyíték ilyen kiegészítésre (Tunger); a . . .GER betűcsoport 
előtt ő pontot látott, és úgy vélte, hogy valószínűleg az elhunyt ilyes jelzője állott itt: Ger(manus)110; a 2. sor 
végén szerinte A[nn(orum)] és az életkor-évszám volt kivésve. 

De a GER betűcsoport előtt csak két olyan lyuk van egymás alatt, amilyen a [T]I betűpár után levő 
szabályos (háromszög alakú) szóelválasztó jel alatt is keletkezett. Az életkoradat és a H.S.E.-formula a letört 
alsó sorokban következhetett. (17. kép.) 

Az elhunyt lovas katona első és harmadik nevének kiegészítése kétséges. A 2. sor elején apja nevét 
vésték ki, amelyből talán lekopott az első betű. A rendelkezésre álló szűk hely csak P vagy F vagy I számba
vételét teszí lehetővé. A kezdő F felső szára mintha meglenne a fénykép tükrözésében, de a kőfelület letöre-
dezettségét is tekintetbe kell vennünk ! 

Faedus nevű lovas katona ismeretes Germaniából111, feljegyzetten kelta származású, szintén segéd
zászlóalj tagja. Aedus és laedus vagy Paedus nevekre nincs példa. A 2. sor végén megvan a választókörzet 
kezdő betűje, az általunk felvetett tribusnév helyett még tekintetbejöhetne : A[rn(iensis)] vagy A[em(ilia)] is. 

Lehet, hogy a 2. sor közepén ezzel az A betűvel egy nép vagy város neve kezdődött, amelynek fia lehe
tett 77. (?) Claudius . . .ger. A[ed(uus ?)] volt ? (Colonia) A[gr(ippinensis)] szülöttje ? A[eq(um)]-bólszár
mazott volna? stb. A hagyományos olvasat szerint az első név: 77., de a fényképen lekopott C és Nlátszik 
a 77. helyén. Ha ez fennáll, Cn(aeus) volt az elhunyt praenomenje. De a kő felülete itt letört, és a CN vélet
len alakulás. 

Az elhunyt lovaskatona harmadik neve . . . ger betűcsoporttal végződött. Niger cognomenre több példa 
ismeretes már, ezért javasoljuk112. 

Az elhunyt rangját jelölő szó E betűvel kezdődik. Lehetett egyszerű lovaskatona is (mint a mi egyik 
javaslatunkban is eques szóra egészítünk ki), hiszen római polgár három nevét elnyerhette „ . . .ger" 
szolgálat közben is, ha a segédzászlóalj egészét kitüntették a c(ivium) R(omanorum) jelzővel113. 

Kraft K. javaslata, hogy ve-
t(eranus) vagy miss(icius) lett volna 
az elhunyt (és római polgár, három 
névvel, ezért volt az), azért nem áll
hat fenn, mert a kezdő E betű meg
van, és az előbbi fogalmak nem így 
kezdődnek. 

De háromnevű római polgár le
hetett az elhunyt (szolgálat közben) 
akkor is, ha ex(ercitator) rangban 
kiképző tisztként működött, vagy 
pedig ev(ocatus)-ként újra behívták 
szolgálatba (végleges szabadságolás 
után), a segédzászlóaljba. 

De inkább ilyesféle kiegészítés 
állhatott az utolsó (megmaradt) sor
ban : . . . e[q(ues) l(e)g(ionis) II ad(iut-
ricis)], ha betűegybekapcsolást is fel-

18. kép. Claudius Atta, az első Àuriana lovaszászlóalj veteránja és neje sír- tételezhetünk. A lovaskatonat dom-
emléke • . borképben ábrázolják a sírkövön, de 

Grabmal des Claudius Atta, Veteranen des ersten Reiterbataillons Auriana, , t , , . . , , • 
und seiner Gemahlin a kezdetleges kivitel nem nyújt tam-
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pontot ezen kérdés eldöntéséhez. A katona pajzsának formája sem segít, amely határozatlan. Szabálysze
rűen, a légiói katonák a négyszögű, a segédzászlóaljak legénysége a kerek pajzsot hordta114. Azonban az 
utóbbiak is megkaphatták (kitüntetésképpen) a légiói pajzs viselésének jogát115. 

A pajzstípusok viselésében megnyilvánuló bizonytalanságra utal, hogy pl. Aquincumban a biztosan 
légiói katona C. Castricius Victor tojásdad formájú pajzsot visel síremlékén116. Ti. Claudius Nigernek (?) 
az i. sz. I. sz. 3. harmadában állítottak síremléket, Alföldi A. szerint a 80—114. években. 

17. Sírkert vagy sírépület homlokzatán állhatott az a csonkult sírtábla is, amelynek feliratát kiegészítés 
nélkül közölték a szakirodalomban117. A felirat kiegészítését mi (amelyből a bal alsó negyed maradt fenn) 
két változatban kíséreljük meg: (a betűk magassága az 1. sorbeli 6 cm-ről lejjebb 5 cm-re csökken): 
(18. kép.) 

a) [D(is) M(anibus) Claudio . . . vet(eranö) alae I] 
Aur(ianae) stip(endiorum) XX[V et . . .co(n)iu]ngi 
ann(orum) LXX . . . .Claudia Da[lmata ? fil(ia) eor(um)] 
par(entibus) et sibi v[iva tit(ulum f(aciendum) 
c(uravit)]. 

b) [Claudius Atta vet(eranus) alae I] Aur(ianae) 
stip(endiorum) XX[V defunctus S]ingi(duni) ann(orum) 
LXX [et uxor eius] Claudia Dafphne fil(ia) eor(um)] 
par(entibus) et sibi v[iva de suo f(aciendum) 
c(uravit)]. 
Egybekapcsolások: T + I , D + I, I + B . 

A két elhunyt és a síremlékről gondoskodó leányuk nevei tovább találgathatok; de az bizonyos, hogy 
ami fontos a feliratban: a megmaradt 1. sor első betűi (AVR.. . ) nem holmi Aur(elius) név rövidítése, 
hanem egy segédzászlóalj nevének kezdőbetűi. Az elhunyt katonai foglalkozására utal a következő betű
csoport (STIP), a szolgálati évek száma. 

Áz elhunyt családi neve biztosan Claudius, hiszen leányának első nevével azonos volt, ez pedig egészen 
olvasható a 3. sorban. Rangja egyszerű veterán lehetett, de a letört sorban ugyanígy elképzelhető a [dec(urio)] 
rang is vagy más, három-négy betűvel rövidített sarzsi is. 

A veterán apa második nevéül tetszőlegesen vesszük tekintetbe az Atta nevet, hiszen arra semmi tám
pontunk nincs. Az a) változat szerint a neje hunyt el 70 éves korában, a b) változatban a veteranus (miután 
25 évet szolgált), [S]ingi(dunum)-ban fejezte be életét 70. évében. 

. Erre a kétféle lehetőségre a 2. sor első betűi késztetnek. Az N utáni G-be egy kis i-betűt is bekapcsoltak, 
minthogy más helyeken is lerövidítették ezt a betűt, sőt felemelte a véső a szomszédos betű csúcsához. A co-
niunx (coniugis) szó függő esetekben a második n betűt elveszti (szabály szerint). 

Inkább olyan városnévre kell gondolnunk, amelynek . . .ingi betűcsoport a középrésze (az első i betűt 
az N betű baloldali csúcsához véshették, ferde vonal-nyúlványként). A beográdi táborhely és Aquincum 
kölcsönösen kisegíthették egymást, „szomszédos" légiói állomáshelyek, különféleképpen állhattak kapcso
latban egymással118. 

A megmaradt 3. sorban vésték be a szüleinek sírtáblát állíttató leány két nevét. A második neve Da...-
betűkkel kezdődik. Az egyik változatban a Da[lmata], a másikban a Da[phne]-nevet javasolom, de más, ha
sonlóan kezdődő női nevek119 is szóba jöhetnének. 

Az „I. Auriana" lovas segédzászlóalj aquincumi emlékanyaga ezzel is gyarapodik. Domitianus korában 
biztosan ebben a térségben működött120, de ha valóban azonos a ,,I. Hisp(anorum)" csapat testtel, esetleg 
már az i. sz. I. sz. dereka előtt itt táborozott121. 

18. Alig egyharmada maradt meg annak a sírkőnek, amelynek csonkult feliratáról előzetes közlést 
ugyan már tettünk122, de kiegészítésének megkísérlésével még tartozunk. Az igen problematikus felirat 
(csonkasága ellenére is) figyelmet érdemel. (19. kép.) 

Kísérleteink a kiegészítésére: 
a) . . . praep(ositus) [gent(is) Os(orum?) vi]xit an[n(os) 

. . .coniujgi ama[ntissim]o Val(eria) A[nculata] 
Ata(e) f(ilia) afgens cura(m)] Oura [lib(ertus) 
eius]. 
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b) ... praep(o situs) [st(ationis) p(ubhci) p(or 
torii) 
A(quincensis) vijxit an(nos) [.. .coniu]gi ama[ntis-
sim]o 
Val(eria) Afdnama] Ata(e) f(ilia) a(gens) [c(uram) 
Sept(imius ?)] Oura [lib(ertus) eius]. 

Még hosszabb sorokból álló változatok is elkép
zelhetők. Fontos, hogy a megmaradt 1. sorban 
„praep(ositus)" olvasható, ez kapott síremléket. H. 
Dessau123 32 féle ilyen funkciót sorol fel. A legtöbb
nek a császári udvarban volt helye. Aquincumban 
csak 5—6-féle praepositus-tisztség képzelhető el na
gyobb valószínűséggel. 

Az itteni útszakaszok felügyelője volt? Az ál
lami „postakocsiszolgálat" itteni állomásának (cur
sus publicus) gondnoka? A gabonaellátást irányí
totta? A környéki császári birtok főfelügyelője? 
Mócsy A. figyelmeztet arra, hogy a gens fogalom 
nem lehet érvényes az Eravisci-re ! 

Ami a) változatunk emlékeztet egy „praeposi-
tus gentis Onsorum-m, az aquincumi légió (II. adi-
utrix) tisztjére, akit i. sz. II—III. sz. fordulója körül 
Örökít meg felirat124. A szóban forgó • felirat letört 
részében is kivéshettek csapattestnevet. 

Idegenbe küldött alakulat átmeneti parancsno
ka125 nevezhette így magát. Ha pedig civil volt az el
hunyt, legnagyobb valószínűséggel a b) változat 
állhat fenn. Aquincumban bizonyosan létezett 

vámállomás126. A statio szó rövidítése a két betűjével másutt is előfordul127, a p(ublicum) p(ortorii) rövi
dítés gyakoribb128. 

Az életkoradat csak találgatható. A 3. sort kezdő gi betűk valószínűleg a [coniu]gi szó vége, tehát az 
elhunytnak a sírkövet neje állíttatja; a dicsérő jelző ama betűkkel kezdődik (az M-mel — egy ferde vonal
kával — A-t kapcsoltak egybe). Egy, még hosszabb sorokból álló változatban elképzelhető, hogy az 
ama[ntissim]o jelző kapcsolódik a [dulcissimjo jelzővel is. 

A 4. sort biztosan dicsérő jelző záró betűje kezdi. Nem kétséges, hogy az utána következő Val betűhár
mas az özvegy családi nevét rövidíti; ezen sor végén egy A betű a második nevéből maradt meg. Még más, 
6—8 betűs nevek is gyakoriak: A[gathe]; A[lpina]; A[mmia]; Apntonia]; Afprilla] stb.129 

Az sem kizárt, hogy az utolsó előtti sor Ata betűcsoportja nem önálló név, hanem az özvegy hosszabb 
nevének vége, és ebben az esetben a rá következő F betű a f(ecit) szó rövidítése lett volna. Az A és az F kö
zött a szóelválasztó jel megvan. 

Az utolsó sorban megmaradt betűk éppen összeteszik az Oura nevet. Gondolhatnánk görögös átírásra 
is, de a kelta írásmódok körében is találhatunk hasonló esetekre130. Feliratokban pl. hol Lucita, hol Loucito 
látható131. Sőt Ura nevű férfiú is igazolt másutt132. 

Oura az elhunyt tisztségviselőnek felszabadított rabszolgája lehetett, akinek a családi neve (amelyet 
egykori urától kaphatott) az utolsó előtti sor végén vált ismeretlenné (a letört részben). Az özvegy nevében 
intézte az eltemetést és osztozott annak költségeiben. 

19. Nagyobb figyelmet érdemel egy csonkult kőtábla is, amely szintén (díszesebb) sírépületen állhatott. 
Adatcéduláját nem találtam, Kuzsinszky B. és Nagy L. érintőleg tett említést feliratáról133. Kiegészítésére 
kísérletünk: (20. kép.) 

[D(is) M(anibus) Tulii] P[r]imitiv(i) quo(ndam ?) 
Savariae Aufgustalitat] is decurionatus et Iuliae 
[Primae et P]rimo et Fla vino et Restitufto mater 

19. kép. Az aquincumi vámállomás ( ?) vezetője és neje sírköve 
Grabstein des Leiters der Zollstation von Aquincum und 

seiner Gattin 
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facie]ndum inchoavit [filii peragen-
du]m curaverunt. Mócsy A. javasla
ta: . . .[Pr]imitivo Savariae Au[g(us-
tali) orn(ato) o(rnamentis)] decurio-
natus stb. 

A feliratból a bal oldali egyhar
mad elveszett. Különleges betűegy
bekapcsolások is nehezítik a kiegészí
tését. Egy család öt tagját nevezi meg 
a felirat. A családi sírkápolna építését 
az anya kezdte meg, a gyermekek 
fejezték be. Az építés költségeit két 
nemzedék tudta fedezni. 

Az apa neve kérdéses (a legfelső 
sor elején). Ha a T-be írt V-től elte
kintünk, a szintén gyakori Primitius 
név134 dativus alakja is (egészen kiír
va) feltételezhető. Ebben a változat
ban a Vo betűk (erőltetéssel) a Vo(lti-
nia) tribusnév rövidítése lennének. 
Viszont nincs példa Primituus vagy 
Primitiovus nevekre. Még a Primiti-
vus név is felvethető. Mócsy A. sze
rint ezt a nevet akarta vésni a kőfa
ragó, de a ti-t kifelejtette, majd pó
tolta a két betűt. Ebben az esetben 
a quo(ndam) szó nem volt meg a fel
iratban ! 

A legfelső sorban a VO betűk 
előtti O aljához halványan kapcsoló
dik a Q-vá tevő vonalnyúlvány. Ezért 
a családapa „egykoron" Savaria vá
ros augustalis és decurio tisztségét 
viselte, de később felköltözött a ke-
let-pannóniai fővárosba135. 

A család kelta eredetét az egyik 
gyermek Flavinus neve tanúsítja, 
amely kelta, és az egyik kerámiai ma
nufaktúra mesternevei között is elő
fordul136. 

20. Revízióra érdemes a nagy 
részében fennmaradt sírkő felirata is. 
Nagy L. még a margitszigeti (közép
kori) romok között írta le elsőnek137. 
A kiegészítéshez biztos a kiindulás 
az 5. és a 7. sorból, mert a sor végi 
kifejezés folytatódik a következő sor 
elején; 26—28 betű állott 1—1 sor
ban (a 7. sor végén az N és a T a ke
reten kívül talált helyet, mint 29— 
30. betűk). (21. kép.) 
A mi javaslatunk a kiegészítésére: 

20. kép. Savariai tanácstag, Augustalis és négy gyermeke sírtáblája 
Grabsteintafel des Augustalis, Ratsherrn aus Savaria, und seiner 4 Kinder 

21. kép. Társulati jogtanácsos sírköve, állítják légiói segédtiszt, anyja és sza
baddá nyilvánított rabszolgája 

Grabstein eines Syndikus, errichtet von einem Legionsadjutanten, seiner 
Mutter und seinem Libertin 
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22. kép. Namio rabszolga sírköve 
Grabstein des Sklaven Namio 

23. kép. Valeria Valeriana által emelt sírkő férjének (koráb
ban kőoltárnak értelmezve) 

Grabstein, errichtet von Valeria Valeriana für ihren verstor
benen Gatten (früher als Steinaltar gedeutet) 
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[D(is)] M(anibus) [.. .Aur(elio) Lic(inio) Dis]-
cordi annor(um) [ . . . . s] c(h)olastico in frfaterni-
tate ? Au]r(elius) Lic(inius) Licander b(ene)f(icia-
riüs) leg(ati) [leg(ionis) II ad(iutricis) perfjiciendun 
curavit f'.... .Sevejrilla matre titulun p[er liber]tun 
scridendum curaveru[n]t. 

Nagy L. keltezése: i. sz. III. sz. IL fele. Ö a 3. 
sor végén FA betűket látott, és így olvasta a sor vé
gét: . . . [sjcolastico in fa[milia]. De a sorvégi A 
helyett inkább R olvasandó. Fr... betűkkel kez
dődve pedig aligha talál ide jobban más szó, mint a 
fr[aternitas] ablativus esete. Alföldi A. olvasott elő
ször itt FR betűket (előadás során). 

Fontos a kiegészítéshez az is, hogy az utolsó 
sor elején a megmaradt első betű T volt, nem pe
dig /, ezért [liberjtus, nem pedig [filjius, vagyis az 
elhunyt felszabadított rabszolgája, nem pedig a fia 
végezte a temetkezés intézésével együttjáró fárado
zásokat stb. 

Az elhunyt apa nevei biztosak, hiszen a 4. sor
ban fiának — aki legióparancsnok segédtisztje — a 
nevei megvannak, és az apa első nevei ezekkel azo
nosak voltak. Görög eredetű családdal van dol
gunk. A fiú harmadik neve a Lysander név tájszó-
lásos átírása138. 

A fiú már „kedvezményezett" beosztású kato
na139, de apja különleges polgári állást viselt. Nem 
családi magántanító volt, hanem inkább ügyvéd, 
kijáró, jogtanácsos értendő a sc(h)olasticus mö
gött140. Díjazásukra később az állami törvényho
zásnak is gondja volt141. 

Ha kiegészítésünk helytálló, az apa még a tár
sulatok ügyészféléje lehetett142. Ehhez a problémá
hoz jogtörténészeinktől várjuk a végső szót. Az el
hunyt 3. neve [Conjcors is lehetett, ha a 2. sor kezde
tén az S-szerűséget a törési felület játékának véljük. 

Az utolsó előtti sorból letört az anya családi ne
ve és második nevének eleje. Más, rilla betűkkel vég
ződő nevek is figyelembe vehetők, pl. a szintén gya
kori [Ap]rilla vagy [Cy]rilla stb. A hagyományos 
olvasatot143 javasoljuk mi is, amely Dél-Galliában 
leggyakoribb. 

A felirat latinságában sok az idegenszerűség. 
A szóvégi M-ek írása N-nel táj szólásból eredhet. A 
kőfaragó a mater szó két utolsó betűjét felcserélte. A 
sírkövet állíttató három személy (özvegy, fia és fel
szabadított rabszolgájuk) után az utolsó sor többes 
alakú állítmánya értelem szerinti egyeztetés. Hiba a 
7. sorban D vésése B helyett. Kezdetlegesség az el
térő szélesség azonos betűkben (10—25 mm a V fel
ső szárai között a szétágazás), ami fokozza a bi
zonytalanságot a kiegészítésnél. 



21. Vita folyt egy szegényes, fo-
lyóírásos sírkő feliratának olvasása 
körül144. A helyes értelmezést revízió
val és documentatio rendelkezésre 
bocsátásával szeretnők elősegíteni. 
(A kezdetlegesen vésett betűk magas
ságai szeszélyesen váltakoznak : 45— 
55, 40 mm magasak.) (22. kép.) 

A mi kiegészítésünk: Namio 
Ant(onii) Aionis s(ervus) an(norum) 
L (hie situs) e[st]. 

A szakirodalomban145 a gazda 
nevét egy névnek olvasták össze, és 
a példa nélküli Antaion név keletke
zett. Legújabban az Astaion névre 
gondoltak146, amely szintén egyedül 
áll147; különben is kizárt (1. a 22. 
képen a 2. sor elejét), hogy az^4 után 
5 lenne, hanem határozottan TV és T 
betűket kapcsolt egybe a véső. 
(Mócsy A. legújabban „Avaionis"-t olvas; A va — kelta tő, io = kelta suffixum). 

Az Ant betűcsoport és az Aionis szó között a nagyobb köz is figyelmeztet arra, hogy itt két külön szó 
van. Az utolsó sor elején a kezdő /u tán két S betűt láthatunk. Mindez kettős név genitivusának és s(ervus) 
szó feltevésére késztet. 

Az elhunyt rabszolga neve (Namio) kelta148, a megnyújtott Namiorix alakban is előfordult már Duna-
pentelén149. Az Ai-o(n) = Aii-o(n) == Aiiu név is kelta150; példák főleg a nyugat-európai tartományokból 
ismertek; ide Noricumból terjedhetett át. 

A birodalom nyugati részéből telepedhetett át a kelta úr és rabszolgája. (A kőemlék most az új kőtár
csarnokban van.) 

22. Revízió alapján új értelmezés időszerű egy szegényes síroltár151 feliratához is. Az egyszerű homokkő 
típus a Szél és Szellő utcák sarkánál (lakóépület romjainál) került elő. Az új kőtárcsarnokban áll. A folyó-
írást, amelyet gyakorlatlan kéz karcolt be, bizonytalanul olvashatjuk és egészíthetjük ki. A 2. sorban azért 
nem olvashatunk Silvanus istennek való felajánlást, mert az első két betű között szabályos, kerek elválasztó 
jel található; V nincs L után; L betű sincs. (23. kép.) 

Ezért a mi javaslatunk a kiegészítésre: Val(eria) Valeriana?) G(aio) Fannuo(?) D i . . . pro pie(tate) 
Ezzel elesik a korábbi értelmezés151: VA[l(erius) ?] Val(erianus ?) Silvano de(o) propiti(o) (Nagy T.-tól). 

A legfelső sorban az első A betű végéből elágazik a belekapcsolt L betűt jelző nyúlvány. A sor végén 
az L betű görögös. Ugyancsak görögös a G jelzése a 2. sor elején. A 2. sor közepének betűit össze-vissza 
kuszálták. Az F-nél mintha megmaradtak volna a vízszintes szárak elindításával. 

Minthogy az elhunyt biztosan férfiú, az 1. sorban megnevezett személy nő lehetetett, alighanem az öz
vegye. A második neve találgatható; Val betűkkel kezdődött; még pl. Val(entina), Val(eria) is olyan gya
kori nevek, hogy rövidítve jelölhették azokat152. 

Az elhunyt második nevének még a határozott olvasata is kérdéses. íannuusnevet kellene elsősorban 
látni, de ilyesféle név megközelítő formában sem ismeretes (az első N-be egy A-t biztosan belekapcsoltak). 

Megközelítő példák körébejutunk, ha a név kezdőbetűjét F-nek látjuk (ki nem dolgozott vízszintes 
szárakkal). Fanius név már ismeretes153. A Fanus, Fanu, Fann-ucus nevek kelták154; lehet, hogy az elhunyt 
is kelta volt. A görögös betűk viszont arra utalhatnak, hogy vagy az özvegy vagy a betűvéső görög lehetett. 
Nagy T. szerint a kísérő leletanyag i. sz. III. sz.-ra utal. 

23. A múzeumot körülvevő, U alakú kőtár északkeleti szakaszában évtizedek óta rejlik155 egy kőtábla 
(felül a falba rögzítve); folyóírásos felirata a legnehezebben betűzhető ki. (24. kép.) 

Saját kísérlet kiegészítésére: . . . [Mu]tatu[s] . . .nis fil(ius) . . . [a]n(norum) XXV [Se]cu[n]dus iun(ior) 
Ricomairus an(norum) XXIX 

24. kép. Mutatus és Ricomairus sírköve 
Grabstein des Mutatus und Ricomairus 
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Családi sírkert homlokzatán állhatott a kőtábla, az igen kezdetleges írással. A betűvéső latintudása 
is fogyatékos lehetett; a 2. sor végén az L betű itt is görögös, a 4. sorban megfordította az S és az N betű
ket, az 5, sor szavába egy felesleges I-t iktathatott. A Ricomarus szó A-ját az M végébe kapcsolta. 

A Mutatus név először fordulna elő itt, másutt is csak egy példa akad rá158. Apja neve ( . . .o-ra végző
dött) találgatható. A 4. sorban Cn[u]dus név is olvasható, amely egy kariai városra emlékeztetne. A lun 
betűcsoport értelmezhető úgy is, hogy újonc volt az egyik elhunyt, de tartozhatott a másik elhunyt nevéhez 
is, mint nomen : Iun(ius). 

A Secundus név általánosan gyakori157, és mintha a 3. sor végén (az életkoradat után) görögös S és 
igen halványan egy (durván szétvetett) E betű lenne kivehető. Feltételezhető-e olyan értelmezés, hogy a se
cundus szó számnévi jelző a iun(ior) szóhoz: „fiatalabb öcs" értelemben? 

A kőtábla utolsó előtti sorában megnevezett (egy- vagy kétnevű) másik elhunyt olyan nevet viselt, 
amely éppen ebben az alakjában példa nélkül áll. A Reidomarus változat már előfordult Pannóniában158. 
Az M és az R közötti / a sor fölé kiugrik, természetesen keletkezett vájat lehetett. 

A Ricomarus-Rigomarus név összetett kelta szó; rigó = király; marus — nagy, tekintélyes159. A Rei
domarus név is eraviscus. A bennszülött vezető rétegből való család sírtáblájával van dolgunk. 
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JÁNOS SZILÁGYI 

UMSTRITTENE UND UNVERÖFFENTLICHTE STEININSCHRIFTEN 
AUS DEM MUSEUM ZU AQUINCUM 

STEINERNE VOTIVALTÄRE 

1. Beschädigter Altar aus Sandstein mit vier 
Zeilen von primitiver (kursivartiger) Schrift (Abb. 
1). Unser Vorschlag zur Ergänzung ist zunächst: 
Deo Silva[n]oEqu(itius) Lusor [sa]cer[dos]. Der 
Anfangsbuchstabe des Wortes Equitius ist T-artig, 
am Ende der 3. Zeile wurde das R so beschä
digt, dass daraus ein F-artiger Teil erhalten blieb. 
Deshalb kann hier auch ein derartiger dreifacher 
Name zutreffend sein wie : T(itus) Q u . . . . Lusor. 
Gehen wir dagegen davon aus, dass man in der 1. 
Zeile auch den feststehenden O-Buchstaben ß-artig 
ausgemeisselt hat und auf Grund dessen auch das Q 
der 2. Zeile ein O ist, sowie das L in der 3. Zeile ein 
/-Buchstabe sein sollte, so können wir in dieser Va
riation auch an diese drei Namen denken: T(itus) 
O. .vius Of. .cer. 

Die Inschrift würde in ihrer Art die erste An
gabe liefern, wenn wir das Ende der 3. Zeile mit dem 
Anfang der 4. Zeile folgenderweise verknüpfen 
könnten: of(ficio) c(ivitatis) Er(aviscorum); es fehlt 
jedoch vor diesen Abkürzungen die mit Ablativ ste
hende Präposition ; der Name des Dedikanten wäre 
in dieser Variation To[t]ulus gewesen (die Form 
Totulo ist bereits bekannt1). Noch weniger kann am 
Ende der 4. Zeile ein [Ni]ger- oder [Ma]cer-artiger 
Name angenommen werden. Am Anfang der 3. 
Zeile stand der Personenname Uluo oder Uluso? 
Ein solches Kognomen ist überhaupt unbekannt. 

Aus Aquincum sind bisher fast 40 Steinaltäre 
der Gottheit Silvanus bekannt7, deren Grossteil sich 
aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts u. Z. her
stammen lässt. Wir denken, dass auch dieses arm
selige Altärchen ein Denkmal der letzteren Epoche 
sei.8 

2. Ein kleiner Kalksteinaltar (Abb. 2) wurde aus 
der Donau ausgebaggert. Seine Ergänzung schlagen 
wir folgenderweise vor: [deo S]il[van]o [s(acrum?)] 
f(ecerunt) M(arcus) Cl(audius) Lucinus et M(arcus) 
Lic(inius) Festu[s] v(otum) s(olverunt) l(ibentes) 
m(erito). 

Der in das hervorspringende Gesims eingemeis-
selte Göttername kann nicht bezweifelt werden. Die 
Kosten der Erfüllung des Votivs tragen zwei (drei-
namige) römische Bürger. Der Name Festus ist nord
italisch, der Name Lucinus weist auf gallisch-ger
manische Kelten hin16 und dieser Steinaltar ist eine 
neuere Angabe dafür, dass der Silvanus-Kult (in 
Aquincum) auch im Kreise der Fremden gepflegt 
wurde.15 Das Steinaltärchen dürfte gegen Ende des 
2. Jahrhunderts u. Z. zu aufgestellt worden sein. 

3. Die Inschrift eines kleinen Sandsteinaltars 

(Abb. 3) ist stark verwischt, an mehreren Stellen aus
gebröckelt.18 Die Buchstaben der Inschrift wurden 
fast nur eingeritzt, jedoch mit roter Färbung hervor
gehoben. Die Ergänzung konnte vor allem folgende 
gewesen sein: [deo Si]l[vano C]la[u]diu[s Urs]inu[s 
tabul]ari[us] votum solv(i) t libe(n)s[m]erito. 
Am Anfang steht kaum: [deo So]l[i...]. 

Die Ergänzung für diesen Götternamen steht 
fest (der untere Teil seines Buchstabens L ist vorhan
den). Aus dem ersten Namen der ihrem Votiv nach
gekommenen, doppelnamigen Person hat der Stein
metz einen V-Buchstaben ausgelassen. Seinen Beruf 
bezeichnete ein etwa aus 10 Buchstaben bestehendes 
Wort, aus dem die Buchstabengruppe ari erhalten 
blieb, bei deren Ergänzung z. B. noch folgende in 
Betracht kommen können : [singul]ari[s] ; [pecu]ari-
[us]; [greg]ari[us]; [duplic]ari[us] usw. 

Aus dem Zweiten Namen der ihrem Votiv nach
kommenden Person blieb die Buchstabengruppe... 
inus erhalten. Es könnten auch noch die Variationen : 
[Cels]inus; [Albjinus hineinpassen. Dieser Steinal
tar des Gottes Silvanus dürfte in der ersten Hälfte 
des 3. Jahrhunderts u.Z. aufgestellt worden sein. 

4. Auch das weitere Altärchen, dessen obere 
Hälfte verlorengegangen ist, wurde aus weichem 
und leicht zerbröckelndem Sandstein gefertigt (Abb. 
4). Unser Vorschlag zur Ergänzung ist . <. [c(o)]-
h(ortis) I L(usitanorum ?) [ex] iuss[u v(otum)] s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 

(Infolge der Einritzungen und der Abbröcke-
lung ist der Buchstabe vor dem //unsicher!) 

Wir erhalten eine neue Angabe zur Geschichte 
der Aquincumer Garnison. Wir ergänzen vor allem 
auf den Namen der „cohors I Lusitanorum", für 
welche wir (auf Grund der bronzenen Entlassungs
scheine) in den Jahren 110 und 148 u. Z. in Ostpan-
nonien entsprechende Belege haben.24 Weniger 
können wir an die Namen der aus Fussvolk beste
henden Kohorten „I Lepidiana" oder „I Lucen-
sium" denken, die zwar im Jahre 80 u. Z. gleichfalls 
in Pannonién waren, doch endgültig in die östlichen 
Provinzen des Reiches versetzt wurden.27 

5. Ein kleiner Kalksteinaltar ist intakt (Abb. 5), 
doch verfehlte der Steinmetz mehrere Buchstaben 
der Inschrift (z. B. / = T). Da wir im Vorbericht sein 
Vorkommen nur erwähnt haben,30 wollen wir nun 
hier auch seine Ergänzung durchführen: I(ovi) o(p-
timo) m(aximo) et Iunoni Sept(imius) Antioc(h)ianus 
votum solvi(t) g(rate) l(ibens) m(eritis). 

Der Kult dieses Götterpaares war auch im Be
reich von Aquincum verbreitet (auch der Fundort 
dieses Steinaltärchens ist bereits der vicus Vindonia-
nus), weshalb man es bereits angenommen hat, dass 
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sie vielleicht einheimische Gottheiten dieser Gegend 
sind.31 Der Dedikant stammte wahrscheinlich aus 
dem Orient. Zeit: Erste Hälfte des 3. Jahrhunderts 
u. Z.'v worauf auch epigraphische Eigenheiten ver
weisen.35 ~30 

6. Wir legen von neuem die Inschrift eines an
deren Kalksteinaltars aus (Abb. 6)38, bei dem das 
lange, bogenförmig nach oben verlaufende Loch 
bereits bei der Meisselung der Inschrift vorhanden 
gewesen sein konnte. Unsere Ergänzung: Leoni 
v(otum) s(olvit) Ama(ndus). Dieser Personenname 
war in Aquincum beliebt, wahrscheinlich wurde er 
deshalb verkürzt44 ~45. Es dürfte ein Sklave, eventuell 
ein Freigelassener gewesen sein. Zeit: erste Hälfte 
des 3. Jahrhunderts u. Z. 

7. Ein armseliger (un verzierter) Stein altar 
(Abb. 7) entging bisher wahrscheinlich wegen 
seiner zerbröckelten Oberfläche und unsicheren kur
siven Buchstaben der Publikation. Unser erster 
Versuch zu seiner Ergänzung: (deo) [ma]xigm[o] 
Soli Pon(e)lius Messor v(otum) s(olvit) l(aetus) 
l(ibens) m(erito). 

Schaltete der Meissler in das Wort maximo 
überflüssigerweise vielleicht aus mundartlichen 
Gründen ein G ein? Hat er am Ende des Wortes 
die Hälfte des Buchstabens O vernachlässigt ? Wurde 
vom ungewandten Meissler das / im Wort Soli 
S-förmig verkrümmt? Der Sonnengott bekam in 
Aquincum auch auf anderen Steindenkmälern40 das 
Attribut m(aximus). 

Halten wir am Anfang der 2. Zeile das kleine 
o für einen Punkt, so dürfte der Dedikant drei Na
men geführt haben : P. Anlius Messor (in das N 
wurde vielleicht ein A eingeschaltet). Der Dedikant 
dürfte wahrscheinlich ein Kelte oder Illyrer gewesen 
sein. Zeit: 4. Jahrhundert u. Z. (?). 

8. Das Inschriftenfragment auf dem Bruchstück 
eines Kalksteinaltars (Abb. 8) wurde bereits er
wähnt.51 Wir versuchen seine Ergänzung: . . .ae et 
Li[lli fi]liorum [et Catul]li et Sec[undi Vic]toris 
f[iliorum] Mus serv[us eorum] v(otum) s(olvit) 
[l(ibens) m(erito)]. 

Auch im erhalten gebliebenen Inschriftenteil 
gibt es viele Buchstabenverknüpfungen, weshalb wir. 
auch in der Ergänzung die Ligaturen anwenden 
müssen. Der Sklave, namens Mus hielt zum Wohl 
von zumindest vier Personen (seiner Herren) sein 
Votiv. 

Der Name des Bruders von Seefundus] ging 
auf die Buchstabengruppe lus aus (zu Beginn der 3. 
Zeile ist die Genitivform : LI) ; hierher ist ein Name 
mit 7—8 Buchstaben zu suchen. Es könnten noch 
(von den häufigeren): [Romu]lus; [Gemellus; 
[Procu]lus; [Pampi]lus; [Mascu]lus in Betracht 
kommen. 

Der Vatername des einen Geschwisterpaares 
beginnt mit den Buchstaben li. Der Genitiv des 
illyrischen Namens Licco56 wäre für den zur Ver
fügung stehenden Platz allzulang, dieselbe Lage 
besteht auch gegenüber dem in der Nachbarschaft 
von Aquincum vorkommenden Namen Lipor57. 

Falls der Name Lister nach der II. Deklination 

gebogen wird, so kann auch dieser anstatt des 
Namens Lillus vorgestellt werden, da ja in Aquin
cum diesen Namen der Veteran einer Reiterabtei
lung geführt hat.59 Jedenfalls war Mus, dessen 
Name auch anderswo von Sklaven geführt wurde, 
gemeinsamer Sklave zwei einnamiger (keltischer) 
Familien60. Zeit: Mitte des 2. Jahrhunderts u. Z. (?). 

9. Probleme bereitet auch die Inschrift eines 
verstümmelten Altarsteines (Abb. 9). In einem 
Vorbericht haben wir sie bereits erwähnt63, jetzt 
versuchen wir sie zu ergänzen: [...Ulp(ius) 
Cala]ndinus b(ene)f(iciarius) c(onsularis) posuit 
Maximo III e[t] U[r]bano c[o(n)s(ulibus)] sup-
(remus) qu(a)es(tor ?). 

Die Votivleistung erfolgte 234 u. Z. in der 
Nähe der südwestlichen Ecke des Legionslagers. 
Aus dem Namen Ulp(ius) blieben die unteren 
Enden der Buchstaben V und L erhalten. Über den 
zweiten Namen des Dedikanten kann noch herum
geraten werden. Der vorgeschlagene Name (Cala)-
ndinus ist keltisch und kommt bereits in Aquincum 
ebenfalls vor64-65, doch könnte z. B. noch der Name 
(Secu)ndinus, ferner der Name (Verecu)ndinus 
auch in Frage kommen. Der letztere ist in Panno
nién ebenfalls gebräuchlich60. 

An das Ende der Inschrift, in der linken unte
ren Ecke des Sockels verleihen einige (nachträglich) 
hinzugemeisselte Buchstaben dieser eine grössere 
Bedeutung. Wäre irgendein Sup(erinius) Ques... 
artiger Name, der Name des herstellenden Bild
hauers? Die spätere Würde des dedizierenden und 
sein Votiv erfüllenden Unteroffiziers, auf die er 
stolz gewesen sein dürfte, wurde hier wahrscheinlich 
eingemeisselt. 

Wurde er später Qu(a)es(tionarius) ? Für einen 
q(uaestionarius) einer Legion stehen uns bereits An
gaben in Aquincum zur Verfügung68! Wurde er 
Süp(remus) qu(a)es(tor) ? SVP = sup(ra?) 

BAUTAFELN 

10. Eine (aus mehreren Stücken zusammenge
stellte) Marmortafel (Abb. 10) kam ,,in der Zivil
stadt" zum Vorschein. Ihre Inschrift ist mangelhaft, 
die Buchstaben zum Teil verschwommen, ausge
bröckelt, was ihre Ergänzung unsicher macht. Unser 
Versuch : 

a) T(itus) F[l(avius) F]or[ti]o v(index? vates?) 
[m(unicipii) A]q(uinci) s[ac(erdos) q[u(a)est(orius)] 
cu[r(ator)] l(ocorum?) v(enalium?) r(emansorum?) 
[taber]nas I[III] a solo [ref(ecit)] I[terum] (Stand 
am Ende der 6. Zeile nur das Wort [f(ecit)j?) 

b) T(itus) F[l(avius) C]or[vi]o v(index ? vates?) 
usw. 

Der dritte Name des Bauherrn besteht aus 
sechs Buchstaben, geht auf ein o aus, in seinem 
Inneren blieb das Buchstabenpaar or erhalten. Der 
Anfangsbuchstabe dürfte F, C, T oder V gewesen 
sein (der rechte obere Endpunkt ist von irgend
welchem erhalten geblieben), der vierte Buchstabe 
ist ein V oder ein T (der linke obere Endpunkt 
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blieb erhalten). Der häufige Name Corbulo wäre am 
Ende der 1. Zeile viel zulang.. 

Eine mit dem Buchstaben V beginnende Funk
tion war z. B. das Amt eines Viators, doch konnte 
der spätere Mäzen seine Laufbahn auch als Amts
gehilfe begonnen haben? Dürfte er vielmehr viel
leichtein Gerichtsbeamter oder ein Augur der Stadt 
gewesen sein? 

Am Anfang der 4. Zeile ist der erste Buchstabe 
derart verschwommen, ja verwirrt, dass er auch für 
ein D angesehen werden kann. In diesem Falle 
dürfte hier die Abkürzung D. V, R. gestanden ha
ben, die in ungewohnter Weise auf das Wort d(uum)-
v(i)r ergänzt werden könnte. Nehmen wir hingegen 
den ersten Buchstaben für ein L, so wirft wiederum 
die Abkürzung L. V. R. ein Problem auf. Konnte 
der Bauherr auch noch „Verwalter der zurück
gebliebenen, vermietbaren Läden" gewesen sein? 

Das den Bau bezeichnende Wort endete mit 
dem Buchstabenpaar . . . na. Es können noch die 
Wörter [columjna oder [piscijna in Betracht gezo
gen werden, das Wort [cisterjna wäre schon für 
den zur Verfügung stehenden Platz allzulang. Doch 
der Neubau von vier Säulen hätte keine Aufzeich
nung auf der Tafel verdient. 

Der „Neuaufbau vom Erdboden an" dürfte 
soviel bedeutet haben, dass die Schuttschicht des 
zerstörten Gebäudes planiert, mit Erde aufgefüllt 
worden ist und das Fundament des neuen Gebäudes 
in die aufgefüllte Erdschicht gelegt wurde. Der 
wiederholte Neuaufbau (mit dem ersten Bau zu
sammen) bedeutet bereits drei Bauperioden. 

Auch eine andere Angabe75 bezeugt, dass hier 
auch ein zweiter Neubau nötig war und im Laufe der 
Ausgrabungen 76 erschienen im Gebiet der einzelnen 
Gebäude 3—4 Bauschichten. 

Bei den Ausgrabungen im Jahre 1965 sahen 
wir auch im Gebiet des einen Gebäudes (XV.) der 
„Zivilstadt" eine solche Erdschicht. 

11. Aus der Schuttschicht des Amphitheaters 
der „Zivilstadt" kam ein Steintafelfragment77 (Abb. 
11) mit dem linken unteren Viertel der Inschrift 
zum Vorschein. Zu ihrer Ergänzung empfehlen wir : 
[... nummos] LV (milia) [s(ub) c(ura) M(arci)] 
Ing(enuii?) [Maro]nis [ad cor]tina[s ref(iciendas)j 
con[tulerunt)]. 

Von den Namen jener Person, die 55 Tausend 
Sestertii zum Neuaufbau der Tribüne (? Wasser-
gefässe?) gesammelt hat, blieben sechs Buchstaben 
über (INC.. .NIS). Gehörte noch ein Buchstabe 
vor d ie . . . ine. Buchstabengruppe ? (Vom Ende der 
vorangehenden Zeile). So können deshalb z. B. auch 
die Namen [C]inc(ius)79 oder [T]inc(ius)80, eventuell 
[V]inc(entius)81 in Betracht kommen? 

Ungewöhnlich ist die Bezeichnungsweise der 
Geldsumme (der Tausender). Haben wir es mit 
Spuren für das Vorhandensein der [coh(hors) I] 
Lu(sitanorum) (miliaria) im 3—4. Jahrhundert zu 
tun? Wurde die Benennung dieser am Anfang des 
Fragments verstümmelt? Wir müssen bei der Reno
vierung des Amphitheaters „in der Zivilstadt" viel
mehr an Zivilspender denken. 

GRABDENKMÄLER 

12. Aus der Steintafel einer Grabumfassung 
blieb kaum das linke untere Viertel erhalten (Abb. 
12). Ihre verstümmelte Inschrift kann folgender
weise ergänzt werden: . . .L(ucius) Lic(inius) 
Do[natianus? Donatus ?] (centurio) leg(ionis) 
alu[mnis facun]dissimi[s ? faciend(um) cur(avit)]. 

Falls in den Namen des Zenturios der Legion 
nach den L/-Buchstaben der verstümmelte untere 
Teil nicht für ein abgekürzt gemeisseltes C, sondern 
für ein F zu lesen ist, so kann auch der Name 
Li[v(ius)J in Betracht kommen. Der Zenturio hat 
zumindest zwei „ausgesetzte" Kinder als Sklaven 
aufgezogen87, deren schmückendes Beiwort in der 
Grabinschrift noch [fi]4issimi[s] oder [munjdissi-
mi[s] gewesen sein konnte, dementsprechend ob 
wir die Zeilen für länger oder kürzer auffassen. 
Zeit: 3—4. Jahrhundert u. Z. 

13. Im Zusammenhang einer bereits mitgeteil
ten91, verstümmelten Grabinschrift (Abb. 13) schla
gen wir zur Lesung eine neue Ergänzung vor : 
[.. . cor]n(iceni ? corniculario ?) leg(ionis) II 
[ad(iutricis) sti]p(endiorum) XXIII [annorujm c(ir-
ca) XLII[pat]ri G(aiae) [Vale]riae A[mmae ? 
coni]ugi ei[us Caese]rn(ius) Avit[ianus mi]l(es) 
leg(ionis) s(upra) [s(criptae) her(es) tit(ulum) fi(eri ? 
f(aciendum?) c(uravit). 

Am Ende der 2. Zeile ist das S-artige Zeichen 
das Ergebnis einer späteren Verwerfung, wir müssen 
davon also Abstand nehmen. Der Rang des Solda
tenvaters ist gewiss, in der Mitte der obersten Zeile 
blieb die Hälfte des N erhalten. Der zweite Name 
der Gattin des Legionshornisten (Unteroffizier) lief 
in die Buchstaben.. .Ha aus; auch der seltene Name 
[Caesejria könnte in Frage kommen, der (in der 
Variante eines Männernamens) in Aquincum bereits 
vorgekommen ist.92 

Um den dritten Namen der Mutter, von dem 
nur der Anfangsbuchstabe A erhalten geblieben ist, 
kann herumgeraten werden. Hiess sie vielleicht 
A[nn]a? Der Familienname des Legionssoldaten 
(und seines Vaters), der seinen Eltern eine Grab
tafel errichtet hat, endete mit den Buchstaben 
. . . rnius. Es könnte in den ausgebrochenen Teil 
auch der Name [Calpu]rnius eingesetzt werden. 
Zeit: 3. Jahrhundert u. Z. 

14. Die Inschrift einer verstümmelten Grab
tafel94 (Abb. 14) ergänzen wir folgenderweise: 
[;.;•'.•'. vet(erano) leg(ionis) II] ad(iutricis) s[t]i-
p(endiorum) XXV . . . [S]ecund[u]s [et . . .]ius 
Epap(h)ra [contul(erunt sestertios ?)] c(irca ?) 
200 000 b(enemerenti). 

Für die Grabumfassung (Grabbau ?) des ver
storbenen Legionsveteranen dürften wahrscheinlich 
seine zwei befreiten Sklaven die notierte Summe 
zusammengegeben haben. Diese scheint angesichts 
der Inflationszeit tatsächlich für eine grosse Summe. 
Am Ende der Inschrift über den letzten CC ist das 
die Tausender bezeichnende, gewölbt ausgemeis-
selte Strichlein klar auszunehmen. 
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Auf diese Periode weist am Ende der 2. Zeile 
die Hebung des Buchstabens u bis zur Spitze des 
Buchstabens S". Unter den vier gebliebenen (Halb-) 
Zeilen folgte noch eine Zeile, aus der ein Buchstabe 
S (nachdem die Zeile ausgekratzt wurde) erhalten 
blieb. Auch zur Spitze dieses hob der Meissler ein u 
hinauf. Hier wurden die Namen jenes Kaisers 
ausgeschnitten („auf Grund der Verdammung des 
Andenkens"100), mit dessen Konsulat das Jahr des 
Grabbaues bestimmt wurde. 

Der Name [Herennius Etrjusfcus] dürfte hier 
gestanden haben, der im Jahre 250 u. Z. Konsul 
war.101 Der Name Epaphra war vor allem unter 
Sklaven und Freigelassenen üblich.104 

15. Gleichfalls auf der Fassade einer Grabum
fassung (Grabbau?) dürfte eine Steintafel (Abb. 15), 
deren linkes oberes Viertel erhalten blieb, gestanden 
haben. Der erste Versuch zur Ergänzung der ver
stümmelten Inschrift ist: [Val(erio) Se]ver[ino] 
ve[xillar(io)] ala(e) I H[isp(anorum)] Sup[er et] 
Mapu[sius ? . . . ] 

Die Buchstaben des Namens Val(erius) können 
verschwommen ausgenommen werden. In der 3. 
Zeile blieb nach den Buchstaben VE der Anfang 
des X erhalten, die Einteilung eines vex[illar(ius)] 
steht fest. Die Frage ist, ob der Abgeschiedene ein 
Standartenträger war oder als Mitglied einer 
Auxiliartruppe hier herumgekommen ist ?105 

In der 4. Zeile wurde (wie in der obersten Zeile) 
das vi mit dem L verbunden und auch der Anfang 
des 77 ist sichtbar. Die Reiterabteilung „I. Hisp(ano-
rum)" hatte auch andere Denkmäler hier zurück
gelassen106-7. Die beiden Männer, die sich in den 
Begräbniskosten geteilt haben, dürften befreite 
Sklaven, eventuell die Kameraden des verstorbenen 
Standartenträgers gewesen sein. 

16. Die Ergänzung der verstümmelten Inschrift 
eines vielumstrittenen109, mit Relief verzierten Grab
steines (Abb. 16—17.) denken wir folgenderweise: 
[T]i(berius ?) Claud[ius F]aedi (?) f(ilius) A[ni 
(ensi tribu) Ni]ger (?) e[q(es) l(e)g(ionis ?) II 
ad(iutricis) ? oder : ala(e ?) I Hisp(anorum ?) . . . 
h(ic) s(itus) e(st) . . . ] 

In den ersten Mitteilungen wurde das Ende der 
2. Zeile und der Beginn der 3. Zeile als dieser Name 
zusammengelesen: [Tunjger. Jedoch setzte bereits 
K. Kraft dieser Ergänzung ein Fragezeichen hinzu. 
Laut I. Járdányi-Paulovics wäre Ger(manus) der 
dritte Name des verstorbenen Reitersoldaten ge
wesen110. Auf Grund der Revision können wir fest
stellen, dass es vor den ger-Buchstaben keinen Punkt 
gibt (nur ein Loch als Werk der Natur). 

Vom Anfang der 2. Zeile hat sich von dem 
Namen des Vaters der Anfangsbuchstabe abgewetzt. 
Der enge Platz gestattet die Voraussetzung eines P 
oder F oder I. Ein Reitersoldat, namens Faedus ist 
bekannt,111 er ist laut Aufzeichnung von keltischer 
Herkunft. Für die Namen Aedus, laedus oder Paedus 
gibt es keine Beispiele. 

Am Ende der 2. Zeile kann statt des Tribus-
Namens A[ni(ensis)] auch noch der „Wahlbezirk" 
A[rn(iensis]) oder A[em(ilia]) in Betracht kommen. 

Es kann auch aufgeworfen werden, ob nicht mit 
diesem A der Name eines Volkes oder einer Stadt 
begonnen hat, deren Sohn Ti. Claudius . . . ger. 
gewesen sein konnte. War er A[ed(uus)] ? Der Sohn 
von (Colonia) A[gr(ippinensis)] ? 

Die traditionelle Lesung des Pränomens: 77. 
Auf der Photographie ist ein abgewetztes C und N 
anstelle von 77. zu sehen! War Cn(aeus) das Prä
nomen des Abgeschiedenen? Doch ist dies bloss 
eine Spiegelung der Photographie, da die Stein
fläche hier abgebrochen ist. Ähnlich ist die Lage am 
Beginn der 2. Zeile, wo es den Anschein hat, als 
wäre der waagerechte obere Schenkel des F erhalten 
geblieben! 

Das den Rang des Abgeschiedenen bezeich
nende Wort (am Ende der Inschrift) begann mit 
einem E. Auch eine Variante, ob er e[x(ercitator)J 
oder efv(ocatus)] war, kann überlegt werden. War 
er ein Ausbildungsoffizier oder ein zum Dienst 
erneut einberufener Reservist, so konnte er auch 
Reiter der II. helfenden Legion gewesen sein. Die 
Inschrift setzte sich wahrscheinlich sogar auf fol
gende Weise fort: e[q(ues) leg(ionis) II ad(iutricis)]. 
Zeit: Drittes Drittel des I. Jahrhunderts u. Z.? 

17. Auf der Fassade einer Grabumfassung oder 
eines Grabbaues dürfte auch die Steintafel gestan
den haben (Abb. 18), deren verstümmelte Inschrift 
ohne Ergänzung veröffentlicht wurde117. Wir ver
suchen ihre Ergänzung (uns auf das untere Viertel 
des erhalten gebliebenen linken Teiles beschränkend) 
in zwei Varianten : 

a) [D(is) M(anibus) Claudio.. . vet(erano) 
alae I] Aur(ianae) stip(endiorum) XX[V et . . . 
co(n)iu]ngi ann(orum) LXX. . . Claudia Da[lmata ? 
fil(ia) eor(um)] par(entibus) et sibi v[iva tit(ulum) 
f(aciendum) c(uravit)]. 

b) [Claudius Atta ? vet(eranus) alae I] Aur-
(ianae) stip(endiorum) XX[Vdefunctus S]ingi(duni) 
ann(orum) LXX [et uxor eius] Claudia Dafphne ? 
fil(ia) eor(um)] par(entibus) et sibi v[iva de suo 
f(aciendum) c(uravit)]. 

Das verstorbene Mitglied der Reiterabteilung 
dürfte [dec(urio)] gewesen sein oder konnte auch 
irgendeine andere um 3—4 Buchstaben verkürzte 
Charge bekleidet haben. Laut der Variante a) starb 
die 70jährige Mutter, nach der Variante b) hingegen 
beendete der Vater, nachdem er 25 Jahre gedient hat, 
in seinem 70. Lebensjahr in Singidunum an der unte
ren Donau sein Leben. In der 2. Zeile wurde in das 
G nach dem N auch ein kleines i eingeschaltet. 

Der zweite Name der ihren Eltern eine Grab
tafel errichtenden Tochter beginnt mit den Buch
staben Da... Es könnte weiter nach der richtigen 
Lösung herumgeraten werden. Zeit: Zweite Hälfte 
des 1. Jahrhunderts u. Z., die genannte Reiterab
teilung hielt sich zu dieser Zeit hier auf120-121. 

18. Von einem sehr problematischen Grab
stein (Abb. 19) ist kaum 1/3 erhalten geblieben. Die 
Ergänzung der verstümmelten Inschrift122 stellen 
wir uns in zweierlei Varianten vor: 

a) ... praep(ositus) [gent(is) Os(orum?) vi]xit 
an[n(os) . . . coniu]gi ama[ntissim]o Val(eria) 
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A[nculata] Ata(e) f(ilia) a[gens cura(m)] Oura 
[lib(ertus) eius]. 

b) ... praep(ositus) [st(ationis) p(ublici) p(or-
toni) A(quincensis) vi]xit an(nos) [,..coniujgi airia-
[ntissimjo Val(eria) A[dnama] Ata(e) f(ilia) a(gens) 
[c(uram) Sept(timius ?)] Oura [lib(ertus) eius]. 

Die meisten „praeposltusíi-¥\mkt\o\iQri12Z gab es 
im Hof des Kaisers. In Aquincum lassen sich nur 
etwa 5—6 solche Ämter vorstellen. Dürfte der 
Abgeschiedene der Inspektor der hiesigen Wegab
schnitte gewesen sein? War er der Verwalter des 
„cursus publicus"? Hat er die Getreideversorgung 
geführt ? War er Oberinspektor der kaiserlichen 
Güter in der Gegend? 

A. Mócsy erinnert daran, dass der Begriff gens 
für das Volk der Eravisker nicht gültig sein kann! 

Die Variante a) erinnert an einen „praeposi-
tus gentis Onsorum", den die Inschrift um die 
Wende des 2—3. Jahrhunderts u. Z. verewigt124; 
übrigens war er Offizier der Aquincumer Legion. 
Für die Variante b) besteht dadurch eine grosse 
Wahrscheinlichkeit, da hier eine Zollstation bewie
sen ist.126 

Vom zweiten Namen der Witwe blieb nur der 
Anfangsbuchstabe (am Ende der 4. Zeile) erhalten. 
Man kann auch noch weitere, mit A beginnende 
Namen aufwerfen: Afntonla]; A[prilla] usw. Das 
in der letzten Zeile geschriebene Wort Oura mag 
eine keltische Schreibweise sein130-131 und in der 
Form Ura ist es bereits auch anderswo vorgekom
men132. Der Aquincumer Oura dürfte der freigelas
sene Sklave des Verstorbenen gewesen sein, der in 
Vertretung der Witwe das Begräbnis veranstaltet 
hat. 

19. Die Steintafel133, deren beschädigte In
schrift (Abb. 20) wir auf nachfolgender Weise zu 
ergänzen versucht haben, dürfte auf einem prunk
volleren Grabbau gestanden haben : [D(is) M(ani-
bus) Iulii] P[r]imitiv(i) quo(ndam?) Savariae 
Au[gustalitat] is decurionatus et Iuliae [Primae 
et P]rimo et Flavino et Restitu[to mater facien
dum inchoavit [filii peragendu]m curaverunt. 

Der Vorschlag von. A. Mócsy: .... P[r]imitivo 
Savariae Au[g(ustali) orn(ato) o(rnamentis)] decu
rionatus usw. 

Eigenartige Buchstabenverknüpfungen er
schweren die Ergänzung. Die Errichtung des Fami
lien grabbaues begann die Mutter und die Kinder 
beendeten ihn. Der Vater hatte in Savaria die Funk
tionen eines Augustalis und eines Decurio inne und 
zog erst später in die ostpannonische Hauptstadt 
um. Als sein zweiter Name kann noch die Variente 
Primitius oder Primitivus in Frage kommen.134 

20. Seit ihrer ersten Beschreibung137 ist die 
Inschrift des in seiner grösseren Hälfte erhalten 
gebliebenen Grabsteines (Abb. 21) einer Revision 
würdig. Unser Vorschlag zur Ergänzung ist : 
[D(is)] M(anibus) [... Aur(elio) Lic(inio) Di]-
scordi annor(um) [... s]c(h)olastico in fr[aternitate? 
Au]r(elius) Lic(inius) Licander b(ene)f(iciarius) 
leg(ati) [leg(ionis) II ad(iutricis) perf]iciendun 

curavit [... Sevejrilla matre titulun p[er liber]tun 
scridendum curaveru[n]t. 

Am Ende der 3. Zeile folgte ein mit den Buch
staben fr beginnendes Wort und in der mit diesem 
Wort beginnenden Menschengruppe war ein 
Gerichtsbeamter, ein Advokat tätig (die übrigen 
Teile des Wortes sind abgebrochen). Was mag das 
wohl anderes sein, wenn nicht fr[aternitas] ? 

Der am Anfang der letzten Zeile erhalten ge
bliebene Buchstabe war ein T, deshalb hat die Be
stattung ein [liber]tus, der freigelassene Sklave des 
Verstorbenen veranstaltet. Der dritte Name des 
Verstorbenen ist die lateinische Umschrift des 
griechischen Namens Lysonder. Zum Namen der 
Mutter, der mit den Buchstaben rilla sehliesst, 
kann noch: [Ap]rllla; [Cy]rilla usw. aufgeworfen 
werden. 

Die Umschrift der auslautenden M auf N mag 
mundartlichen Ursprunges sein. Der Steinmetz hat 
die letzten Buchstaben des Wortes mater vertauscht. 
Das am Ende der Inschrift stehende Prädikat in der 
Mehrzahl ist eine sinngemässe Übereinstimmung. 

21. Zur Lösung und Beilegung der um die 
Inschrift eines ärmlichen Grabsteines mit kursiver 
Schrift (Abb. 22) herum entbrannten Debatte144 

möchten wir durch eine Revision, sowie durch 
Zurverfügungstellen der Dokumentation beitragen. 
Unser Vorschlag zur Ergänzung ist : Namio 
Ant(onii) Aionis s(ervus) an(norum) L (hie situs) 
efst]. 

Früher145 wurde der Doppelname des Eigen
tümers für einen Namen gelesen ; die Namen An
talon und Astato1^-1 sind ausgeschlossen, da (am 
Beginn der 2. Zeile) der Steinmetz nach dem A 
entschieden die Buchstaben N und T aneinander-
geschlossen hat und kein S dort gestanden ist. 
Der Name des verstorbenen Sklaven ist keltisch 
(Namlo)u8, ebenso auch der seines Eigentü
mers.150 

22. Auf Grund einer Revision ist auch für die 
primitiv geschriebene Inschrift eines ärmlichen 
Grabaltars (Abb. 23) eine neue Auslegung zeitge-
mäss. Unsere neue Ergänzung ist: Val(eria) Valeri
ana?) G(aio) Fannuo (?) D i . . . pro pie(tate). 

Die frühere Lesung von T. Nagy war151: Va
lerius)] Val(erianus) Silvano de(o) propiti(o). 

In der 1. Zeile zweigt aus dem Ende des A eine 
den Buchstaben L andeutende Verlängerung ab. 
Das L wurde am Ende der Zeile, wie auch das G am 
Ende der 2. Zeile auf griechische Art gemeisselt. 
Hier wurden die waagerechten Schenkel des F nur 
begonnen. In das eine N wurde ein À eingeschaltet. 

Der zweite Name der Witwe (in der 1. Zeile) 
konnte noch Val(entlnä) oder Val(erla) sein152. Der 
zweite Name, des Verstorbenen wurde wahrschein
lich falsch geschrieben. Hiess er Fanlus15*! Die 
Namen Fanus, Fanu, Fann-ucus sind keltisch154. 

Laut T. Nagy weisen die Begleitfunde auf das 
3. Jahrhundert u. Z. hin. 

23. Im Zusammenhang mit einer fast unleser
lich gewordenen Inschrift (Abb. 24) machen wir 
einen Versuch zur Ergänzung: [... Mu]tatu[s . . . ] 
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nis fil(ius) [... a] n(norum) XXV [Se]cu[n]dus 
iun(ior?) Ricomarus (?) an(norum) XXIX. 

Am Ende der 2. Zeile wurde das L, am Ende 
der 3. Zeile das S auf griechische Art geschrieben, 
in der 4. Zeile sind die Buchstaben S und N umge
kehrt worden, während in der 5. Zeile ein über
flüssiges / eingeschaltet worden ist. Das A des Wor
tes Ricomarus war in das Ende des M eingeschaltet. 

Um den Namen des Vaters, der mit einem.. .o 
endete (siehe den mit . . .nis auslautenden Genitiv) 

kann noch herumgeraten werden. Die Buchstaben
gruppe iun lässt sich auf dreierlei Arten ausle
gen: war [Se]cundus ein Rekrut? War der zuerst 
erwähnte Tote sein jüngerer Bruder ? Gehörte 
Iun{ius) als Familienname dem folgenden Worte an ? 

Der Name Ricomarus-Rigomarus ist keltisch159. 
In dieser Form kommt er hier zum erstenmal vor, 
doch ist die Variante Reidomarus158 bereits aus 
Pannonién bekannt; sein Träger war ein Eravisker. 
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CZAGÁNY ISTVÁN 

EGY BUDAVÁRI KÖZÉPKORI ÉPÜLETTÖMB 
TÖRTÉNETE I, 

Az I. ker. Úri-utca 13. sz., Tárnok utca 14. sz. és Tárnok utca 16. sz. épületeken végzett 
műemléki kutatások, tudományos rekonstrukciók és építészeti helyreállítások eredményei 

Tanulmányunk a budavári gótika 1959-ben megkezdett épület-homlokzatrendszeri vizsgálatának foly
tatása. E sorok írója a Budapest Régiségei XIX. kötetében1 publikálta az Űri utca 31. sz. gótikus palota 
homlokzatának kimerítő analízisét. Most két másik, elméletileg teljesen rekonstruálható középkori hom
lokzat ismertetésére vállalkozik. Az a cél vezeti, hogy tíz gótikus homlokzatarchitektúra komplex vissza-
szerkesztése révén feleletet adjon a magyar művészettörténeti tudomány egyik máig is megválaszolatlan, 
fontos kérdésére: milyenek voltak a budavári gótikus homlokzatrendszerek? 

Á homlokzatkompozíciós vizsgálatokat kiegészítő másfajta tanulmányok a formatani tipológia2 és 
a profilmorfológia3 eredményeivel segítik középkori fővárosunk építészetének sokrétű összképét megrajzol
ni. Megítélésünk szerint, ez a háromfajta módszer csak együttesen képes speciális gótikánk valódi értékének 
meghatározására. A profilmorfológia és a tipológia részeredményei csak a homlokzatrendszerek egészében 
találják meg értelmüket ; az utóbbiak datálása viszont az előbbiek adatai nélkül lehetetlen. 

A vizsgálati módszerek dialektikus egymásra hatása teszi szükségessé a három síkon folytatott megfi
gyeléseknek, lehetőleg párhuzamosan történő publikálását. Ehhez kell járulnia a maximális történeti adat
szolgáltatásnak, amely nélkül a reálrégészeti leletanyag megbízható kiértékelése lehetetlen. 

Budán a II. világháború után nyílt először alkalom a lehullott homlokzati vakolatrétegek alól több 
gótikus stílusú homlokzat feltárására. Később, ezen túlmenően sor került egy összefüggő homlokzatsor, teljes 
és viszonylag jó állapotban levő középkori épülettömb, egy három utca által határolt gótikus „szomszédsági 
egység" tudományos vizsgálatára is. Ebből immár az említett épületeken túlmenő következtetéseket von
hatunk le a középkori homlokzatrendszerekre, utca- és városképre vonatkozóan. Ez a középkori épület
tömb— a budai Várnegyed egyetlen gótikus utcaképi egysége—az Úri utca 13. — Tárnok utca 14. — 
Tárnok utca 16. sz. épületből áll. Jelen tanulmány a gótikus épülettömb egyik házának kutatási eredményeit 
és tudományos rekonstrukcióját ismerteti. A következő közlemény a helyreállított Tárnok utca 14. számú 
épület anyagát ismerteti majd. Az utoljára maradó Tárnok utca 16. számú ház itt szereplő periodizálását 
ma még nem tekinthetjük véglegesnek, mert az épület vizsgálata jelenleg kezdeténél tart. 

A) AZ Ű R I U T C A 13. SZ. É P Ü L E T 

Az Úri utca 13. számú épület 1686 előtti állapotáról írásos adat ez idő szerint nem ismeretes. Csupán 
azt tudjuk róla, hogy a Rabatta-hagyatékban fennmaradt Joseph de Haüy-féle helyszínrajz4 tanúsága sze
rint, 1687-ben még a „101 "-es régi házszámot viselte. 1698-ban kamarai adományként Wähler Ferenc hadi 
élelmezési intéző és neje, Mária-Erzsébet (valószínűleg özv. Legier Antalné, a Tárnok utca 14. számú szom
szédos ingatlan tulajdonosa) kapta meg. 

Az 1696-os telekösszeírás5 adatai szerint pincéje és helyiségei elég jó állapotban voltak. Ezért is nem 
adták ei egyhamar — ellentétben a kamarai adományképpen elajándékozott romos, pénz híján jobbára 
használhatatlan ingatlanok legnagyobb részével —, mert 1722-ig a Wähler utódok kezében maradt. Ekkor 
adásvétel folytán, a Tárnok utca 14. sz. ingatlannal együtt, Fischer Antalné, született Prossz Teréz, katonai 
seborvos neje kezébe került, aki két évvel később, második férjével, Rosier János Vilmos uradalmi jószág
igazgatóval osztotta meg az ingatlanok tulajdonjogát.6 Mindkét ingatlan 1808-ig a Rosier család birtokában 
maradt. Ebben az évben vette meg azokat Schützengerder Vendel budai polgár és neje, Mőszner Anna Mária. 
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Egy 1786—1794 közötti időből származó helyszínrajz tanúsága szerint, ebben az időben mindkét ingat
lan a „80"-as házszámot viselte. Ezt követően 1836-ban Pénz György gazdász és neje, Schüller Teréz 
szerezte meg az épületet, 1846-ban viszont árverési vétel folytán raszkiniai dr. Rédl Imre lett a tulajdonosa, 
aki egy évvel később kilenc négyzetölnyi terület megvásárlásával bővítette az Úri utca 13.-ból és Tárnok utca 
Í4.-ből álló ingatlankomplexust. Ezzel a két épület telekkiterjedése elérte mai térületét. Az így kialakult 
ingatlan 1872-ben a Rédl család kezéből Wagner János tulajdonába került, akinek örökösei az ingatlanok 
államosításáig birtokukban tartották. Az 1873-ból származó térkép7 szerint ebben az időben az ingatlanok 
a „75"-ös számot viselték ; helyrajzi számuk a XX. században 6505 volt. 

1944—45-ben az Úri utca 13. sz. épület jelentős sérüléseket szenvedett, tetőzete elpusztult. Lehullott 
vakolata alól előkerültek középkori homlokzatainak maradványai. Majd 1950-ben először a tetőzetét állí
tották teljesen helyre, 1953-ban pedig módszeres műemléki kutatások segítségével, az összes építészeti 
periódusok maradványait feltárták. Ezt követően előbb Hell Géza, majd Csemegi József tervei alapján meg
indult a helyreállítás. Az 1960—62-ben történt kivitelezési munkák művezetője Budai Aurél építészmérnök 
volt. Az építkezés során, több fontos részletkérdésben eltértek a műemléki jóváhagyással elfogadott kiviteli 
tervtől. Több jelentős faragott kő leletet bevakoltak, ezért a jelenlegi, helyreállított homlokzatok nem nyúj
tanak hű képet a feltárt, igen gazdag leletegyüttesről. A különleges értékű homlokzatrendszerek helyszíni 
dokumentációja érzékeny veszteséget szenvedett. Ezért az alábbiakban a tudomány számára a kutatások 
összeredményét kívánjuk rögzíteni.8 

A helyszíni feltárások eredményeképpen megállapítottuk, hogy az épület (1—2. kép) két üzletházból, 
egy korábbi eredetű és egy későbbi időben ehhez hozzáépített középkori épületből áll. A korábbi időre da
tálható épületrész a mai ingatlan Úri utcai szárnyát alkotja; középkori törtkőfalazataiban fennmaradt 
faragott kő maradványai alapján ítélve, a XV. század első felében épülhetett. A datálás alapjául az Úri utcai 
kapu felett előkerült, emeleti, későgótikus ablakkeretkő szolgált, amelynek „tiszta hengeres stílusú" pro
filja (5. kép) jellegzetesen Zsigmond-kori tagozatkapcsolást mutat.9 Pozitív és negatív hengerekből áll, de 
még nincs benne sem „parleri-pálca" sem a hengertagok nem fordulnak át egymásba, hanem lemeztag 
választja el őket. Utóbbi formajelenségek Budán 1412—1450 között jelentkeznek, ezért ez a profil 1412 előtti 
eredetűnek minősül. Egytraktusos, középtengelyében elhelyezett kapualja két oldalán, egy-egy nagyméretű 
helyiséggel — az eddig ismert budavári középkori lakóháztípus alaprajzi elrendezésétől némileg eltérő mó
don — épült emeletes építmény volt. A későbbi időre datálható épületrész, amely a mai ingatlan Anna utcai 
szárnyát alkotja, falazataiban fennmaradt posztgótikus nyíláskeretei alapján ítélve a XV. sz. második felé
ben keletkezett10 és toldaléképítményként csatlakozott az előbbi épület északi helységének keleti falához.11 

A korábbi eredetű épületrész — a mai Úri utcai szárny — eredeti kiterjedését három sarkán fenn
maradt, nagyméretű kövekből épített sarokarmírozások jelölik. Az ezen belül fekvő három földszinti helyi
ség összes körítőfala kavicsos mészhabarccsal épült középkori törtkőfalazat. Az északi helyiség északi 
falában, a földszinten, egy 45X157 cm-es nyílásméretü, Anna utcáról nyíló ajtó (4. kép) élszedéses keret
kövét tárták fel. Befalazott fülkéje a helyiségbe nyílik, ami a szokatlanul keskeny nyílásméret ellenére is 
ajtó szerepét bizonyítja. Valószínűleg nem közlekedés céljára szolgált — ehhez túl szűk —-, hanem az üzlet 
árubevételi funkcióját bonyolíthatta le,12 de ezt is csak utcáról történő kézi beadogatás formájában. Ettől 
keletre, mintegy 2,50 m magasságban, a homlokzat síkjához viszonyítva ferde síkban elhelyezett, kb. 
45X55 cm nyílásméretű felülvilágító, ill. szellőzőablak (4. kép) középkori keretköve látható.13 Hogy a 
helyiséget eredetileg üzlet céljaira használták fel, bizonyítja a nyugati falában feltárt (5—6. kép) szegment
íves záradékú középkori üzletablak két keretkőmaradványa is, amely a jelenlegi északi irányból számított 
első földszinti ablak két oldalán maradt meg az újkori vakolatréteg alatt.14 Ezek a maradványok egyszer
smind megvilágítják az üzlethelyiség funkcióját is. Az északi falban fennmaradt ajtó az áru beszállítására 
szolgált, a nyugati falban levő ablakon keresztül történt a kiszolgálás. Az ajtó melletti szellőzőablak az áru 
tárolásának helyét mutatja.15 . 

A mai lépcsőház területén feküdt a középkori kapualj. Ennek bizonyítékát a homlokzatban, a kapu
bejárat felett feltárt két darab félköríves, nagyon erősen sérült középkori kapukeretkő maradvány szolgál
tatja (5., 7. kép).16 Az alacsonyabban fekvő kő alsó szélén 60°-os középkori élsarkítás faragott felülete 
látható, ami más épségben maradt budavári analógiák figyelembevételével,17 szintén a félköríves kapu
keretkőhöz tartozást bizonyítja.18 

A kapualjtól délre fekvő földszinti helyiséget nem lehetett feltárni, ezért erről csak annyit sikerült 
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1. kép. Az Űri utca 13., Tárnok utca 14. és 16. sz. épület alaprajza. M = 1:100 
Grundriss der Gebäude Űri-Gasse 13., Tárnok-Gasse 14 und 16 





2. kép. Az Űri utca 13., nyugati homlokzata a feltárások megkezdése előtt. (1944. évi állapot) 
Westliche Fassade des Gebäudes Úri-Gasse 13. vor Beginn der Erschliessungsarbeiten (Zustand im Jahre 1944) 

3. kép. Az épület Űri utcai homlokzata a feltárások befejezése után (1954. évi állapot) 
Die Fassade des Gebäudes nach Beendigung der Erschliessungsarbeiten, von der Úri-Gasse gesehen (Zustand im Jahre 1954) 



megállapítani, hogy nyugati falában az északi helyiség üzletablakánál kisebb méretű lakásablaka volt, 
ami az elpusztult keretkövet körülvevő középkori törtkőfal nyíláskontúrjáról egyértelműen leolvasható.19 

Az épületnek a középkorban feltehetően nem volt lépcsőháza, így az emeletre feljárni csak kívülről, 
a homlokzati falhoz épített falépcsőn lehetett. A lépcső körbefutó faerkélyre, utcai függőfolyosóra vezet
hetett, amelynek egykori létét az Úri utcai és Anna utcai homlokzati falban fennmaradt, hat darab nagy
méretű, erkélytartó konzol csonkja bizonyítja. Az egymástól körülbelül 3,0 m-re elhelyezett 32—35x40—41 
cm keresztmetszeti méretű konzolok csak könnyű faszerkezetet hordhattak, amely azonban nyomtalanul 
elpusztult.20 

Az Úri utcai homlokzat emeleti részén az északi irányból számított, jelenlegi harmadik, újkori ablak 
és a félköríves záradékú szoborfülke között egy vízszintes záradékú „tisztán hengeres profilozású" Zsig
mond-kori, késői gótikus ablakkeretkő (8. kép) maradványa került elő a vakolatréteg alól.21 

Az épület északnyugati és északkeleti sarokarmírozásában mintegy 6,20 m magasságban két címertartó 
oroszlándomborművet tárt fel a kutatás. A sarokra helyezett domborművek két utcára néző, egymáshoz 
derékszögben csatlakozó alapsíkján, gótikus, hornyolt profilú vízvetőpárkányon egy-egy oroszlánrelief 
állt. A sarkon egymáshoz csatlakozó két oroszlántest egy közös nyakban találkozott össze a szögfelező 
irányából és ugyancsak egy, a homloksíkhoz csatlakozó feje volt. A két oroszlántest felemelt külső, 
mellső lábával szintén a szögfelezőre merőlegesen elhelyezett, sarokra állított címert tartott. Mivel a 
címernek és a domborműnek a homloksík elé kinyúló részét a barokk időkben levésték, azért a relief 
sarokmegoldását nem ismerjük, sőt három másik helyen a domborműnek is csak a körvonala maradt fenn. 
Az északkeleti sarokkő keleti síkján azonban sérült állapotban fennmaradt az oroszlándombormű (9. kép), 
de a homlokzati sík elé kiugró fejét ennek is levésték. A vízvetőpárkány felső síkja felett megmaradt 
néhány, gombban végződő rojtmaradvány — amelyek a szoborkiegészítés során úgy látszik elvesztek — 
arra mutatott, hogy a címer két oldalán, a főpapi címereknél szokásos rojtháló lehetett, amelynek alsó 
gombjai a párkányig lógtak le. A rossz minőségű, puha, tétényi homokkőből faragott, elnyújtott törzsű, 
karcsú lábú oroszlántest megmunkálása délnémet szobrásziskolák stílusán iskolázott mester kezére utal. 
Lába alatt keskenyebb, feje fölött szélesebb kiülésű vízvetőpárkány maradt fenn, amely az esővíztől védte 
a finoman faragott állatalakot.22 

Az Anna utcai homlokzat emeleti részén, ebből a korból származó nyíláskeretek maradványai nem 
kerültek elő, ezért valószínű, hogy a XV. század első felében nyitott ablakok a későbbi posztgótikus ablak
nyílások helyén állhattak. Az emelet szobabeosztására vonatkozóan csupán annyi bizonyos, hogy ennek 
északi végében egy téglalap alaprajzú helyiség volt eredetileg is, úgy, mint ma.23 

A későbbi eredetű épületrész — a mai Anna utcai szárny —, a XV. század második felében, toldalék
szárnyként épült az Úri utcai építményhez. Földszinti falai közül ma már csak az utcai és udvari homlok
zati falban és a keleti irányból számított első helyiség nyugati határfalában találhatók XV. századi falmagok. 
Az utcai homlokzaton, közvetlenül a sarokarmírozás mellett egy szegmentíves záradékú középkori üzlet
ablak (4., 10. kép) keret-és könyöklőkő maradványait tártuk fel, amely az újkori vakolatréteg alatt feküdt.24 

Az ablaktól keletre egy vízszintes záradékú ajtó (4., 11. kép) keretkőmaradványát bontottuk ki. A két nyílás
keret szerepénél fogva arra mutat, hogy a földszinten eredetileg egy, az Anna utca és Úri utca sarkán levő 
bolthelyiséghez hasonló üzlet volt. Ezt alátámasztja az a tény, hogy az ajtókeretkő felett megmaradt a 
szellőzőablak keretköve is, roncsolt állapotban, ugyanolyan magasságban, mint a fentebb leírt üzlethelyi
ségnél.25 Az ajtókeretkő maradványtól keletre az épületsarok mellett egy a szegmentíves üzletablaknál 
kisebb méretű ablaknyílás állhatott. Nagyságára, az elpusztult keretkövet körülvevő középkori fal nyílás
kontúrja utal. 

A földszinti szobabeosztásáról csak annyi vált ismeretessé, hogy legalább két helyiséget választottak 
el a mai alaprajzban látható, homlokzati falakra merőleges irányú, kb. 60—70 cm széles középkori eredetű 
válaszfallal. Ennek középtengelyében két domború negyedköríves gyám által hordott vízszintes záradékú, 
késői gótikus ajtókeretkövet tárt fel a kutatás. (12., 16. kép) 

Az épület keleti határfalában egy félköríves záradékú ajtókeretkő (13., 16. kép) látott napvilágot, 
amelynek asztaloshornya a belső síkon, a szoba belseje felé eső oldalon maradt fenn. Ez azt bizonyítja, 
hogy a XV. században olyan közvetlenül az utcáról nyíló bejárati ajtó volt, amelynek ajtószárnya a szobába 
nyílt. Következésképpen, a mai Tárnok utca 16. sz. épület Anna utcai kapualja helyén a középkorban 
köznek kellett lennie, ahonnan épületünk keleti határfalán keresztül lehetett közlekedni a földszintre.26 
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5. kép. Az épület Űri utcai homlokzatának maradványai. Rekonstrukciós részletrajz. M = 1:20 és 1:2 (a szerző rekonstrukciói) 
Fassadenreste des Gebäudes in der Űri-Gasse. Rekonstruktionsteilzeichnung. Maßstab: 1 : 20 und 1 :2 (Rekonstruiert vom Verfasser) 



ALAPRAOZ 

A FÖLDSZINTI FALNYILASOK ALAPRAJZA/ NÉZETE/ METSZETE ES REKONSTRUKCIÓS VÁZLATA-

4. kép. Az épület Anna utcai homlokzatának maradványai. Rekonstrukciós részletrajz. M = 1 : 20 (a szerző rekonstrukciója) 
Fassadenreste des Gebäudes in der Anna-Gasse. Rekonstruktionsteilzeichnung. Maßstab : 1 : 20 (Rekonstruiert vom Verfasser) 



6. kép. Az épület Úri utcai homlokzatában 
levő szegmentíves üzletablak maradványai 

feltárás után 
Reste des segmentbogenförmigen Laden
fensters in der Fassade des Gebäudes der 

Úri-Gasse 

Eredetileg az emeleten -— való
színűleg a mai homlokzati nyílások 
helyén —, a földszintekkel egyidő-
ben, esetleg kevesebb nyílás épülhe
tett, amelyek nyomtalanul elpusztul
tak, amikor helyükre a reneszánsz 
korban újabb posztgótikus stílusú 
ablakkeretköveket állítottak. 

Az így kialakult Úri utcai és 
Anna utcai homlokfalakon végighú
zódó konzolsor alapján feltehető a 
homlokzaton körbefutó egykori fa 
függőfolyosó, amelyet a középkori 
lépcsőház hiánya más oldalról is 
alátámaszt. A XVI. századi és ké
sőbbi átépítések folytán az emeleti, 
homlokzati ajtókra utaló minden 
nyom elpusztult. Ennek ellenére, 
azonban három helyen is állhatott 
függőfolyosóra nyíló ajtó, mert azok 
nyílásméretei, a XV. századból szár
mazó falak — ma is látható — kitö
réseibe beleférnek. így eredetileg az 
Anna utcai homlokzaton: keleti 
irányból számított második ablak-

8. kép. Az épület Űri utcai homlokzatának északi, emeleti része. A bal oldali két ablak között a reneszánsz „Káróablak" 
kibontás közben, jobb szélen a vízszintes záradékú ablak maradványa, alul a letört függőfolyosó-konzolok 

Nördlicher Teil des Stockwerkes in der Fassade des Gebäudes der Űri-Gasse. Zwischen den beiden linksseitigen Festern 
das „Karofenster" im Renaissancestil während der Freilegung, am rechten Rand der Rest des Fensters mit waagerechtem 

Abschluss, unten die abgebrochenen Konsolen des Aussenganges 

7. kép. Az épület Úri utcai homlokzatában levő félköríves kapukeretkő ma
radványai feltárás után 

Reste des halbkreisförmigen Torumrahmungssteines in der Fassade des Ge
bäudes der Úri-Gasse 



9. kép. Az épület északkeleti sarokarmírozásából előkerült oroszlán-dombormü 
Das aus der nordöstlichen Eckarmierung des Gebäudes zum Vorschein 

gekommene Löwenrelief 

10 kep. Az Anna utcai homlokzat földszinti szegmentíves záradékú üzlet-
ablakanak maradványai a korábbi épületrész északkeleti sarokarmírozásával 
Reste des Ladenfensters mit segmentbogenförmigem Abschluss im Erd-
geschoss, in der Fassade der Anna-Gasse mit der nordöstlichen Eckarmierung 

des früheren Gebäudeteiles 

j nyílás helyén, a nyugati irányból szá
mított első ablak helyén és az Úri 
utcai homlokzaton : északi irányból 
számított harmadik gótikus falnyí
lásban lehetett ajtó. Még inkább 
szükséges a fenti helyeken feltételez
nünk, az Anna utcai traktus homlok
zati ajtóit, mert nincs arra adatunk, 
hogy ezt a szárnyat a XV. század
ban átjáróajtó létesítésével össze 
kötötték volna az Úri utcai szárny
nyal. Tehát ennek a traktusnak eme
leti szintjét valószínűleg máshonnan 
nem lehetett megközelíteni — a ren
delkezésünkre álló adatok alapján 
ítélve —, csak kívülről. Hacsak nem 
volt ebben az időben az udvar fe
lől olyan feljárási lehetőség, ame
lyet a későbbiek során bontottak el. 
A külső homlokzatokon feltételezett 
fa függőfolyosó ugyanis a XV. szá
zad második felében a két épület 
közös tulajdonosára enged követ
keztetni. 

Az így kialakult épület a ké
sőbbiek során legalább hat ízben 
ment keresztül jelentős átalakításon. 

Az első — XV. század végén le
folyt — átépítés alkalmával, az Úri 
utcai traktus déli végében levő siká
tort átboltozták. Ennek bizonyítékát 
a sikátorboltozat keleti szélén lát
ható, keskeny méretű, középkori tég
lából falazott heveder szolgáltatja. A 
földszinti födém felett, az első eme
leten, aszimmetrikus bordás bolto
zattal fedett helyiséget létesítettek, 
amelynek oldalfalait „al fresco" fal
képekkel borították. A téglaboltozat 
süvegeket kőbordák tartották, ame
lyek fecskefark-végződésű profiljuk 
alapján ítélve, a XV. század utolsó 
negyedében már állhattak.27 Az épü
let mai, déli határfalában, a falból in
duló boltozatbordák közül két fajta, 
egy kettős és egy szimpla indítás 
maradt meg (15. kép). A két borda
indítás meghatározza (16. kép) a bol
tozott szoba eredeti, belső szélességi 
méretét, amiből kitűnik, hogy az a 
mai traktusszélességnél keskenyebb 
volt.28 



11. kép. Az Anna utcai homlokzat földszinti üzletajtajának maradványa fel-
- tárás közben 

Rest der Ladentür an der Fassade der Anna-Gasse im Erdgeschoss während 
der Freilegung 

— rétegen, a délkeleti keskeny falszalag szélességében egy asztalnál ülő, író szerzetes alakja vált láthatóvá. 
Lábánál oroszlán ült, amely egyik mellső mancsával a szerzetes corda-zsinórjának gombjaival, rojtjaival 
játszadozott. A déli fal nyugati sarkában, a festett reneszánsz grisaille-drapéria alján egy lovag alakja bon
takozott ki. A nyugati keskeny falszalagon, a drapéria felső sávja felett, egy vörös ruhás (bíboros) papi alak 
vált láhatóvá. A falképeket az I. ker. H.K.I. Műemlék csoportja részéről Sárdy Lóránt falképrestaurátor 
szedte le a falakról 1962-ben. Sajnos az igen értékes freskók majdnem teljesen elpusztultak, mivel a feltá
rásuk után kilenc esztendeig semmi nem történt megmentésük érdekében. 

Az aszimmetrikus, bordás boltozattal fedett helyiség délnyugati sarka alatt, az Úri utcai traktus déli, 
földszinti határfalában négy, kb. 27X30—43 cm méretű, erkélytartó konzol csonkját tárta fel Csemegi Jó
zsef az 1960-ban végzett, utólagos kutatás során. Ez azt bizonyítja, hogy az aszimmetrikus boltozatú helyiség 
felépítését megelőzően — amikor annak helyén még sikátor állott —, a szomszédos, mai 11. sz. épület északi 
határfalából zárt erkély nyílt épületünk felé. Ennek délnyugati sarkát használták fel a XV. sz. második felé
ben az aszimmetrikus boltozatú szoba délnyugati kettős bordaindításának elhelyezésére. Ezért látható a 
bordaindítás mellett, a jelenlegi, belső falsíkon a korábbi zárt erkély nyugati ablakkeretkövének épen maradt 
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A szoba délkeleti sarkában levő 
szimpla boltozatborda indítás mel
lett, a falon épségben megmaradt a 
gótikus freskó egy darabja. Ezen — 
a középkorban szokásos eljárás sze
rint, durván őrölt szemcséjű — ci-
nóbervörössel és mitis-, valamint ci-
nóberzöld színekkel festett, szabad
kézi ecsetrajzú, kötetlen ornamentika 
látható. Absztrakt cinóberzöld színű 
indák osztják nagyjából mandorla 
alakú motívumegységekre a díszített 
területet. Az így keretezett mitiszöld 
színű mandorlamotívumokban cinó-
bervörös cseresznyeszemek látha
tók vastag sötét kontúrozással hang
súlyozva. A friss komplementer szí
nek között a zöldek túlsúlyban van
nak, és a freskó hideg alaphangula
tát döntően meghatározzák. A fes
tett ornamentika keletkezésének kora 
megegyezik a boltozati bordák korá
val. Erre a gótikus freskóra máso
dik rétegként rávakoltak, a vakolatra 
payne-szürke, fekete és kadmiumsár-
ga színekkel készült reneszánsz gri-
saillet festettek. Ez a falkép szemmel-
láthatóan a maga idejében a későkö
zépkori faliszőnyeg díszítő hatását 
helyettesítette, mert festett drapériát 
ábrázol, amelyet hímzett textilorna
mentikát utánzó sárga díszítés borít. 
A drapéria tetején karikákba kötött 
füzérdísz látszik, amelynek megfes
tésén az antikizáló törekvés félreért
hetetlenül felismerhető.29 

A mandorlamotívumos, gótikus 
freskón levő második—kevert seccó 



12. kép. Az Anna utcai traktus homlok
falra merőleges válaszfalának ajtókeret-

köve a feltárás után 
Türumrahmungsstein der auf die Fassa
denmauer des Traktes in der Anna-Gasse 
senkrecht verlaufenden Trennmauer nach 

der Freilegung 

befogadó hornya. Joggal hihetjük, 
hogy az aszimmetrikus boltozatú 
szobának és a zárt erkélynek nem volt 
egyéb összefüggése, mert az említett 
négy konzolcsonktól keletre, mintegy 
235 cm távolságban, XV. századi 
eredetű téglafoltozás látható a föld
szinti kőfalban, nyilván a zárt erkély 
keleti konzolsorának a helyén és ez a 
hely nem egyezik meg a boltozott 
szoba másik sarkával, nem az alatt 
fekszik. Feltevésünk helyessége mel
lett szól az a festett, figurális frízma
radvány is, mely egykor a boltozott, 
emeleti szoba reneszánsz grisaille-ét 
koronázta, és amelyből a délnyugati 
sarokban a kettős bordaindítás mel
lett, a vörösruhás pap alakja megma
radt. Figurális frízzel rendszerint szo
bákat díszítettek a reneszánsz idején, 
csekély kiülésü, zárt erkélyekben 
úgyszólván sehol sem fordul elő. 

Nem használható fel ellenérv
ként az a megfigyelés sem, amely 
szerint az aszimmetrikus boltozatú 
szoba északi falában nem maradt 
fenn az északnyugati bordaindítás 
vállcsonkja. Ugyanis azt a falrészt 
— amelyben a vállcsonk megmarad
hatott volna —, a XVI—XVII. szá
zad folyamán legalább kétszer átépí
tették, így az aszimmetrikus bolto
zat északi bordavállait tartó, XV. 
századi északi téglafal teljesen meg
semmisült. 

A boltozott helyiség alatt a si
kátor hosszú ideig tartó fennállását 
bizonyítja a jelenlegi padlószint alatt 
kb. 30—38 cm-nyire feltárt, valószí
nűleg barokk kori, vagy még későbbi 
kő útburkolat. Figyelemre méltó 

13. kép. Az Anna utcai traktus keleti föld
szinti helyiségének belső ajtaja feltárás 

közben 
Innere Tür des östlichen Raumes im Erd-
geschoss des Traktes in der Anna-Gasse 

während der Freilegung 



az is, hogy a földszinti helyiség török 
kő dongaboltozatának a válla ke
resztülmetszi a XIV. századi zárt er
kély alulról számított harmadik kon
zolcsonkját. Tehát a török hódoltság 
elején a zárt erkélyt lebontották, 
amikor a kő dongaboltozat felett az 
aszimmetrikus boltozatú helyiség 
még mindig használatban lehetett. 
Alatta pedig sikátor nyílt a mai Balta
köz átboltozott részéhez hasonlóan. 

A második átépítés idején — a 
XVI. század első felében — helyez
ték el az Anna utcai szárny utcai hom
lokzatának emeleti részén a fennma
radt posztgótikus ablakkeretköve
ket. (17—18. kép) Ezeknek a legegy
szerűbb, „tiszta grafikus stílusú" 
profilja, a homlokzatsíktól befelé egy 
65°-os, széles élszedésből, egy hom
loksíkkal párhuzamos lemeztagból és 
egy negyedkörös hajlatból állt. A 
profil az ablakkeretnek mindhárom 
oldalán végigfutott, csak a könyöklő 
volt sík felületű. Mivel a kőkeretek-
hez mindenütt rózsaszínű, kavicsos 
habarcsba rakott tégla fülkefalak tar
toztak,30 nagyon valószínű, hogy az 
ablakokhoz tartozó homlokzatrészt 
a XVI. század elején teljes egészében 
újra felépítették, legalábbis a kö
nyöklőszinttől felfelé, mivel ezalatt a 
XV. századi törtkő és vegyesfalazat 
maradványai láthatók. 

Ebben az időben az épület utcai 
homlokzatait vakolatfestéssel látták 
el. Az Úri utcai homlokzat eme
leti részén, az északról számított első és második jelenlegi ablak között, egyik sarkára állított, négyzet alakú, 
téglából falazott „káróablakot" vágtak.31 Az ablak fülkefala a homlokzati négyzetidomból konikusan 
szűkül befelé, a belső falsíkon pedig egy ferde főtengelyű ellipszis kőkeretben végződik. Az ablakocska 
rendeltetésére eddig még nem derült fény. Ezt a „káróablakot" a homlokzaton egy 25 cm széles, festett, 
szürkével tompított carmin színű keret övezi, amely a másik három emeleti gótikus ablakkeret mellett is 
megtalálható legalább nyomokban, ugyanilyen szélességi mérettel. Ez azt bizonyítja, hogy a reneszánsz 
stílus virágzása idején, amikor az egész homlokzatot tört színerejű, carminvörös festéssel látták el, az összes 
meglevő nyílásokat 25 cm széles, tompa carmin színű festéssel keretezték. Erre az alapszínre 37—39 X 73—75 
cm méretű, fehér „al secco" kvádercsíkozást festettek. A kváderfestést az Anna utcai homlokzaton csak 
az Úri utcai menet szélességében készíthették, mert a traktus északkeleti sarokarmírozásától keletre, az 
Anna utcai menet homlokzatán, kváderfestésnek semmiféle nyoma nem maradt, jóllehet az emeleti ablak
nyílásokat keretező carmin színű festéksáv mindegyik ablak körül megmaradt töredékesen. Következés
képpen feltehető, hogy a két épületrész ebben az időben már két tulajdonos birtokában volt, nyilván ez 
magyarázza a két fajta homlokzatképzést, amely csak a nyíláskeretezés kérdésében követett egységes irány
elveket. Lehetséges, hogy ekkor verték le az utcai homlokzatok végigfutó konzolsorát, mert immár nem 

14. kép. Az Anna utcai traktus udvari homlokzatának csúcsíves ajtókeretköve 
a feltárás után 

Der gotische Türumrahmungsstein der Hoffassade des Traktes in der Anna-
Gasse nach der Freilegung 
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arra kell következtetnünk, hogy ebben az időben szűnt meg az üzlethelyiség eredeti rendeltetése, ekkor alakí
tották azt át lakószobává. Az Úri utcai traktus déli végében levő középkori eredetű sikátor még használat
ban lehetett, mert az utca felé eső elzáró falazása későbbi. 

A hatodik átalakítás során — a XIX. század második felében — néhány kisebb motívummal gazda
gították a XVIII. század második felében végleges formát nyert épületet. Az Úri utcai homlokzat emeleti 
részén, az északi irányból számított harmadik és negyedik ablak között, félköríves záradékú, homorú 
szoborfülkét építettek. A földszint déli végében levő sikátort az utcavonalon befalazták; az elfalazásba 
vakolt keretezésű ablaknyílást vágtak. A sikátor területéből lakószobát alakítottak. Az északi sarokarmíro-
zás köveit, eddig ismeretlen okból lesarkították. A mellette levő pinceablak kőkeretezése is valószínűleg 
ebből a korból származik. Ugyanakkor, 1872-ben vették tervbe a kapukerettől északra levő földszinti 
ablaknyílásnak a kaputól délre levő ablakok szintjére való felemelését, amit azonban nem valósítottak meg. 

A homlokzat több átalakítást már nem ért meg. Bár a XX. században készült cementlábazata arra mu
tat, hogy renoválták, architektúrája nem változott. 1944/45-ben jelentős sérülést szenvedett. Fedélszéke és 
emeleti födémszerkezete teljesen elpusztult, az Anna utcai menet udvari homlokzata az 1. emeleten részben 
leomlott. Több belövés érte az Úri utcai menet udvari homlokzatát, ezen a szakaszon elpusztult a függő
folyosó is. Az utcai homlokzaton majdnem mindenütt lehullott a vakolat és főként az Anna utcai homlok
zat emeleti részén előtűntek a posztgótikus és a török kori faragott kő maradványok, amelyek később szük
ségessé tették a műemléki kutatásnak az egész épületre való kiterjesztését. 

T U D O M Á N Y O S R E K O N S T R U K C I Ó 

Az Úri utcai homlokzat (21/a kép) három emeleti ablakának rekonstrukciójához a középső profilos 
ablakkeretkőmaradvány, (5., 8. kép) a két szélső ablaknyílást keretező, középsőével azonos festett vakolat
szalag felső sarkai, és az ép, csúcsára állított „káróablak" szolgáltak alapul. Az ablakmagasság a középső 
kőkeretének maradványairól, a profil jelentéktelen mérvű kiegészítése után (5. kép) leolvasható volt. A szé
lességre vonatkozóan semmiféle közvetlen adat nem maradt fenn. Azonban a bal szélső ablakot keretező 
festett vakolatszalag felső sarkának a mellette levő oroszlándombormű kövétől való távolsága megadta 
azt a maximális méretet, amelynél szélesebb ez az ablak nem lehetett. Nyilvánvaló, hogy az északi, függő
leges keretkődarabjának az oroszlándombormű köve mellett kellett állnia. Ha tehát a festett vakolatszalag 
megmaradt sarkától, az oroszlánrelief kövéig terjedő távolságból kétoldalt egy-egy keretkő szélességét le
számítjuk, akkor azt találjuk, hogy az úgy nyert ablakszélességet a középső ablak maradványai által meg
határozott magasságban egy, a könyöklő felső síkjára emelt 60°-os középkori szerkesztőháló egy üteme 
tűzi ki. E megoldás helyességét az oroszlándombormű mellett a jobb felső sarokkal átellenben fennmaradt, 
függőleges, festett vakolatszalag külső élének helyzete igazolta. (5. kép) 

Az így nyert ablakot mindhárom helyen ott helyeztük el, ahol a festett vakolatszalag maradványaihoz 
hozzá illeszthető volt. A földszinten, a bal szélső szegmentíves ablak kiegészítése a feltárt maradványokból 
egyértelműen következett. A kapukeret rekonstrukciója arra épült, hogy a kövek négy legjobban kidudoro-
dóí alsó pontjához — amelyek valószínűleg az eredeti záradék vonalának sértetlen pontjai — szerkesztett 
görbe vonal, körív szeletdarabját mutatta. Következésképpen a kapukeretkő záradéka eredetileg csak fél
köríves lehetett. Ennek alapján a félkörös záródású budavári kapukeretek tipológiai sajátságait nyugodtan 
lehetett alkalmazni erre a kapukeretre is. A jobb szélső ablakra vonatkozóan semmiféle maradvány vagy 
régészeti adat nem volt. Csupán egykori keretköveit körülölelő falnyílása adja azt a méretet, amelynél az 
ablak nem lehetett nagyobb. Ebbe helyeztük el a keretkövet, amelynek formai kialakításához az Országház 
utca 17. sz. épület utcai homlokzatának analógiája szolgáltatta az adatokat. A jobb szélen lévő erkély tartó 
konzolok kiegészítésére csak annyiban volt szükség, amennyiben a stíluskorok felett álló, mindenkori 
funcionális igények ezt megkívánták. Az erkélymellvéd és az erkélyre kivezető ajtó, a középkorban is az 
elemi funkcionális igényeket kellett hogy kielégítse, így ezeknek a lehető legegyszerűbb, és stílusforma nél
küli rekonstrukciója természetes szükséglet. A koronázó főpárkány, valamint a tetőidom helyét és meg
formálását adatok híján általános esztétikai szempontok irányították. A homlokzatkváderezés kiegészítése 
viszont a meglevő maradványok folytatásával történt. 

Az Anna utcai homlokzat nyílásainak rekonstrukciója a feltárt keretkőmaradványokból, félreérthetet-



16. kép. Az Úri utcai traktus déli végében levő, emeleti, aszimmetrikus boltozat maradványainak felvételi rajza és rekonstrukciója (szerző terve). M = 1:20. Az Anna utcai traktus földszinti ajtóinak felvételi rajza. M = 1:20. Az Úri utcai traktus 
déli végében levő törökkori falakból előkerült, másodlagos faragott kövek profiljai. M = 1:1 

Zeichnung und Rekonstruktion der Reste des im Stockwerk am südlichen Ende des Traktes in der Úri-Gasse befindlichen asymmetrischen Gewölbes (Plan des Verfassers). Maßstab: 1:20. Aufnahmezeichnung der Türen im Erdgeschoss des Traktes der 
Anna-Gasse. Maßstab: 1:20. Die Profile der zum Vorschein gekommenen sekundär gemeisselten Steine der türkenzeitlichen Mauern im südlichen Ende des Traktes der Úri-Gasse. Maßstab: 1:1 





17. kép. Az Anna utcai homlokzat nyugati részének emeleti, posztgótikus ablakkeretkö maradványa a korábbi épületrész 
északkeleti sarokarmírozásával 

Postgotischer Fensterumrahmungssteinrest im Stockwerk des westlichen Teiles der Fassade der Anna-Gasse mit der nord
östlichen Eckarmierung des früheren Gebäudeteils 

18. kép. Az Anna utcai homlokzat keleti részének emeleti posztgótikus ablakkeretkö maradványai a feltárás után 
Postgotische Fensterumrahmungssteinreste nach der Freilegung im Stockwerk des östlichen Teiles der Fassade in der 

Anna-Gasse 
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19. kép. Az Úri utcai homlokzat déli részének emeleti, posztgótikus erkélykonzol-maradványai a feltárás után a rájuk 
épített török átjáróajtó falával 

Zwei postgotisch angebrachte Konsolen am südlichen Ende der Fassade in der Úri-Gasse, mit der Mauer der auf sie 
gebauten türkischen Tür 

homlokzatra.35 A középkori ablak helyére új, álló téglalap alakú ablakot falaztak, hasonlóképpen új kaput 
építettek az elpusztult középkori félköríves záradékú kapu helyére. (5., 7. kép) Három lépcsőfokra helyezték 
a 96 X196 cm méretű, profilmentes, sima kövekkel keretezett kapunyílást, amelynek rendkívül szűk mérete 
ezideig indokolatlan. Hacsak nem azért készült így ez a kapualj bal szélére szorított kapunyílás, mert ekkor 
építették be a kapualj jobb felébe az új, barokk lépcsőfeljárót. Nyilván ezzel kapcsolatban épült az Úri utcai 
traktus udvari függőfolyosója is, amely az egyetlen lépcsőházból az Anna utcai szárnyhoz a közlekedést 
biztosította. Ennek kyma-profilos, korabarokk konzoljaiból ma már csak egy van épségben. A többi négy 
letört csonkja mellett azonban jól látható a nagyméretű téglából készült fészek-körülfalazás, ami utólag 
került a XV. századi kőfalazatba. A kapu mellett délre új kőkeretes ablaknyílás épült. A traktus déli végében 
levő sikátor valószínűleg továbbra is használatban maradt, legalábbis erre mutat az átboltozás, homlok
zati síkban látható kiváltóívének keverék korabarokk téglaanyaga. Az Anna utcai homlokzaton az emeleti 
ablakok valószínűleg megmaradtak, csupán a földszinten falazták be az összes korábbi nyíláskereteket, és 
két új, álló téglalap alakú ablakot nyitottak, egyet a homlokzat középtengelyében, egyet pedig a keleti szé
len.36 Mindkét homlokzatot új koronázó főpárkánnyal zárták le. Külön kérdés, hogy az Úri utcai homlok
zat emeleti ablakai vajon a mai abíaknyílások helyén lehettek-e már ebben az időben is ? Erre azért nem si
került választ kapni a kutatások során, mert a meglevő ablakkeretkövek késői barokk eredetűek és való
színűleg a korabarokk keretek helyére kerültek, így a korábbi keretezés nyomtalanul elpusztult. 

Az ötödik átépítés alkalmával — valószínűleg a XVIII. század második felében, vagy a XIX. század 
elején —, az Úri utcai homlokzaton öt késői barokk ablak37 keretköveit helyezték el. Hasonlóképpen öt 
ablakot falaztak az Anna utcai homlokzat emeleti részén is, amelyek közül a nyugati irányból számított 
első négy vakablak volt és csak az ötödik, a homlokzat keleti szélén levő volt világító ablaknyílás. A föld
szinti homlokzatrészen is három ablakot építettek, de ezekről mai állapotukban már nem lehetett megálla
pítani, hogy eredeti keretezésük milyen lehetett. Ebben az időben a nyugati, XV. századi üzlet-szellőző
ablakot is elfalazták, de csak belső síkján, a helyiség felé, és bár használaton kívül helyezték, a homlokzat
ban továbbra is önálló ablaknyílásként szerepelt. Ezzel szemben, a tőle nyugatra levő ajtónyílást nemcsak 
elfalazták, hanem a homlokzatban fennmaradt keretköveit is levakolták, így az ajtócska eltűnt a homlokzat 
architektúrájából.38 Elfalazták az Anna utcai homlokzat nyugati szélén vágott széles íizletablakot is, amiből 
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20. a kép. Az épület Úri utcai homlokzatának felvételi rajza a feltárások befejezése utáni állapotról (1954). M = 1,:50 

Aufnahmezeichnung über den Zustand der Fassaden des Gebäudes in der Úri-Gasse nach der Beendigung der Freilegungen (1954). Maßstab: 1:50 
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20. b kép. Az épület Anna utcai homlokzatának felvételi rajza a feltárások befejezés utáni állapotáról (1954) M = 1:50 
Aufnahmezeichung über den Zustand der Fassaden des Gebäudes in der Anna-Gasse nach der Beendigung der Freilegungen (1954) Masstab = 1:50 
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21. a—bkép. Az épület Úri utcai és Anna utcai homlokzatának tudományos rekonstrukciója. (A szerző terve) XVI. század 

eleji állapot. M = 1:50 
Wissenschaftliche Rekonstruktion der Fassade des Gebäudes in der Úri-Gasse und Anna-Gasse. (Plan des Verfassers). 

Zustand: Anfang des 16. Jahrhunderts. Maßstab: 1:50 
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arra kell következtetnünk, hogy ebben az időben szűnt meg az üzlethelyiség eredeti rendeltetése, ekkor alakí
tották azt át lakószobává. Az Úri utcai traktus déli végében levő középkori eredetű sikátor még használat
ban lehetett, mert az utca felé eső elzáró falazása későbbi. 

A hatodik átalakítás során — a XIX. század második felében — néhány kisebb motívummal gazda
gították a XVIII. század második felében végleges formát nyert épületet. Az Úri utcai homlokzat emeleti 
részén, az északi irányból számított harmadik és negyedik ablak között, félköríves záradékú, homorú 
szoborfülkét építettek. A földszint déli végében levő sikátort az utcavonalon befalazták; az elfalazásba 
vakolt keretezésű ablaknyílást vágtak. A sikátor területéből lakószobát alakítottak. Az északi sarokarmíro-
zás köveit, eddig ismeretlen okból lesarkították. A mellette levő pinceablak kőkeretezése is valószínűleg 
ebből a korból származik. Ugyanakkor, 1872-ben vették tervbe a kapukerettől északra levő földszinti 
ablaknyílásnak a kaputól délre levő ablakok szintjére való felemelését, amit azonban nem valósítottak meg. 

A homlokzat több átalakítást már nem ért meg. Bár a XX. században készült cementlábazata arra mu
tat, hogy renoválták, architektúrája nem változott. 1944/45-ben jelentős sérülést szenvedett. Fedélszéke és 
emeleti födémszerkezete teljesen elpusztult, az Anna utcai menet udvari homlokzata az I. emeleten részben 
leomlott. Több belövés érte az Úri utcai menet udvari homlokzatát, ezen a szakaszon elpusztult a függő
folyosó is. Az utcai homlokzaton majdnem mindenütt lehullott a vakolat és főként az Anna utcai homlok
zat emeleti részén előtűntek a posztgótikus és a törökkori faragott kő maradványok, amelyek később szük
ségessé tették a műemléki kutatásnak az egész épületre való kiterjesztését. 

T U D O M Á N Y O S R E K O N S T R U K C I Ó 

Az Úri utcai homlokzat (21 /a kép) három emeleti ablakának rekonstrukciójához a középső profilos 
ablakkeretkőmaradvány, (5., 8. kép) a két szélső ablaknyílást keretező, középsőével azonos festett vakolat
szalag felső sarkai, és az ép, csúcsára állított „káróablak" szolgáltak alapul. Az ablakmagasság a középső 
kőkeretének maradványairól, a profil jelentéktelen mérvű kiegészítése után (5. kép) leolvasható volt. A szé
lességre vonatkozóan semmiféle közvetlen adat nem maradt fenn. Azonban a bal szélső ablakot keretező 
festett vakolatszalag felső sarkának a mellette levő oroszlándombormű kövétől való távolsága megadta 
azt a maximális méretet, amelynél szélesebb ez az ablak nem lehetett. Nyilvánvaló, hogy az északi, függő
leges keretkődarabjának az oroszlándombormű köve mellett kellett állnia. Ha tehát a festett vakolatszalag 
megmaradt sarkától, az oroszlánrelief kövéig terjedő távolságból kétoldalt egy-egy keretkő szélességét le
számítjuk, akkor azt találjuk, hogy az úgy nyert ablakszélességet a középső ablak maradványai által meg
határozott magasságban egy, a könyöklő felső síkjára emelt 60°-os középkori szerkesztőháló egy üteme 
tűzi ki. E megoldás helyességét az oroszlándombormű mellett a jobb felső sarokkal átellenben fennmaradt, 
függőleges, festett vakolatszalag külső élének helyzete igazolta. (5. kép) 

Az így nyert ablakot mindhárom helyen ott helyeztük el, ahol a festett vakolatszalag maradványaihoz 
hozzá illeszthető volt. A földszinten, a bal szélső szegmentíves ablak kiegészítése a feltárt maradványokból 
egyértelműen következett. A kapukeret rekonstrukciója arra épült, hogy a kövek négy legjobban kidudoro
dó? alsó pontjához — amelyek valószínűleg az eredeti záradék vonalának sértetlen pontjai — szerkesztett 
görbe vonal, körív szeletdarabját mutatta. Következésképpen a kapukeretkő záradéka eredetileg csak fél
köríves lehetett. Ennek alapján a félkörös záródású budavári kapukeretek tipológiai sajátságait nyugodtan 
lehetett alkalmazni erre a kapukeretre is. A jobb szélső ablakra vonatkozóan semmiféle maradvány vagy 
régészeti adat nem volt. Csupán egykori keretköveit körülölelő falnyílása adja azt a méretet, amelynél az 
ablak nem lehetett nagyobb. Ebbe helyeztük el a keretkövet, amelynek formai kialakításához az Országház 
utca 17. sz. épület utcai homlokzatának analógiája szolgáltatta az adatokat. A jobb szélen lévő erkélytartó 
konzolok kiegészítésére csak annyiban volt szükség, amennyiben a stíluskorok felett álló, mindenkori 
funcionális igények ezt megkívánták. Az erkélymellvéd és az erkélyre kivezető ajtó, a középkorban is az 
elemi funkcionális igényeket kellett hogy kielégítse, így ezeknek a lehető legegyszerűbb, és stílusforma nél
küli rekonstrukciója természetes szükséglet. A koronázó főpárkány, valamint a tetőidom helyét és meg
formálását adatok híján általános esztétikai szempontok irányították. A homlokzatkváderezés kiegészítése 
viszont a meglevő maradványok folytatásával történt. 

Az Anna utcai homlokzat nyílásainak rekonstrukciója a feltárt keretkőmaradványokból, félreérthetet-
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22. kép. Az épület helyreállított Úri utcai homlokzata. 1964. évi állapot 
Hergestellte Fassade des Gebäudes in der Úri-Gasse. Zustand aus dem Jahre 1964 

lenül következett. A földszinti bal szélső ablaknál — azonos eset lévén —, az Úri utcai homlokzat jobb szél
ső földszinti ablakával megegyező rekonstrukcióra nyílt csak mód, azzal a különbséggel, hogy ehhez a Tár
nok utca 14. sz. épület meglevő földszinti üzletablaka volt az analóg példa. Az emeleten, a bal szélső ablak
nyílás létrehozását az emeleti, szélső szoba kellő megvilágításának igénye tette szükségessé, bizonyára már 
a török hódoltság kora előtt is. 
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Károlyi—Wellmann: i. m. (Bpest, 1936). A térképhez tartozó 
telekméretkimutatás: Wien, Haus-, Hof und Staatsarchiv. 
Ungarn Fasc. 427. Konv. E. Folio 129—130 lt. sz. Két lap 
négy oldalán 388 telekméret. — Fotókópiája: Budapest, 
Vármúzeum. A helyszínrajzon az Úri utca 13. számú épüle
tünk mindkét homlokzatának hossza 57 pied, ami kb. 
18,24 m-nek felel meg. Ez pedig a mai 18,50 m-es homlokza
tok hosszméretétől csak lényegtelen eltérést mutat. 

5 Greischer Mátyás: „Zaiger über die Vöstung und 
Wasser Statt, anno 1696. „Budapest I. sz. Állami Közlevéltár, 
volt Fővárosi levéltár. Eszerint az épület már a 83. számot 
viselte, telekméretei pedig a következők voltak : utcai homlok
zathossza: 9,4, hátsó frontja: 9,4, a telekről kifelé nézve jobb 
oldala: 10, bal oldala: 10 öl, illetőleg láb. Állapotára vonat
kozóan : „ . . .hat noch zimblich guets gemeür. wie auch gwöl-
ber und Keller. H.: Frantz Wähler Kayl. Veldt Proviant 
Verwalter et uxor. — Vass Klára: Buda német utca nevei. 
A Vár és Újlak utca nevei. 1696—1872. Bp. 1929. 103. 



6 Az 1686. utáni időkre vonatkozó történeti adatok 
Bánrévy György és Kovács Lajos ,,A budai Vár házai és ház
tulajdonosai 1686-tól napjainkig" c. kiadatlan kéziratos 
tanulmányából valók. Fővárosi Levéltár: Páncélszoba 103. 
rekesz. 

7 „Situations Plan der Festung Ofen, K. K. Landesbau 
Director für Ungarn" I. sz. Állami Közlevéltár, volt Fővárosi 
Levéltár B. 11/42. jelzet 90. sz. az 1786—1794. közötti időből 
és „Buda szab. kir. főváros egész határának másolati tér
képe. .. Készült Marék János felügyelete alatt. 1783." I. sz. 

B—/15 
Állami Közlevéltár, volt Fővárosi Levéltár. Vár — és 
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B/22 

szelvény. 
8 Műemlékvédelem 1963. 1. sz. 41. — A helyreállítás 

közben elkövetett hibákra vonatkozóan Czagány István: 
Műemlékhelyreállításunk elveinek alakulása a budai vár-
negyedi építkezésekben. Magyar Műemlékvédelem III. 1966. 
(1961-1962) 60., 61., 65. old. 42. jegyz. 

9 A „hengeres stílus"-ról tudjuk, hogy Zsigmond ural
kodása idejében önálló, tiszta formában (Buda melléki Szt. 
Lőrinc pálos kolostor, három édesvízi kemény mészkőből 
készült pillérkötegének maradványai a Vármúzeumban, XV. 
század) meg a „vezérkörtetagos stílus"-sal alárendelt keverék 
formában is (domonkosok Szt. Miklós templomának szentélye 
1396 körül) feltalálható. A „pálcás stílus"-sal való keveredésé
nek időpontja is ismeretes (Nagyboldogasszony-templom, 
1412—1433 és Úri utca 31. sz. 1440—1450 körül) a keveredés 
milyenségétől függően. Csemegi József: A budavári Fő
templomközépkoriépítéstörténete. 1955. 102—103. A „tiszta 
hengeres stílusú" ablakkeretkő a stíluskeveredés előtti időből, 
tehát okvetlenül 1412 előttről, de lehet, hogy az 1396 előtti 
évekből származik. A mondottak bizonyítására vonatkozóan 
lásd Czagány István: i. m. Bud. Rég. XIX (1959) 45—46. 
és ugyancsak Czagány István: i. m. 379—380, és 18. jegyzet. 

10 Datálásra vonatkozóan lásd a szerzőnek i. m. Bud. 
Rég. XIX. 41. 1. 9. és 10. jegyz. valamint a 4. és 15. kép. 

11 Ennek bizonyítékát az emeleten a két épület össze
építésénél, a földszinti boltozat felett talált, vakolt keleti 
falsík szolgáltatta. Eszerint az Úri utcai szárny keleti homlok
zatának északi széle, az Anna utcai szárny hozzáépítése előtt 
homlokzatvakolással volt ellátva. Az Anna utcai toldalék
szárny szintén egytraktusos, három földszinti helyiségből 
álló emeletes építmény volt. 

12 Ugyanilyen üzletajtócskát tártak fel az Anna utca 
1. sz. ház déli homlokzatán is. Lásd a szerző i. m. Bud. Rég. 
XIX. 35, 39. 1. és 7. kép. 

13 A befelé buktatott ablakkeretkő középkori üzlet 
raktárhelyiségének szellőzőablaka volt, ez a megállapítás 
indokolhatja rendkívül magas elhelyezését, keskeny nyílás
méretét, amelyet csak a mögötte levő középkori áru- és 
vagyonbiztonsági szempontok támaszthatnak alá. Hasonló 
bevilágító ablakot tártak fel a Táncsics utca 24. sz. házban 
a földszinten, a török fejjel díszített bejárati ajtó mellett. 
Ugyanilyen ablak látható az Országház utca 18. sz. épület 
földszintjén, a homlokzaton, a kapualjtól északra levő 
utcai ajtó felett és a Várpalotában, a déli, gótikus nagyterem 
földszinti keleti falában. Itt 1418—1424 között keletkezett. 
Gerevich László: A budai várpalota története 1541-ig. Hor-
ler Miklós — Pogány Frigyes: Budapest műemlékei. I. Bp. 
1955. 267., 272. o. 

14 A keretkőmaradványok külső síkján látható az 
asztalosszerkezet befogadására szolgáló körbefutó horony, 
amelyben a feltehetően, felső részén oldalt szétnyitható, alsó 
részén pedig lenyitható ablakszárny, vízszintes állapotba 
merevítés után, kiszolgálópultként szerepelt. 

15 Ez idő szerint nincs biztos adatunk arra nézve, hogy 
a helyiség keleti és déli falában a középkorban volt-e még 
használatban levő nyílás, vagy a jelenlegi ajtók újkori erede
tűek? Valószínű, hogy a szoba déli falában levő ajtó helyén 
a középkorban is ajtó lehetett, amely a kapualj, illetőleg 
annak túlsó oldalán levő lakószoba felé biztosította a közle
kedést.̂  

16 A kövek alsó részén, négy helyen legjobban kidudo
rodó törésfelülethez szerkesztett görbe vonal, körív szelet
darabját mutatta, ami valószínűvé tette a köveknek egy 
félköríves záradékú középkori kapukerethez való tartozását. 

17 Táncsics Mihály utca 18., Országház utca 23., For
tuna utca 18. sz. házak félköríves záradékú középkori kapu
keretkövei. 

18 Elméleti visszaszerkesztés alapján megállapítható, 
hogy a két kő egy kb. 2,70 m széles és 3,30 m záradék
magasságú kapunyílás keretkövének maradványa. A kapu 
küszöbszintje, mintegy 26—30 cm-rel a jelenlegi járdaszint 
alatt feküdhetett. 

19 Ez a megfigyelés valószínűvé teszi, hogy a helyiség 
eredetileg is lakószoba céljait szolgálta éppúgy, mint ma. 

20 A konzolok keresztmetszeti mérete jóval nagyobb, 
mint a budavári viszonylatban használatos famennyezet
tartó konzolköveké. Ezeknek a keresztmetszete csak 23— 
28x28—34 cm (Bécsi kapu tér. 7., Hess András tér. 4., 
Fortuna utca 18., Úri utca 4., Dísz tér. 12.). Kézenfekvő 
tehát, hogy épületünk 32-35X40—41 cm keresztmetszeti 
méretű konzoljait nagyobb teherhordásra méretezték. így 
nem valószínű, hogy e konzolsor a földszinti üzletsor 
ablakainak védelmét szolgáló, homlokzatsíkhoz épített 
félnyeregtetőt hordott volna, mert arra a kis keresztmetszetű 
konzolok is elegendőnek bizonyultak volna. Bár egy ilyen 
feltevés sem elképzelhetetlen, de ennek ellene mond a konzo
lok ez esetben való indokolatlan túlméretezése és az, hogy 
konzolcsonkok a lakószoba ablaka felett is fennmaradtak, 
tehát az általuk hordott faszerkezet — úgy látszik — nemcsak 
az üzletsort védte, hanem a kaputól délre fekvő homlokzat
részt is. A magunk részéről elfogadhatatlannak tartjuk, 
hogy „valószínűleg címersor" maradványai a konzolok. 
V. Ö. Horler — Pogány: Budapest műemlékei. I. 1955. 532.1. 

21 Profilja mindössze 28—30 cm-es darabon maradt 
meg; vízszintes záradékdarabjának és könyöklőmarad
ványának helyzetéből 145 cm magas ablaknyílást lehet meg
állapítani. 

22 Valószínűleg az épület délnyugati sarkán is hasonló 
domborművei díszített sarokkő állott az előbbi kettővel 
azonos magasságban, ezt azonban akkor bonthatták le, 
amikor a XVI. században a sarkot újrafalazták. 

23 Az északi irányból számított jelenlegi második 
ablak mellett, az Úri utcai homlokzati falra merőlegesen, 
kelet-nyugati irányban álló törtkő falazat ezt bizonyítja, 
amelyben erősen sérült állapotban egy csúcsíves ajtókeretkő 
maradványai láthatók. A keretkő élszedése mindenütt 
elpusztult. 

24 A kőmaradványok külső síkján, körbefutó, asztalos
szerkezet befogadására szolgáló horony látható. 

25 A kormos keretkövek tanúsága szerint a szellőző-
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ablak nyílását később kémény gyanánt használták. Tégla
anyaga alapján ítélve a XVIII. század második felében 
befalazták.^ 

26 A Tárnok utca 16. sz. épület Anna utcai kapualjának 
boltozata török kori eredetű, tehát ezt a területet csak a török 
hódoltság ideje alatt boltozták át, azt megelőzően keskeny 
sikátor lehetett. Az 1687-ben készült Joseph de Haüy féle 
helyszínrajz ezt a sikátort már nem tünteti fel. Eszerint a mai 
kapualj átboltozása a XVI—XVII. századból tévedésmente
sen származtatható, mert ennek felépítésekor tűnt el a 
sikátor, amelynek egykori létét a kapualj keleti és nyugati 
oldalfalában feltárt három ajtó keretkövei bizonyítják. 
Ugyanis az említett félköríves záradékú ajtókeretkőhöz 
kelet felől egy másik, másodlagosan felhasznált ajtókeret
kövekből összerakott, vízszintes záradékú ajtókeretet tá
masztották hozzá a törökök a XVI. században, asztalos
hornyával kifelé fordítva. Ettől az ajtókerettől délre egy új 
szegmentíves ajtókeretet is állítottak fel, aminek következ
tében az épületszárny keleti helyiségéből két ajtónyílás veze
tett a szabadba ebben az időben. 

27 A bordaprofil felmérését lásd: Várnai Dezső: Buda-, 
vári középkori boltozatok bordáinak formai fejlődése. Bud.! 
Rég. XVI (1955) 367. 16. pont. 364. 1. kép: 29. 

28 E megállapítás helyességét a jelenlegi utcai homlokzat 
déli végén feltárt, későbbi időből származó két posztgótikus 
elhelyezésű erkélytartó konzol is bizonyítja. Ezek ugyanis — 
mivel a mai homlokzat síkjában vannak — eredetileg egy 
olyan erkélyt hordtak, amely a boltozott szoba eredeti 
nyugati falától csak a mai homlokzat síkjáig terjedt. Tehát 
ennek szélességi méretét a déli falban levő nyugati, kettős 
boltozatborda-indítás helyének az utcai homlokzat síkjától 
való távolsága adja. Mivel a két konzol által hordott erkélyre 
kivezető ajtónyílást csak a boltozatos szoba elpusztult 
nyugati oldalfalának középtengelyébe lehet elhelyezni, 
valószínű, hogy a kb. 3,30X3,30 m belső méretű szoba 
eredetileg közlekedőtér céljait szolgálta. Annál is inkább, 
mert déli határfalába a törökök is átjáróajtót vágtak — 
valószínűleg egy korábbi időből származó kisebb közép
kori ajtó helyén — azért, hogy a mai Úri utca 13. sz. épület 
és a 11. sz. épület helyén állott középkori ház között az 
észak-déli irányú közlekedést továbbra is biztosítsák. Viszont 
később — a XVII. század végén — a törökök a mai utcai 
homlokzatban levő két konzolra falat építettek, amelynek 
középtengelyébe utcára nyíló ajtónyílást falaztak, valószí
nűleg egy utca feletti átjáróhoz, az épületből történő kelet
nyugati irányú közlekedés lebonyolítására. Ez az ajtónyílás 
— a záradék török kori kiváltóíve alá falazott bárok kori 
kiváltóív maradványai alapján ítélve —, még a XVIII. 
században is használatban volt. így tehát az aszimmetrikus 
boltozattal fedett emeleti szoba közlekedőtér szerepét a XV. 
század végétől a XVIII. század első feléig követni tudjuk a 
helyszíni adatok alapján. Megállapítható, hogy a két poszt
gótikus elhelyezésű konzol eredetileg nem kőfal tartására 
épült a falba. Ugyanis, az északinak a falba konzolosan 
befogott vége olyan kicsiny, hogy az statikai szempontból 
csak a legkönnyebb szerkezet tartására használható. Ez a 
tény szól amellett, hogy a két konzolon, amelyek közös 
síkban, de az utcai homlokzat síkjától alaprajzilag szögben 
eltérő, más homloksíkban állnak, csak könnyű faerkély 
nyugodhatott. 

29 A faliszőnyeg helyettesítésére készült falkép azonban 
később valódi szőnyegeknek adhatta át szerepét, mert a 

vakolaton keresztülvert szőnyegtartó kampós szögek szintén 
megmaradtak a határfalban. 

30 Azonos habarcsanyagú és rokon falrakásmóddal 
épült kő-, tégla- és vegyes falazatok vannak a Tárnok utca 
13. sz. épület utcai menet északi helyiségének északi határ
falában jellegzetesen XVI. századi falfülkékkel összeépítve; 
az Űri utca 31. sz. épület utcai homlokzat I. em. részének 
északi végében levő kapcsolt ablakban, mint a XV. század 
végéről származó ablakkeretkö elpusztítása után később 
befalazott ablakfülkefal. Az Úri utca 48. sz. épület déli 
reneszánsz szárnyának udvari, északi homlokzati falában, 
amely épületszárny a XV. század második felében épült 
épületrészekhez, mint később keletkezett építmény csatla
kozott. A Bécsi-kapu tér 7. sz. épület pincéjében a csúcsíves 
tégla hevederívek formájában, amelyek a XIV. század végéről 
a XV. sz. elejéről származó kőfalakhoz lettek későbbi 
időben hozzáfalazva, de még a török hódoltság előtt, mert 
ezt az építkezést jellegzetes török fogas-vésős megdolgozású 
kődongaboltozat létesítése követte. A Tárnok utca 5. sz 

Uépület északi, udvari szárnyának egyik szobafalában amely 
szárnyat a XV. századi épülethez későbbi időben építették. 

Azonos, enyhén rózsaszínű habarcsanyag jellemzi a 
reneszánsz kori homlokzatvakolások maradványait is. Az 
Űri utca 48. sz. épület déli szárnyának udvari, északi homlok
zatán, a fehér „al secco" kváderfestéssel készült homlokzat
vakolás, az Űri utca 31., a Hess András tér. 4. számú épü
letek azonos anyagú és kváderfestésű homlokzatvakolat 
maradványai is szintén Mátyás és Ulászló királyok idejéből 
származnak. Ez a rózsaszínű habarcs nem azonos a téglapo
ros török kori habarccsal, amely legtisztábban a Tárnok 
utca 5. sz. épület utcai menetének déli irányból számított 
első és második helyisége közötti falban feltárt., majd elbon
tott szamárhátíves török téglaablakban volt látható. A 
rózsaszínű habarcsban nincs téglapor és eddigi tapasztala
taink szerint ennek használata időrendben mindenütt meg
előzi a téglaporos török kori habarcs használatát. Viszont a 
XV. század második fele előtti időből származó falakban 
még sehol sem fordult elő. Ebből az következik, hogy a 
téglaporos habarcs használata csak a török hódoltság ideje 
alatt volt szokásban. 

Végső fokon tehát arra a következtetésre jutunk, hogy a 
folyami homokkal készült rózsaszínű falazó- és homlokzat
vakoló habarcs használata a XV. század második felében, 
valószínűleg Mátyás király uralkodása alatt kezdődik és 
okvetlenül tart legalább 1541-ig. A jellegzetesen török 
stílusú emlékeken hasonló színű, de eltérő anyagú, téglaporos 
habarcs látható. Ez idő szerint még nem tudjuk, hogy a 
török hódoltság ideje alatt meddig használták, annyi azonban 
megállapítható, hogy a XVII. század második felére inkább 
a török sárhabarcs jellemző és lehet, hogy ez a rendkívül 
könnyen előállítható, silány falkötőanyag szorította ki a 
téglaporos habarcsot a használatból. 

E megállapításokat teljes mértékben megerősítette az 
épület Anna utcai homlokzatának emeleti részén levő ablakok 
vizsgálata. Stílusmorfológiai alapon megállapítható volt, 
hogy a keretkövek dekadens módon gótikát utánzó poszt
gótikus profilja nem XV. századi, mert az 1400-as évek 
emlékei közt ilyen megoldás ez idő szerint ismeretlen. 
Viszont nem is török kori, mert a török ablakokat a keretkö
vek feláldozásával létesítették. Tehát csak a XVI, század első 
felére tehető. A keretkövekhez tartozó ablakfülke-falak, 
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másutt szerzett ismereteinkhez híven, itt is rózsaszínű 
falazóhabarccsal épültek. 

A mondottak igazolására vonatkozóan lásd. : Czagány 
István, A Budapest, I. ker. XI. Ince pápa tér. 4. sz. épületen 
végzett műemléki kutatások és helyreállítások eredményei. 
Művészettörténeti Értesítő 1954. 294. és Czagány István i. m. 
Bud. Rég. XIX. 45—46. és uo. 385. és 23. jegyzet. 

31 Ugyanilyen egyes ,,káróablak"-ot tártak fel Kőszegen, 
az ún. Szovják-ház (Jurisich tér. 14.) homlokzati falában. 
Lelkes István, Kőszeg, Bp. 1960. 41. 27. kép és 153. 27. 
Datálás nélkül. Ugyanilyen kettős „káróablak" látott nap
világot a budavári Úri utca 31. sz. ház I. emeleti kapcsolt 
nagy ablakán. A szerző i. m. Bud. Rég. XIX. 385—391. 

32 A fal anyagában azonban már másodlagosan fel
használták az aszimmetrikus boltozat bordatöredékeit is, 
mert a déli konzol felett egy a boltozatborda profiljával 
megegyező profilú töredékdarabot bontottak ki. Követ
kezésképpen arra kell gondolnunk, hogy a boltozat a török 
időben vagy megsérült, vagy elbontották. 

33 A kövek felületi megdolgozása török kori fogas-vésős 
technikát mutat; az egyiknek nincsen profilja, belső síkján 
asztaloshorony látható. A másik, keleti ablakkeretkő felületi 
megdolgozása az előbbivel azonos, külső síkján negyedköríves 
hajlatból álló, homorú profil fut körbe. 

34 Ebből következik, hogy az Anna utcai oldalnak a 
török hódoltság ideje alatt itt volt a kapualja, tehát az üzlet
helyiség már ebben az időben elveszítette eredeti rendeltetését, 
a keleti helyiséget pedig valószínűleg lakószobává alakították 
át. 

Es ist allgemein bekannt, dass das Burgviertel 
von Buda ein von den Stürmen der Geschichte meist 
mitgenommenes Gebiet Ungarns ist. Die Bauge
schichte hielt deshalb dieses Viertel lange Zeit 
hindurch als ein solches, unter Denkmalschutz ste
hendes Gebiet in Evidenz, auf welchem nur zerstreut 
und auch da nur zum Teil mittelalterliche Wohn
gebäude erhalten geblieben sind. Nach den Zerstö
rungen des zweiten Weltkrieges bot sich die Mög
lichkeit zur Vollziehung neuerer und bis dahin 
undurchführbarer Erschliessungen, im Laufe derer 
mehrere mittelalterliche Fassaden und zahlreiche 
andere Bauteile zum Vorschein gekommen sind. 
Es ist sogar eine durch glücklichen Zufall erhalten 
gebliebene, von drei Gassen begrenzte, gotische 
Stadtbildeinheit (Úri-Gasse 13.—Tárnok-Gasse 14 
und 16.) ans Tageslicht gekommen. Die vorlie
gende Studie steckte sich die Beschreibung und 
wissenschaftliche Rekonstruktion dieser zum Ziele. 
Über die sich auf die drei Gebäude bezügliche 
Fassadenanalyse hinausgehend, lassen sich auch 
über die Fassadensysteme, sowie auf das Strassen-
system und Stadtbild der mittelalterlichen Burg von 
Buda Schlüsse ziehen. 

35 Itt ugyanis a sarkon levő üzletajtó mellett, falbontás 
.útján, kb. 2,50 m széles — valószínűleg kirakatablak — 
nyílást létesítettek, amelyre nyilvánvalóan azért volt szükség, 
mert az Úri utcai kiadóablak elpusztult, bár függőleges 
keretkődarabjai napjainkig helyükön maradtak. Ezek közül az 
északihoz három kőből álló, szegmentíves kőzáradékot 
csatoltak, úgy, hogy annak északi sarka a középkori sarok-
armírozás köveire feküdt. Az új köveket azonban nem 
építették konzolosan a falba, hanem csupán néhány cm-es 
mélységű bevésett párkányra állították azokat, és csak 
vakolattal rögzítették a homlokzatsíkhoz. A kövek mintegy 
10 cm-nyire ültek ki a vakolt homloksík elé, amiből ez ideig 
csak azt a következtetést lehetett levonni, hogy a szokatlan 
módon kialakított lapos vaknyílás kőkerete hirdetőtábla 
elhelyezésére szolgálhatott. 

36 Az ablakkeretek kivitelére vonatkozóan semmiféle 
adat nem került elő a kutatás során, mert ezeknek helyét 
későbbi tégla kávafalazások foglalták el. 

37 Az ablakkőkereteken füles csepptagozatos díszítés 
látható, alján gombvégződéssel. Ugyanilyen díszítés látható 
a Dísz tér 13. sz. ház emeleti ablakkeretein is, ahol azok 
elhelyezése biztosán datálható farádi Vörösné Hiemer Katalin 
1815. évi átépítése kapcsán. Horler Miklós — Pogány 
Frigyes, Budapest Műemlékei. I. Bp. 1955. 324. 

38 Hasonlóképpen vakolattakaróval födték el az Úri 
utcai homlokzat északi sarkán levő földszinti hirdetőtábla 
vaknyílását is. 

A) DAS G E B Ä U D E Ú R I - G A S S E NR. 13 

Aus den an Ort und Stelle durchgeführten 
Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass 
das heutige Gebäude aus zwei mittelalterlichen 
Geschäftshäusern besteht. Das ältere wurde in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gebaut. Es war 
ein einstöckiges Gebäude, mit einem Trakt und 
verfügte an beiden Seiten der in der Mittelachse 
gesetzten Toreinfahrt über je eine grössere Räum
lichkeit. Das jüngere schloss sich als Anbau an die 
Ostmauer des nördlichen Raumes des vorher erwähn
ten Gebäudes in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts an. Es war gleichfalls ein einstöckiges Gebäude 
mit einem Trakt und hatte im Erdgeschoss drei 
Räume. In der Nordmauer des nördlich gelegenen 
Raumes des älteren Gebäudes kam im Erdgeschoss 
eine Tür mit 45 X157 cm-Öffnungsweite zur Freile
gung. Sie dürfte wahrscheinlich nicht zum Zwecke des 
Verkehrs gedient haben, da sie zufolge ihrer ausser
ordentlich kleinen Masse hierzu ungeeignet ist, 
sondern bei der durch manuelles Hineinreichen 
erfolgten Warenübernahme des Geschäfts eine 
Funktion versehen haben. Daneben, etwa in 2,50 
cm-Höhe, ist in einer im Vergleich zur Fassade 
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schrägen Ebene untergebracht, der Rahmenstein 
eines Lüftungsfensters mit einer Öffnungsweite von 
45X55 cm zu sehen. Wahrscheinlich war es die 
Zugluftöffnung des mittelalterlichen Geschäftsmaga-
zins. In der Westmauer dieses Raumes kamen die 
Überreste eines sich segmentbogenförmig abschlies
senden Ladenfensters ans Tageslicht; durch diese 
Öffnung erfolgte die Bedienung der Kunden. Süd
lich von diesem kamen in der Fassadenmauer der 
Toreinfahrt zwei Bogenschlußsteine zum Vorschein, 
die die Überreste der wahrscheinlich halbbogen
förmig abgeschlossenen, ursprünglichen Torum
rahmung sind. Der von der Toreinfahrt südlich 
gelegene Raum konnte ursprünglich als Wohnraum 
gedient haben, da dieser gar keine auf ein Geschäft 
hindeutenden Öffnungen hat. 

Das mittelalterliche Treppenhaus des Gebäudes 
ist uns nicht bekannt, der Aufgang in das Stockwerk 
dürfte daher nur von der Gasse her, über eine an die 
Fassadenmauer befestigte Holztreppe erfolgt sein. 
Diese Holztreppe führte wahrscheinlich auf einen 
ringsumlaufenden Holzerker, auf einen über die 
Gasse ragenden Aussengang, von dessen Konsolträ
gern sechs grosse Steinstümpfe auch heute noch zu 
sehen sind. 

In der Mitte der westlichen Fassade kam im 
Stockteil der Rest einer Fenstersteinumrahmung 
aus der Zeit des Königs Sigismund (1387—1437) 
unter der Mörtelschicht zum Vorschein. Das Profil 
dieser ist von einer 25 cm breiten, rötlichbraun 
gemalten Mörtelrahmung umsäumt, der an den 
äusseren Fenstern zumindest an den beiden Enden 

. der Fassade in Spuren ebenfalls erhalten geblieben 
ist, obwohl die Rahmungssteine der Fenster völlig 
zugrundegegangen sind. In der nordwestlichen und 
nordöstlichen Eckarmierung des Gebäudes, etwa 
in 6,20 m-Höhe sind zwei wappenhaltende Löwen
reliefs zum Vorschein gekommen. Auf jeder der 
sich aneinander rechtwinkelförmig schliessenden 
Ebenen der an der Ecke angebrachten, auf zwei 
Gassen blickenden Reliefs stand ursprünglich auf 
einem Vorschlaggesims gotischen Profils je ein 
Löwenrelief. Die beiden an der Eckkante sich anein
ander schliessenden Löwenkörper gingen in einen 
gemeinsamen Hals über und hatten einen gemein
samen Kopf, der sich zur Fassadenfiäche dem Grund-
riss nach in Richtung der Winkelhalbierung der 
Ecke bog. Die beiden äusseren, aufgehobenen Vor
derbeine der beiden Löwenkörper dürften das gleich
falls auf die Winkelhalbierende senkrecht gestellte 
Wappen gehalten haben. 

Im Erdgeschoss der nördlichen Fassade des 
jüngeren Gebäudes kamen von Westen her gezählt 
an der ersten Stelle die Umrahmungssteinreste eines 
mittelalterlichen Ladenfensters von segmentbogen
förmigem Abschluss unter dem neuzeitlichen Mörtel 
hervor. Östlich neben dem Fenster wurde ein To
rumrahmungsstein von waagerechtem Abschluss 
freigelegt. Über diesem blieb auch der Umrahmungs-
stein eines Lüftungsfensters in beschädigtem Zu
stand erhalten, was darauf hinweist, dass sich hier 
ursprünglich ebenfalls ein Laden befunden hat. 

Über die Einteilung des Gebäudes konnte nur soviel 
festgestellt werden, dass sich im Erdgeschoss zumin
dest zwei Räumlichkeiten befunden haben. In der 
zwischen ihnen gezogenen Trennmauer kam ein auf 
zwei reliefierte quadrantförrnig gebogene Konsolen 
erhobener spätgotischer Türumrahmungsstein mit 
waagerechtem Abschluss zur Freilegung. In der 
östlichen Grenzmauer kam ein Türumrahmungs
stein von halbkreisbogigem Abschluss ans Tages
licht. Dies dürfte eine Eingangstür von der Gasse her 
gewesen sein. Folgerungsweise war an der Stelle der 
Toreinfahrt des anschliessenden Gebäudes (heute: 
Tárnok-Gasse 16) im Mittelalter von der Anna-
Gasse her wahrscheinlich ein Gässchen, eine Passa
ge. Dies beweist auch der an den halbbogenförmig 
abgeschlossenen Türumrahmungsstein angelehnte 
türkische Türumrahmungsstein mit waagerechtem 
Abschluss. 

Das auf diese Weise ausgebildete Gebäude 
wurde im späteren Verlauf sechsmal einer bedeuten
deren Umänderung unterzogen. Zuerst am Ende 
des 15. Jahrhunderts, als das am südlichen Ende des 
älteren Gebäudeteils gewesene Gässchen im Erd
geschoss überwölbt wurde. Über diesen wurde im 
Stockwerk ein asymmetrischer, mit Steinrippenge
wölbe bedeckter Verbindungsraum ausgebildet. 
Die Seitenwände dieses Raumes wurden zuerst 
mit einer gotischen „al frescö"-Wandbemalung 
verziert, die auf einem mitisgrünen Grund bemalte, 
in zinnobergrüne, mandorlaförmige Rankenum
rahmung gefasste zinnoberrote Kirschen darstellte. 
Dieses gotische Fresko wurde mit einer zweiten 
Schicht Mörtel bedeckt und auf die solcherweise 
gewonnene neue Schicht eine mit payne-grauen, 
schwarzen und kadmiumgelben Farben hergestellte 
Renaissance-Grisaille aufgetragen. Diese Wandbe-
malung hat zu seiner Zeit augenscheinlich die Deko
rationswirkung des Wandteppichs ersetzt, da es 
eine gemalte Draperie darstellt, auf der eine, die 
gestickte Textilornamentik nachahmende gelbe 
Verzierung zu sehen ist. Am oberen Rand der Drape
rie befindet sich eine in Kränze gebundene Girlande, 
in deren Malungsweise die antikisierende Bestre
bung unverkennbar zu bemerken ist. 

Im Laufe der anderen, in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts erfolgten Umänderung wurden im 
Stockwerk, an der nördlichen Fassade des Gebäudes 
die fünf postgotischen Fenster eingesetzt. Auf den 
Rahmungssteinen dieser lief ringsherum ein Profil 
„von rein graphischem Stil". Gleichzeitig wurde im 
Stockwerk der westlichen Fassade neben dem 
nördlichen, äusseren Fenster ein „Karofenster" ein
gebaut. Noch zur Epoche des Renaissancestiles 
wurden die Fassaden mit Karminrot von stark 
gebrochener Farbenwirkung bemalt, worauf „al 
secco" mit weissen Streifen Quadern aufgetragen 
wurden. 

Beim dritten, in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts bzw. im 17. Jahrhundert erfolgten Umbau, 
wurde von den Türken auf die, vor dem mit asym
metrischem Gewölbe versehenen Verbindungsraum 
an der heutigen Fassadenfläche angebrachten beiden 
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Erkerkonsolen — die zu Ende des 15. Jahrhunderts 
einen Holzerker gehalten haben — eine Mauer ge
baut und in dieser, der Gasse zu, eine Tür gebrochen. 
Auf der nördlichen Fassade, am östlichen Ende der 
Fensterflucht wurden zwei kleine Fensterumrah
mungssteine angebracht, von welchen der eine in 
den Rahmungsstein der äusseren, postgotischen 
Fensteröffnung eingestellt wurde. 

In der vierten Umbauphase — am Ende des 
17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
— erhielt das ursprünglich mittelalterliche Gebäude 
eine neue Barockkleidung. An Stelle des gotischen 
Torrahmens wurde eine Barocktür mit einer Stein
umfassung von 96 X196 cm eingesetzt. Südlich vom 
Tor wurde eine neue Fensteröffnung mit Steinum
rahmung errichtet. An der Nordfassade blieben die 
postgotischen Fenster des Stockwerkes wahrschein
lich unberührt in Gebrauch, hingegen wurden im 
Erdgeschoss sämtliche, frühere Öffnungsumrahmun-
gen eingemauert. Anstatt dieser wurden bloss zwei 
neue Fenster gebrochen, was darauf hinweist, dass 
hier die Geschäftsräume abgeschaffen und an ihrer 
Stelle Wohnräume ausgebildet wurden. Beide Fassa
den schloss man mit einem neuen Hauptgesims ab. 

Im Laufe des fünften Umbaues — am Ende des 
18. oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts — erhielt 
die westliche Fassade ihre bis 1945 intakt gebliebene 
Form. In der sechsten Bauphase — in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts — wurde die Barock
fassade nur mehr mit einigen kleineren Motiven 
bereichert. 

Im Zuge der wissenschaftlichen Rekonstruk
tion gingen wir bei den Fenstern des Stockwerkes der 
Fassade in der Uri-Gasse aus dem mittleren, vor
handenen profilierten Rahmungsstein aus, bei dem 

die Öffnungshöhe gegeben war. Die Breite dessen 
konnte aus dem Abstand des, das linke äussere 
Fenster umrahmenden Mörtelbandrestes von dem 
daneben befindlichen Löwenrelief errechnet werden. 
Bei der Rekonstruktion der Torumrahmung stützten 
wir uns darauf, dass die von den vier, am meisten 
hervorragenden unteren Punkten der beiden vor
handenen Sturzsteinresten — die wahrscheinlich die 
unversehrten Punkte der ursprünglichen Abschluss
linie waren — gezeichnete Kurve das Segmentstück 
eines Kreisbogens gezeigt hat. Auf Grund dessen 
wandten wir mit Recht die überall gleichen typolo-
gischen Eigenartigkeiten der im Budaer Burgviertel 
erschlossenen Torumrahmungssteine mit halbbogen
förmigem Abschluss auch auf diese Torrekonstruk
tion an. 

Bei der Rekonstruktion der äusseren Randfen
ster beider Fassaden im Erdgeschoss waren wir 
gezwungen diese durch Formumsetzung zu lösen. 
Die Rahmungssteine dieser Fenster gingen völlig 
zugrunde, jedoch konnte aus den Öffnungskonturen 
der mittelalterlichen Bruchsteinmauer, die ihre 
ursprüngliche Umrahmung umfasste, auch ihre 
Maximalgrösse festgestellt werden. Zu den Fenstern 
der Űri-Gasse dienten die gotischen Fenstern des 
Erdgeschosses der Gebäude Országház-Gasse 17 
und Uri-Gasse 70, ferner zu dem Fenster in der 
Anna-Gasse das Ladenfenster des Erdgeschosses in 
der Tárnok-Gasse 14 als Beispiel. Die Rekonstruk
tion der weiteren Öffnungsrahmen ergab sich eindeu
tig aus ihren an Ort und Stelle befindlichen Über
resten. Die Ausbildung des Hauptgesimses und die 
der Dachform wurde nach freier Rekonstruktion 
gefertigt. 
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NAGY LAJOS 

ADATOK A BUDAI VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSÉNEK 
TÖRTÉNETÉHEZ 

Buda város polgársága, mint a kamarától függő városhatóság, 1687 szeptemberében alakul meg, s még 
ez év december 13-án a királyhoz fordult, s — többek között—segítségét kérte egy városháza felépítéséhez 
(„Pro medys construendae Curiae, vulgo dicitur Rothaus, S. Sacratissima Caeseaa Regiaque Majestas 
imploratur").1 Kérésük 1688. június 30-án vezetett eredményre, amikor a budai kamarai inspekció felszólí
totta a várost, hogy városháza céljára keressen alkalmas helyet és arra kérjen házlevelet.2 A városi tanács ek
kor választotta ki azt a két telket, amelyen 1873-ig a budai városháza állott. A két telekről az első fennma
radt telekkönyvi leírás 1696-ból való:3 

N° 78. Ain Egghaus in der Herrn Gassen bey denen Fleischbänckhen hat im gesicht 12. im ruckhen 9 cl. 
4 seh. es hat auch an dem Ruckhen hinter dem N : 79 ein Pläzel in der lenge 5 : und in der braithe 4 cl. 3 seh. 
begreiffent, hat noch guets Gemeür Gwölber und Keller. Ist ein Thaill von Rathhaus. 
N°99. Ain Egghaus hat im Gesicht 11 cl. 1 seh., im Ruckhen 10 cl. 1 seh., und an beeden Seithen 20 cl. 
gleich lang, hat noch guets Gemeür, Gwölber, auch Keller. Ist ein Theill von Rath-Haus 
Mindkét telken a leírás szerint még jó falak és boltozatos helyiségek állottak, s mindkettő alatt pince is 

volt, tehát városház céljára nyilvánvalóan erős, középkori építésű házakat vett birtokába a tanács 1688-ban. 
A házak homlokzata nem a mai Szentháromság utcára nézett, hanem az egyiké az Úri utcára, a másiké pedig 
a Tárnok utcára. A telkek méretei általában (különösen a nagyobb, a 99-es számú telek esetében) megfelel
nek a mai méreteknek. A Tárnok utcára néző épület jó és használható állapotát bizonyítja az is, hogy a vá
rosi igazgatáshoz szükséges helyiségeket — közvetlenül a birtokbavétel után — aránylag csekély helyreállí
tási, javítási munkával biztosítani tudták. 

A helyreállítási, javítási munkákat Venerio Ceresola császári építőmester végezte,4 Rupp Jakab sze
rint nyolc boltozatos helyiséget hozott rendbe.5 Ez a 99. számú telken álló épület teljes földszinti részét je
lentené. Munkájáról azonban, sajnos pontos feljegyzés nem maradt fenn. Csak az ablaküvegezési munka 
kifizetéséről készült elszámolásokból tudjuk, hogy a helyreállítás (a kőművesmunka) a városházának 
melyik részére és hány helyiségére terjedhetett ki, hiszen az üvegezésre akkor kerülhetett sor, amikor a kő
műves- és asztalosmunka befejeződött. 1689. augusztus 2-án Lang Kristóf Márton üvegmester beüvegezte 
a tanácsi szolga szobájának ablakát, október 15-én pedig a bírósági szolgáét, a városi őrmesterét 
(Wachtmeister), a városi vámszedőét (Mautner), a péküzletét (Brodladen), amely a tanácsi szolga szobája 
mellett volt, s végzett ekkor üvegezési munkát a kapu feletti helyiségben is. Mindezeken kívül a városi jegy
ző (syndicus) számára1 állítottak helyre helyiséget és kellett lennie olyan szobának is, ahol a tanácsüléseket 
tartották. 

Mivel a kőműves- és asztalosmunkáról egyáltalán nem, az üvegezőmunkáknak pedig csak egy 
részéről (1689. augusztus 2.—1690. december 14-ig) maradt fenn feljegyzés, városháza első építéséről csupán 
annyit állíthatunk teljes bizonyossággal, hogy az üvegezési munkák alapján feltételezett helyreállítás legna
gyobb része a földszinten történt, mert amikor emeleti helyiségről volt szó, azt az elszámolásban pontosan 
megjelölték : ,,a kapu felett". Ebből viszont az következik, hogy az emeleti részen is voltak használható helyi
ségek, s hogy : az épület már 1689 október 15-e előtt — ha ideiglenesen is — tető alá került, bár ács és csere
pező mesterek munkájáról nem maradt feljegyzés. 

A Ceresola által végzett helyreállítási munka során a cél feltételezhetően nem egy díszes városháza épí
tése volt, hanem a romos épületben a legszükségesebb munkák elvégzése: elsősorban a megrongálódott bol
tozatok kijavítása, pótlása. Az építés korlátozott méreteit bizonyítja a Ceresolának járó pénzösszeg mennyi
sége, és indokolja a város szegénysége. Az építkezés megindulásához szükséges pénzt (394,47 1/2 forintot) 
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1688-ban a budai kamarai inspekció előlegezte a városnak, s a város még 1692. január elsején is adósa volt 
Ceresolának a 800 forintos munkadíjjal.7 Viszont a város hivatali igényeihez képest sem volt szükség az épü
leten nagyobb méretű helyreállítási, átalakítási munkára: a városházának elfoglalt épületben nemcsak a 
város igazgatásához szükséges helyiségeket tudták biztosítani, hanem lehetőség volt üzletek elhelyezésére is. 
Ezeknek az üzleteknek a bérével a város szűkös bevételeit növelni lehetett. 

A következő években is csak kisebb javítási munkákra került sor. 1692—1693-ban Kaim Ábrahám ács
mester végzett — az épület egészéhez viszonyítva —jelentéktelen tetőfedési, tetőjavítási munkákat, Kurtz 
János asztalosmester pedig néhány helyiségben : a péküzletben, a tanácsi szolga szobája melletti helyiség
ben) az új konyhában és az épületben levő kocsmahelyiségben (Wirths stube), ahol a város borait mérték ki, 
végzett asztalosmunkákat. E két év alatt a városi tanács kb. 700 forintot fizetett ki különféle mesterembe
reknek, de ennek az összegnek csak egészen kis része esett a városháza tatarozására. 

Ezután egypár évig szüneteltek, vagy csak minimális mértékben folytak a javítási munkák. 1696-ban 
55 forintot költöttek a városháza épületére, 1697-ben különböző kisebb kőműves- és ácsmunkákra a város 
pénztárából 110,51, a gazdasági pénztárból 147,17 forintot fizettek ki, 1698-ban pedig még ennél is jóval keve
sebbet. 1698-ban dolgozott először a városháza épületén Hölbling János kőművesmester (kisebb javítási 
munkát végzett 30 forintért). 1699-ben ugyancsak ő hozott rendbe egy kis szobát, ahová a gyertyaárus köl
tözött be, s ő készítette ez év őszén azt a tanácsi szobát is, ahol az első tanácsülést 1700. február 26-án tartot
ták.8 Ebben a munkában részt vett Feretti Bernát kőfaragómester is (az ablakkeretek elkészítésével), aki még 
ebben az évben az olajárus bolthelyiségében is végzett kisebb munkát. 1701-ben — kisebb javítások mel
lett — a városi őrmester és a bírósági szolga már korábban helyreállított lakásában (quartier) és a börtön
helyiségben (Arrestanten Zimmer)9 folyt jelentősebb javítási munka. 

A városháza épületének (illetve az épület egy részének) teljes helyreállítására csak 1702-ben került sor. 
A munka megindulásának az időpontja és elvégzése Schmall Lajos és Schoen Arnold kutatásai nyomán, 
valamint Horler Miklós összefoglalása alapján ismeretes,10 az építkezés részletei azonban nem. Azt tudjuk, 
hogy az 1702-ben megindult építkezés a mai épületnek csak egy részére (az akkor a 99. számú telken álló 
házra) terjedt ki, s hogy ez a munka csak 1710-ben fejeződött be. Tudjuk azt is, hogy az építkezés kőműves
munkáit az a Hölbling János kőművesmester végezte, aki már korábban is dolgozott ezen az épületen, s 
1700 óta a budai kőműves- és kőfaragó-céh céhmestere volt. Ismeretes az is, hogy az épület tetőzetét Garth
ner Joachim ácsmester készítette el, hogy a kapu keretét és a sarokerkély köveit Vogl Konrád kőfaragómes
ter faragta, az erkély szobrászati munkáit pedig Francesco Giuseppe Barbieri végezte. 

A Hölbling, Garthner, Vogl és Barbieri munkájával kapcsolatos levéltári adatok közlése és feldolgo
zása nélkül azonban a budai városháza 1702. évi építésének a kérdései nem tisztázhatók. A Schmall és 
Schoen által feldolgozott levéltári forrásanyagon kívül az akkori városigazgatás fennmaradt irataiban (a 
budai kamarási és alkamarási számadásokban és számadás mellékletekben, valamint a tanácsülési jegyző
könyvekben) számos olyan adat található, amelyeknek a segítségével nemcsak a munka megindulásának 
időpontja, és a munka végzőinek neve állapítható meg, hanem a végzett munkák mennyisége (az építkezés 
anyagfelhasználásával és költség kihatásával együtt) és a helye is. Ezeknek az adatoknak a segítségével az 
1702-ben elkezdett nagy építkezésnek csaknem minden lényeges kérdése megvilágítható, s ezek az adatok 
lehetőséget adnak arra is, hogy az építkezés előtti állapotot, tehát tulajdonképpen az épületnek a felszabadító 
ostromokat átvészelt középkori részeit is meghatározhassuk. 

A levéltári adatok szerint nyilvánvaló, hogy az 1702. évi városház-építkezéssel kapcsolatban sem az épít
kezés vezetésénél, sem a homlokzat tervezésénél, annak „olasz barokk" jellegű architektúrájának a kialakíta
nál Venerio Ceresolának szerepe nem volt. Schoen Arnold is csak azt állapította meg, hogy Ceresola „kezd
te" és „fejezte be" 1690. január elseje előtt a budai városháza dongaboltozatos helyiségeinek „használható
vá helyreállítását", s hogy az „alapvetően indító" munka volt. S ugyancsak ő bizonyította, hogy 1702 
márciusa után Ceresola neve budai építészeti vonatkozásban nem fordul elő. 

Az előkerült adatok szerint az építkezés — a régi középkori ház átépítése — 1702 júniusában indult meg. 
Ebben az évben kifizetett a városi tanács a végzett munkákra a kamarási (városi) pénztárból 537,8 forintot, 
az alkamarási (gazdasági) pénztárból pedig 1310,6 1/2 forintot.11 Ebből az összegből (1847,14 1/2 forint, 
amely jóval meghaladta a felszabadítás óta eltelt 16 év alatt a városháza javítására összesen fordított költsé
geket, 550 forint a kőművesmunkát végző Hölbling János, 160 forint pedig az ácsmunkát végző Garthner 
Joachim munkadíja volt. 
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A velük kötött szerződéseket a városi tanács 1702. július 10-én hagyta jóvá,12 amikor az építkezés már 
javában folyt. 

A Hölbling Jánossal kötött szerződés — az építkezésre vonatkozó legfontosabb forrás — teljes szövege 
a következő: 

Puncta. 
Erstens, 

Andertens. 

Drittens. 

Vierdtens. 

Fünfftens. 

Sechstens. 

Sibendtens. 
Achtens. 

Neűndtens. 

Zehendtens 

Vber die Mauer Arbeith bey den Rathauses Gebeü. â dato 9. July. 702 
die alten gemäür in die höhe, welche vor untauglich erkhennet werden, nicht allein in der 
oberen Contignation umb und umb bis auf gueten absatz abzubrechen, sondern auch 
an den unteren Stokh bey des brodsitzers und Wirths Küchel, die nichts wehrtig sich 
befindende seithen-Mäyr, gahr auch ins fundament, fehrn es nöthig, abzutragen. Von 
auszenher die fleckhbankh, und des saüfensieders gewelb mit denen unnöhtigen zwischen 
Mauren gentzlich, Ja auch das alte zwischen Jetziger Rathstuben und Warth-gewelb ste
hende alte unnütze Gemäür abzutragen, folglich allerseits so wohl ihn- als auszwendig, 
forderist aber auff dem Eckh, einen gueten Fundamental grund, zu graben, die steiner 
schütt und sandt, iedes vor sich zue separiren, anbey alle schütt, so sich auff denen ge-
welbern befindet, nach der Nohtturfft wegzuscheiben. Summarie Pr: 50 f: 
das Eckh, wo die fleckhbankh gewesen, im Fundament 4. schueh dickh auszer des Funda
ments aber 3. schueh dikh bis in die Mittere linie auff zu mauren, betrifft vor 27. Klafter 
54 f. 
die alte zwischen der Rath und Warthstuben nidergerissene Maur, bis auff die mittere lini 
wider auff zueführen, und die fenster in den rechten Form der Faciade zu versetzen, pr: 
12f. 
die inwendige gemeür im hoff von des brodsitzers laden ahn, bis an des Wirths Küchel 
incl: ex Fundamento 3. schueh dickh bis an die mittere lini aufzuführen thuet vor 16. 
Klafter 32 f. 
Im hoff ausz Fundament eine neue 3. schueh dickhe Maur bis an die mittere lini auff-
zuführen pr 14. Klafter th: 28 f: 
Im hoff ebener erden die Küchel vor den br od sitzer anzulegen, selbe sambt den Spatio 
von H: Ungers haus.ahn, bis an die einfarth, id est, sambt der Wirths Küchel ordentlich, 
zwar also zu gewelben, damit des sitzers Küchel â parte gerichtet, zuegewelbet, und mit 
den Rauchfang übers tach hinausz vesehen werde. Nicht weniger damit jene zwey 
rauchf äng von des brodsitzers wohnung und jetzigen Rahtstuben, ihrigen Öfen, durch 
vorgedachtes neu gezogenes gewelb zwar jeder in unterer linie inder haubt-maur â parte, 
in oberer Contignation aber als zue der Rath-Commission und Warthstuben ihrigen 
Rauchfang ordentlich und ohne Winkelwerch zusahmen gezogen werden. Ingleichen 
damit jener Rauchfang von des Wirths Kuchelherd, und wo man bis-dato in die Warth
stuben eingeheytzet hatt, durch die haubtmaur übers tach in einen Camin oder Rauch
fang auszgeführet werde, und damit auch jener Rauchfang so im hoff zue ersehen, und 
künftigen Winter zue erheytzung des Wirths jetzigen Wohnung mues gebraucht werden, 
nach der Mensur in der Haubt-M aur übers tach auszgeführet werden, zuesahmen pr : 60. f. 
das Haus thor nebst abbrechung der alten Reminade-gemeür zu versetzen. Pr: 8. f. 
die zwey alten am Eckh, wo die fleckhbankh gewesen, und der Sayfensider gewohnet hatt, 
eingerissene gewelber in ein gewelbe zue ziehen, und wieder gantz neu nach der Maas der 
Faciada zue zugewelben. pr 16 f : und was sich etwan 
An der unteren Contignation altes und mangelhafftes, zue ertragung des darauff kommen
den neuen gebewes, auszer des obnotirten, nicht vermögendes sich finden und bey kom
men mögte, solches denen vorigen 8. puncten gleich, ohne âparte machenden Anrechnung 
rechts zue verfertigen. Was nun 
den oberen Stok hbetriffén so ist selbiger von des Herrn Ungers haus an bis an des 
Nachtwechters Quartier so wohl von auszen als Innen her durchgehends gantz neu 2 1/2 
Klafter hoch aufzueführen, und haltet solches gemäür, sambt der Gippel Maur so zwi
schen des H: Unger und den Rathaus soll geführet werden 160 Klafter thuet 320 f. 
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Aylftens. Muesz an der Faciada am Eckh, der viereckhete Ärker mit denen tragsteinern vermauret 
vegewelbt und bis unter tach geführet werden. Pr : 35. f. 

Zwölftens. werden von Herrn Ungers Haus ahn, bis an des Nachtwechters wohnung de proportione 
der unterlaufenden Maas zwischen denen 17. fenstern und Ärker 9. Muschlen in der 
Faciada angelegt, dero Werth in vorigen puncto 10. begriffen stehet. 

Dreyzehentens. Wird das Archiv, an des Herrn Ungers Haus auff zwey pfeilern angelegt und gewelbet 
pr: 22 f. 

Vierzehendtens. Müssen in oberer Contignation die schütt Meür an dem Archiv, Rath- und Warthsstuben 
auffgeführet und im Sali ein Camin angelegt werden, thuet 75. Klafter 150 f. 

Fünffzehendtens. solle die Haubstiegen erweitert und Accomodirlich mit eichenen stafflen versetzet, auch im 
Sali mit palagustern versehen werden. Pr: 30 f: 

Sechzehendtens, seind so wohl die unteren alsz oberen Herdt statt sambt ofenfueszen auff zu mauren pr : 9. f. 
hierbey aber ist vors 

Siebenzehendte und lezte zu observiren, dasz die Faciada, do proportione in formám des (titl) Herrn 
ober kriegs Commissary Schweidlers Haus angelegt, die Maurer- Handlanger, und gerüst-
machungs Unkosten von dem Maurmeister alle bezahlet, und jedes in unverputzten stand 
geliefert, die Bau Materialien aber von der Statt geschaffet werden, betrifft also die Sum
ma dieser puncten 826 f. welche hiermit einem Löbliche Wohlweisen Statt-Rath nicht 
allein pro revisione et ponderatione derenselben, sondern auch nach beliebiger Veran
staltung vel pro ineundo Contractu mit dem Stattmaurmeister Johan Hölbling dienst
fertigst, und respective dienstgehorsamst von dem Statt ober- und unter-Cammerambt 
Überreichnet werden. Actum Ofen den 9. July 702. 

(Atanács pecsétjével ellátott záradék szövege a szerződésen:) Vorstehender Entwurff ist nicht allein pla-
cidiert, sondern drüberhin bey heüntiger Raths Session mit dem Bürgerlichen Statt Mauermaister Johann 
Hölbling solcher gestalten conueniert, undt accordert worden, dasz Ihme vor seine arbeith allein 550. f. 
Pares gelt, undt dan 10. Emer Wein au'sz gemeiner Statt Keller gegeben werden solle; Uhrkundt dessen ge
meiner Statt Insigel. Ofen den 10. July 1702. 
N: Burgermaister undt Rath aida13 

A szerződés szövegében az elvégzendő munkák felsorolásának a sorrendje (a bontás, a földszinti és az 
udvari rész építése, a kémények építése, a házkapu elhelyezése, az emeleti rész építése, a főlépcső kiszélesítése, 
a homlokzat kialakítása) lehetőséget ad arra, hogy az épület régi állapotát és a helyreállítás, átalakítás mér
tékét (és részleteit) megállapíthassuk. Megjegyzendő, hogy mind a földszinten, mind az emeleten a leírás a 
városháza épületéhez délfelől csatlakozó Unger-háztól indult ki, s tartott az Úri utca sarkán álló 78-as számú 
házig. Ez szintén a város tulajdonában volt, s bár 1688-ban városház céljára foglalták le, nem erre, hanem az 
éjjeliőrök szálláshelyének, lakásának használták. Ennek a földszintes háznak az építésére és a mellette levő 
épülethez való kapcsolására ekkor nem került sor. 

Az átépítésre került ház azonban nem L, hanem U alakú volt. (1. kép.) Az udvart nyugatról a mai 
főlépcsőház helyén levő épületrész zárta le, melynek keleti fala megegyezik a mai fallal, a nyugati pedig a 
kapubejárattól számított második helyiség falának a folytatása volt. A városháza épületének ezt a részét a 
XVIII. század közepén a Matthey mérnök által készített térkép is ábrázolja14 (2. kép), de bizonyítják ezt a 
megállapítást az 1702. évi építkezésre vonatkozó ácsmesteri elszámolások adatai is: ugyanis ekkor a padlás
tér lezárását — az oromfalat — nem téglából, hanem deszkából készítették el. Az oromfal készítése egyéb
ként bizonyítéka annak is, hogy a városházának kiválasztott eredetileg is emeletes épület még az átépítés 
idején is földszintes házak között állott. A padlástér deszkából készített lezárásának a helyét az ácsmester 
pontosan megjelölte: az Unger-háznál és a Stettner-háznál15, tehát nem az éjjeliőrök szállása, lakása felé 
eső részen). 

Unger György városi tanácsos és kereskedő neve szerepel az 1696. évi Zaigerben, mint a 98. számú, 
jó falakkal, boltozatos helyiségekkel és pincével rendelkező ház birtokosa. Stettner neve viszont a Zaigerben 
nem fordul elő, de az ácsmesteri elszámolásban a nevével jelzett ház minden kétséget kizáróan azonos a 
Zaigerben — birtokosnév nélkül szereplő — 96. számú házzal, amely egy keskeny kis telken, a mai Balta 
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közben (akkor Kurze gässl-nek nevezték) állott. Ez a B CL ltd k Ö Z 
ház 1696—1702 között kerülhetett Stettner birtoká
ba. Stettner azonban nem sokat törődött a telkével, 
amelyen a Zaiger szerint az ostromok után csak va
lami kevés maradt meg a régi falakból (hat etwas 
wenigs uon alten mauren), mert sem a teleklevelet 
nem váltotta ki, sem a házat nem építette fel. Igya 
telket, házhelyet, mint „brandstatt"-ot 1711-ben a 
városi tanács 50 forintért Thörr Lőrinc szabómester
nek adta el.16 A Stettner-telek szélessége — a Zaiger-
ben szereplő felmérési adatok szerint — 4 öl volt. Ez 
a szélesség — bár az akkor készült felmérések ada
tait nem tekinthetjük tökéletes pontosságúaknak — 
körülbelül megfelel a városháza akkori nyugati ud
vari szárnya szélességének. Az Unger-ház Tárnok 
utcai homlokzatának a hosszúsága (7 öl és 4 1/2 láb) 
pontosan egyezik a városháza keleti udvari szárnyá
nak homlokzati hosszúságával. Felvethető tehát an
nak a lehetősége, hogy a középkorban a mai épület 
két udvari szárnya, a 98. számú telken álló ház 
(amely még a XVIII. százd közepén is a teleknek a 
városházához csatlakozó részén állott, az udvara né
zett a Balta közre) és az Unger-ház egységes épület 
volt. Ennek a lehetőségnek a feltételezését erősítheti 
az épület mai alaprajza is. A Szentháromság utcára 
néző épületszárny (a mai főhomlokzat) egyrésze — 
a régi 99. számú telken álló ház itteni része — a sok 
átépítés ellenére is különválasztható az udvari szár
nyaktól. E különválasztásnak a feltételezését lehető
vé teszi az épület Tárnok utcai szárnyának a Szent
háromság utcai szárnnyal való érintkezésénél még 
ma is fennálló fal szélessége (ez a szélesség a két 
épület hajdani tűzfalaiból adódik), és az, hogy a mai 
Szentháromság utcai szárny udvari fala ennek a szé
les falnak a középvonalából indul ki. A Szenthá
romság utcai épület keleti zárófala nem a mainak 
a helyén volt, hanem azzal a széles fallal azonos, 
amely a mai épület erkély alatti helyiségét kettévá
lasztja (3. kép). 

Ha a mai épület Szentháromság utcai részének 
a felszabadítás után a 99. számú telken levő szaka
sza a Tárnok utcára néző épületszárnytól, illetve épü
lettől elválasztható (bár ehhez a döntő adatokat csak 
az épület régészeti vizsgálata tudná szolgáltatni), ak
kor felmerül az a kérdés is, hogy a két épület mikor 
került egymással összefüggésbe? Erre a kérdésre saj
nos okleveles adatokkal válaszolni nem lehet. Meg
állapította ezt már — az 1945 utáni kutatások összefoglalása alkalmával, a házat mint gótikus épületet 
szemügyre vevő — Gerevich László is: „Különös, hogy a középkorban is valószínűleg városházának hasz
nált épületről az oklevelek hallgatnak." Gerevich feltételezte ugyan, hogy ez az épület volt a középkori bu
dai városháza, és ezt indokolta azzal is, hogy „Földszintjének árkádíves kiképzése a városház építészet 
jellegzetes és elmaradhatatlan része,"17 de ezt a feltételezést és indoklást csak akkor lehetne elfogadni, ha 

2. kép. A városháza telektömbje Matthey 1741. évi térképén 
Grundstückblock des Rathauses auf der Karte Mattheys vom 

Jahre 1741 
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bizonyítékunk lenne arra, hogy a Szentháromság utcai épületrész a mögötte levő épülethez kapcsolódott 
már a középkorban is. Erre vonatkozó bizonyítékot az 1702. évi helyreállítással, átépítéssel kapcsolatos 
feljegyzésekből levonható következtetések szolgáltatnak. 

A felszabadítás után városházának elfoglalt épület kapuja az átépítéskor, de nyilvánvalóan már a fel
szabadítás előtt is, a Szentháromság utcában volt. Ennek a kapubejáratnak a középkori létezését bizonyít
ják az 1945 utáni helyreállítás során előkerült szegmentíves ülőfülkék. Szegmentíves ülőfülkék kerültek elő 
azonban ugyanekkor az udvarra néző falban is, sőt ennek a falnak a mai Tárnok utcai szárny udvari részé
vel való találkozásánál egy faragott kő kapukeret töredéke is napvilágot látott. Ezek alapján feltételezhető, 
hogy a Tárnok utcai épület eredeti kapubejárata itt volt. Hogy ezt a kapubejáratot a felszabadulás előtt 
szüntették-e meg, vagy csak utána, a Ceresola által végzett helyreállítás során falazták-e be, arra pontos, 
bizonyító adatok nincsenek. Nyilvánvaló az, hogy a felszabadítás után a telkek kimérésénél, az épület
maradványok számbavételénél elsősorban nem a hagyományok fenntartásával, a régi telekrendszer meg
őrzésével törődtek, hanem igyekeztek a város területét úgy felosztani — a várható telekkönyvi jövedelem 
biztosítása érdekében —, hogy a kimért és igénylendő telkeken hasznos és használható épületek, épület
maradványok legyenek. Ily módon sor kerülhetett a korábban egységes épületek kettéosztására. Az Unger-
és Stettner-ház is így keletkezett, a középkori egységes épületet a Tárnok utcai kapu déli fala mellett elvágva. 
A megmaradó rész viszont ekkor a Szentháromság utcai épülettel egységet képezett. A Szentháromság utca 
és a Tárnok utca sarkán a két épület találkozásánál eredetileg üresen maradt derékszögű területet a felszaba
dítás idején már falak zárták le, melyeken belül két üzlethelyiség — a mészárosé és a szappanfőzőé — volt, 
és a Szentháromság utcai szárnynak az épület két udvari szárnyával összefüggő emeleti része is volt. 
A lépcsőház (1702-ben főlépcsőháznak nevezik) a mainak a helyén az épület nyugati udvari szárnyában 
vezetett fel az emeletre, tehát a Szentháromság utcai kapubejárathoz kapcsolódott. A két épület össze
kapcsolása tehát már a felszabadítás előtt — a középkorban — megtörtént. 

3. kép. A városháza pincéjének alaprajza 
Grundrisszeichnung des Rathauskeüers 

Û 10 m 
i 1 ——l 
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1702-ben a városháza helyreállítását nagyarányú bontási munkával kezdték, először az ostromok alatt 
nyilvánvalóan erősen megrongálódott emeleti részen. Az emelet nagy részét „körös-körül" (tehát a Tárnok 
utcában, a Szentháromság utcában és az udvari szárnyon) le kellett bontani. Sor került az alkalmatlan régi 
falak lebontására a földszinten is, bár itt jóval kisebb mértékben, mint az emeleten. A földszinten a falak 
lebontása a következő helyiségeket érintette: a Tárnok utcai szárny udvari részén a kenyérárus és a kocsma 
konyháját, ezeknek az udvari oldalfalait, valamint a sarkon levő mészárszéket és a szappanfőző boltját, 
amelyeket egy közfal választott el egymástól. A Szentháromság utcai oldalon a földszinti homlokzati rész 
nyilvánvalóan megfelelő épségben lehetett, mert itt bontásra nem volt szükség, csupán az itt levő tanács
szoba és várószoba közötti falnak (valószínűleg csak egy részét) bontották le, talán a térelosztás szándékolt 
megváltoztatása miatt, hiszen ezt újra felépítették, és a homlokzat helyes formájának megfelelően helyezték 
el az ablakokat is. Mivel itt új homlokzati fal építésére nem került sor, állítható, hogy az ablakok elhelyezé
sének a munkája csak az ablakkeretek homlokzati megjelenésének a szempontjából volt szükséges. 

Lényegesen nagyobb építésre volt szükség a sarkon, ahol a lebontott mészárszék helyén egy 27 öl 
terjedelmű, 4 láb vastag alapot és arra 3 láb széles falat építettek a földszint magasságában (a szerződésben 
az „in die Mittere linie" a földszintet az emelettől elválasztó födémet jelenti), az itteni két beszakadt bol
tozató helyiséget pedig egy bolthajtás alá vonták, s az új boltozatot a homlokzatnak megfelelően alakították 
ki. Az udvari részen a lebontott régi falak helyére két kisebb falat (16 öl és 14 öl terjedelműeket) építettek 
fel, szintén csak a földszint magasságában. 1702-ben a sarkon azért kellett az új falakat csak a földszint 
magasságáig felhúzni, s egyáltalán a falakat újra felépíteni, mert oda egy sarokerkélyt szándékoztak építeni, 
és szükség volt a jó, teherbíró falakra. Az udvaron viszont az épségben maradt főfalakhoz az Unger-háztól 
kezdődően a bejáratig, „bis an die einfahrt" (a mai Szentháromság utcai kapuig) L alakban földszintes rész 
csatlakozott, amelyet a felszabadítás után a Tárnok utcára néző kocsmahelyiség (a régi, középkori kapu
bejárat helyén) és a mellette levő péküzlet konyhájának, illetve a kocsmáros lakásának használtak. Ezt az 
udvari földszintes részt 1702-ben sem építették fel az emelet magasságáig. Az 1702. évi szerződésben a falak 
és a kémények építésére vonatkozó meghatározások alapján nyilvánvaló, hogy a földszinti udvari rész 
későbbi hozzáépítés az épülethez: a falakat alapjaikból (ex Fundamento, ausz Fundament) kellett újra 
felépíteni (mint az épület sarkán is), tehát korábban csak sebtében felhúzott falak állottak itt. A későbbi 
hozzáépítést bizonyítja az is, hogy az udvari helyiségek kéményei 1702 előtt nem az épület főfalaiba voltak 
beépítve. Valószínű, hogy ez a földszintes udvari rész csak a török uralom alatt épült fel, s az is, hogy akkor 
a Tárnok utcai kapubejáratot még használták. Ugyanis az 1702. évi kőműves-szerződésben „Unger-ház 
melletti térséget" említettek a kenyérárus konyhájának az építésével kapcsolatban. Ez a térség (spatium) 
a régi Tárnok utcai kapubejárat előtt volt az udvaron, s az udvari fal felhúzása után a kocsmáros lakásául 
szolgált. Arra. vonatkozóan, hogy a Tárnok utcai kapubejárat még közvetlenül a felszabadítás után is 
létezett, bizonyíték lehet az is, hogy 1696-ban a vári telkek összeírásakor, felmérésekor a Dísz tér felől jövő 
összeírok az épület homlokzatát a mai Tárnok utcára helyezték. Az épület szétosztása után azonban 
a Tárnok utcai kapubejárat feleslegessé vált. Ezért helyezhették itt el a városi kocsmát, 1692 körül, mint 
erre az akkori asztalosmunkák városi elszámolásai utalnak. 

Az 1702. évi kőműves-szerződésben szerepel a városház kapujának az építése is, de a kapu pontos 
helyét nem jelölték meg. Nyilvánvaló azonban, hogy a Tárnok utcai épület szétosztása után más kapuról 
nem lehet szó, mint a Szentháromság utcai épületszárny régi kapujáról. Ennek a kapunak a készítése 
elsősorban kőfaragó munka volt. Erre a munkára természetesen nem vonatkozott a kőművesmesterrel 
kötött szerződés. A szerződés egy-két pontja azonban tartalmaz olyan elvégzendő kőművesmunkákat, 
amelyek a kőfaragómunkájához kapcsolódtak. Az egyik ilyen munka •— a földszinten — a ház kapujának 
az elhelyezésével volt összefüggésben, a másik pedig — az emeleten — a tervezett sarokerkély építészeti, 
falazási biztosításával. A ház kapujának az elhelyezésével kapcsolatban a kőműves munkája — szerződés 
szerint.— a régi „reminade" falaknak a lebontását és az új — a kőfaragók által készített — kapukeret 
elhelyezését (illetve az elhelyezés biztosítását) jelentette. A kőművesnek (talán az új kapu magasítása végett) 
le kellett bontania a régi kapunak a felső — körnegyed — íve felett levő falat, a teherelhárító ívet (Ent-
lastungsbogen), hogy az új kapukeret ide beilleszthető legyen.18 Nem került ekkor sor a kapu áthelyezésére, 
mint eddig állították, hanem csak az új kapukeretet helyezték el. 

A budai városháza épületének földszinti beosztása az 1702. évi átépítés idején a következő volt: 
a Szentháromság utcai kapubejáratból balra nyílott az ajtó a várószobába, és innen a tanácsszobába. 
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A kaputól jobbra három helyiség volt, ezeknek a rendeltetésére azonban adatok nincsenek. Az épület 
Tárnok utcai szárnyán csak üzlethelyiségek voltak (az Unger-háztól elkezdve), a városi kocsma, a péküzlet, 
a szappanfőző boltja és a mészárszék. Az udvari részen az Unger-háztól a bejáratig a kocsmáros lakása, 
konyhája és a kenyérárus konyhája. Az épület földszinti beosztásának a megállapítását elsősorban a szerző
désnek a kémények építésére vonatkozó megjegyzései, meghatározásai teszik lehetővé. A szerződés szerint 
a kőművesnek a tetőn átvezető kéménnyel kellett ellátnia a kenyérárus konyháját, s gondoskodnia kellett 
arról, hogy azokat a kéményeket, amelyek a kenyérárus lakásának (a péküzletnek) és a mellette levő, akkori 
tanácsszobának a kályháihoz tartoztak, az újonnan épített boltozatokon át a földszinten a főfalban (a haj
dani két épület közös tűzfalában) külön-külön, úgy vezesse, hogy azok az emeleten, mint a tervezett tanács
bizottsági (Rath-Comission) és várószobához tartozó kémények, hajlás (Winkelwerch) nélkül összevon
hatók legyenek. Hasonlóképpen a főfalban kellett kivezetni a kocsma konyhájának, a földszinti várószobá
nak és a kocsmáros lakásának a kéményeit is (4. kép). 

A földszinti rész helyiségeiben a boltozatok általában rendben voltak, és teherbíróak lehettek, mert 
a szerződésben új boltozatok készítéséről csak az újonnan épített helyiségek esetében volt szó, a többi 
helyiségre vonatkozóan, minden külön munkadíj megjelölése nélkül, tehát nyilvánvalóan jelentéktelen 
munkával járó javításokra (a régi és hiányos falak helyrehozására) kötelezték a kőművest, annak biztosítása 
céljából, hogy a boltozatok elviseljék az emeleti részt. 

A budai városháza 1702. évi építésénél a legnagyobb kőművesmunka az emelet teljes újjáépítése volt. 
Az Unger-háztól az éjjeliőrök szállásáig 2 1/2 öl magasságban teljesen új falat húztak fel, 160 öl terjedelem
ben, az Unger-ház és a városháza között épített tűzfallal együtt. Az emeleti sarkon egy négyszögletes zárt 
erkélyt helyeztek el. A kőműves tartozott ennek a tartóköveit beépíteni, az erkélyt a tető alá felvezetni és 
beboltozni. Az emeleti részen a következő helyiségek voltak : az Unger-ház melletti részen a levéltár (ide 
két pillért is beépítettek), aztán — a sarkon — a tanácsszoba, a Szentháromság utcai oldalon a várószoba, 
valamint egy nagy terem (Sail). Az emeleti helyiségeket nem újonnan alakították ki : a szerződésből kitűnik, 
hogy a válaszfalakat a leomlott régi falak (schütt Meür) helyén építették fel. A főlépcső, amely a nagy te
rembe vezetett, a régi helyén maradt, ekkor csupán a kiszélesítésére és tölgyfából készített lépcsőfokokkal 
és balluszterekkeí (Palaguster) való ellátására került sor. A másik lépcső, melynek létezését a főlépcső el
nevezés miatt feltételezhetjük (helye azonban ismeretlen), építésére vagy javítására nem utal a szerződés 
szövege. 

A ház homlokzatát Schweidler főhad biztosnak az Úri utcában (a mai 38. számú ház helyén) állott házá
nak a formájára kellett kialakítani. E ház homlokzati mérete (de a telek nagysága is: az utca felől 12 öl 3 
láb, hátul 11 öl 3 láb, a két oldalán 15 Öl) nagyjából az újjáépített városháza méreteinek felelt meg. A házat 
a rajta levő, meglehetősen jó falak és boltozatos helyiségek felhasználásával 1698. január 20-a után építtette 
újjá Schweidler. Sajnos ennek a háznak a XVII. század végi állapotáról — a XVIII. század közepén és 
különösen a XIX. században történt nagyarányú átalakítás miatt19 — pontos adatok, amelyek a városháza 
épületével való egybevetését lehetővé tennék, nem maradtak fenn. A városháza homlokzatának kialakítá
sára vonatkozóan a szerződésben csak egy részletesebb utalás van: az újonnan épített emeleti (homlokzati) 
falak felrakásánál az épület 17 ablaka és az erkély között arányosan elosztva 9 kagyló (Muschlen) elkészíté
sét a kőművesnek kellett vállalnia. 

A városháza építkezése 1702. június közepén indult meg. A szerződés szerint Hölblingnek, aki a mun
kát 826 forintért vállalta, kellett kifizetnie a kőműves- és napszámos munka, valamint az állványzatkészítés 
költségeit. Az építkezési anyagok beszerzését a város vállalta. A fennmaradt pénztári számadás-mellékletek 
szerint 1702-ben a városháza építkezéséhez a következő anyagokat vásárolták: június 16—október 10-ig 
felszállítottak a várba 170 fuvar (48 hajórakomány) friss dunai homokot (140 forint).20 Az év folyamán 
felhasználtak az építkezéshez 20 500 téglát (mauer und gewelb zügl).21 Ennyi téglából kb. 10 köböl (68 m3), 
vagy egy másik vélemény szerint (habarccsal együtt) 82 m3 falat lehetett felrakni.22 A szerződésben megjelölt 
falazások mennyiségi adatai azonban ennél jóval nagyobbak voltak. Feltételezhető tehát (s erre utal a 
szerződés első pontja is), hogy a bontási anyag nagy részét is felhasználták az építkezéskor. Vegyes (téglával 
és új kővel való) falazásra ekkor nem kerülhetett sor, mert a számadás-mellékletek szerint az építkezéshez 
felszállított kőanyag legnagyobb részét az erkély építéséhez használták fel. 1702. július 1. és december 3. 
között felszállítottak ide 23 fuvar követ a svábhegyi, az Újlakon kívüli és a pesti kőbányákból (kapu- és 
kerékvető kő, alsó ablakkő — ablakkönyöklő — a tanácsi és várószobába, kőlapok és párkánykövek 
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az erkélyhez). A tetőszerkezet elkészítéséhez 533 forint értékben vásároltak építőfát (a Felvidékről, a 
bányavárosokból a Dunán leúsztatott 130 kis és 147 nagy gerendát, valamint a császári malomudvarból), 
5 és fél fuvar lécet, 13 000 lécszöget (Lattennagel), 27 000 tetőcserepet (Tachzügl), 2000 fazsindelyt (Schindl) 
és 3000 zsindelyszeget, 340 deszkát (Tischlerladen, Panckladen).23 

Az építkezés lefolyása 1702-ben a következőképpen rekonstruálható.24 Június 25-ig Garthner Joachim 
ácsmester 6 1 /2 napszámmal előkészítette az építkezéshez szükséges kőművesállványzat faanyagát (Mauer
schrägen). Augusztus 4-ig elkészültek a kapu kőfaragó-, kőműves- és ácsmunkáival, valamint az új kapu 
sarokvasainak a forrasztásával (Vergüssung). Szeptember közepére elkészült a földszinti tanács- és váró
szoba (szeptember 24-ig bevakolták, szeptember 28-án a földszinti tanácsszobában egy új, zöld kályhát 
állítottak fel, október 6-án pedig már a padlót is felsikálták). Szeptember 24-ig elvégezték a szükséges 
bontási munkákat, s október végére befejeződött az emeleti falak felrakása. Október 29-re már a városház 
körül heverő építési anyagot is összetakarították. Közben Garthner Joachim ácsmester elkészítette a tető
szerkezetet, amely munkáért a szerződésben kikötött 160 forinton és 10 akó boron kívül 1702. november 
16-án még 4 akó bort kapott. A tetőszerkezet elkészítése, amely 370 ácsnapszámot vett igénybe (a felhordása 
még külön 75-öt), Garthnernek egyúttal mestermunkája (Maisterstuckh) is volt.25 November 18-án 
lebontották az épület állványzatát, és a tetőcserepek felviteléhez külön állványt építettek. Utána — még 
novemberben — Garthner elkészítette az utcára és az udvarra néző ablakokat, valamint az épület két végén 
(az Unger- és a Stettner-ház felé) az orom bedeszkázását és elkezdték a tetőszerkezetre a lécek felszögelését. 
Novemberben Hölbling — szerződésen kívül — megcsinálta a kocsmakonyha ajtajának és a vendégszoba 
(Gaststube)26 utcára nyíló ajtajának a falazását. Ebben a hónapban Spielbieler György János fazekasmester 
két új kályhát állított fel : az egyiket a kocsmában, a másikat a kenyérárus boltjában, s elvégezte a városháza 
többi kályhájának a javítását, többek között az őrszobában és a polgárszobában (burger stube).27 December 
3-ig 8 kőműves napszámmal és 119 egyéb napszámmal felhordták és berakták (einhencken) a 27 000 tető
cserepet. December 23-ig 23 ácsnapszámmal befejezték az épület tetőfedési munkáját: ahol a tetőcserép 
nem volt elég, a hajlatokat (Ixen), a toldásgerendák (Anzüg) alatti részt, valamint a tetőszerkezet gerincét 
(Gratt) kideszkázták, s erre szögezték rá a fazsindelyeket, és belülről aíádeszkázták (,,untersatz"-ot készítve) 
az egész tetőt. Karácsonyra az épület tető alatt állott. 

A városház épületén azonban munka még maradt a következő évekre is. A szerződés szerint Hölbling-
nek a kőművesmunkák befejezése után az épületet bevakolatlan állapotban kellett átadnia, s nyilvánvalóan 
jócskán maradt még elvégzendő belső és díszítőmunka is, azonkívül, hogy a sarokerkély sem készült el 
1702-ben. Amini Antal kőfaragósegéd és társai ugyan már július elsejére elkészítették az erkély gyámkövét 
(Tragstein), Vogl Konrád nürnbergi származású kőfaragó mester pedig augusztusig az erkély alsó részét 
(Fuesztaífel), a következő években azonban nagyobb munkákat a városház épületén nem végeztek. 1703-
ban a városi pénztárból a városház építésére csupán az előző évről elmaradt kifizetések történtek. A város
nak hosszú évekig nem volt pénze az építkezés folytatására, befejezésére. Az 1703. évi városi kiváltságlevél 
elnyeréséért ius armorumcímén 8600forintot, arepülőhíd megváltásáért 2000 forintot kellett fizetni. A város 
jövedelmi forrásai a Rákóczi-szabadságharc alatt igen nagy mértékben csökkentek, sőt 1706-ban, az adó
fizetés elmaradása miatt is kénytelen volt a város 2400 forint kölcsönt felvenni, hogy a császári hadsereg 
ellátását biztosítani tudja.28 

Az erkély építésének befejezésére ezért csak 1707. április 14-e után került sor. A kőfaragómunkát 
ekkor is Vogl Konrád végezte, a szobrászati munkát Francesco Giuseppe Barbieri, a kőművesmunkát 
pedig Hölbling János, akinek a munkája azonban nemcsak az erkély faragott köveinek az elhelyezésével 
volt kapcsolatos, hanem az emeleti sarokszoba falainak az építésével is, amelyhez 1000 téglát (gwelb zigl) 
használtak fel (tehát kb. 3X3 méter nagyságú fal építésére kerülhetett sor, nyilvánvalóan az erkélynél).29 

Ebben az évben készített Vogl Konrád János (15 forintért) a péküzlet feletti kis helyiséghez két (in der Mas 
30 schueh) ablakkövet is.30 A városháza építésének befejező munkái (elsősorban az emeleti részen) azonban 
még néhány évet várattak magukra. A városi jövedelmek emelkedésére 1709-től kezdve került sor, s csak 
ezután jöhetett szóba az abbamaradt építkezés folytatása. Vogl Konrád kőfaragó mesteren kívül Mätzinger 
Farkas is készített ekkor ablakokat a városházához. Hölbling rendbe hozta az irodát (Cantzley Stube) és 
a péküzletet, ajtót falazott a tanácsszobában, Bösinger Farkas Henrik festő (a volt polgármester testvére) 
pedig ennek a falára figurális festményeket készített. Ezek a festmények a XVIII. század végén még láthatóak 
voltak, az akkor már kancelláriának („író ház") használt teremben. Témájukat és felirataikat Vályi András 
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1796. évi leírásából ismerjük: „ . . .Károly Tsászárnak lovon ülő képezete a' városnak tzimereivel, és két 
Angyalnak képeivel, mellyek balról e' szavakat lehellik: 

SenatVl ConCorDIaM. 
Jobbra pedig e' szavakat: 

Perennablt SenatorVM ConCorDIa. 
Alább egy zöld pázsitra alkotott képezet pedig egy sisakon e' szavakat mutattya: 

PaCeM tibi BVDa reposCo. 
E' képezetnek jobb része felől szőlők függenek, illy felirattal : 

A fructu vini multiplicati sunt fidèles in pace. 
A' bal felől levő kalászoknál pedig ez a' felirat van : 

Dominus pascit fines tuos pace, et adipe frumenti satiat te. 
A' közönséges kívánság pedig ez: 

MetropoLIs BVDa In paCe fLoreat." A képek készítésének az idejét a négy chronogramm egyformán 
1707-ben jelöli meg. Vályi András leírásában nyilvánvaló tévedés az, hogy Károly császárt említi. A kép 
vagy az akkori császárt, I. Józsefet, vagy — s ez valószínűbb — I. Lipótot (akitől a város a kiváltságlevelet 
kapta) ábrázolhatta. A tanács egyetértésének az erős hangsúlyozását az 1705. évi polgármester-választással 
kapcsolatos nagy viszálykodás (amelynek kezdeményezője, majd fő szenvedő alanya éppen a festő testvére 
volt) teszi érthetővé. A béke négyszeres kívánsága pedig a Rákóczi-szabadságharcra utal. Ebben a fest
ményekkel díszített új tanácsteremben az első ülést — az első pestisjárvány idején — 1710. június 6-án 
tartották meg.311714—1715-ben a városház emeletén (a levéltár helyére) egy kápolnát építettek, ahol 1715. 
július 7-én a budai polgárság kérésére a pozsonyi Szent Márton-templomból Budára szállított Alamizsnás 
Szent János alexandriai püspök ereklyéit helyezték el. A kápolna építése a városnak 1714-ben 959,45 1/2, 
1715-ben 403,56 forintjába került (kőművesmunka 333,3 1/2, kőfaragó 44, szobrász 29,34, asztalos 311,36, 
lakatos 288,20, aranyműves 72,15, festő 38, kályhás 80, ács 68,33, bádogos 98,24 forint). Ekkor készült a 
kápolna fölé egy kis torony is.32 Az 1723. évi nagy budai tűzvész alkalmával a városháza is leégett. A 
tetőzetet még ugyanebben az évben helyreállították, az egyéb helyreállítási munkákra — 761,53 forin
tért — 1724-ben került sor. A helyreállítás kőművesmunkáit Kayr Mátyás kőművesmester végezte el 
206 forintért, a torony befedését Offner Ferenc bádogosmester 67 forintért, s ekkor helyeztek el két haran
got— Zehetner Ferenc munkáit — a városháza tornyában. Arra nincs adat, hogy az 1723—1724. évi 
helyreállításkor az 1702. évi építkezés során kialakított épületen módosítás történt volna.33 Az 1702. 
évi építkezés tehát a budai városháza épületének a formáját és a beosztását évtizedekre meghatározta. 

A levéltári adatok az 1702. évi építkezés kérdéseinek tisztázásán kívül lehetőséget adtak arra is, hogy az 
épület középkori építéstörténetének a kérdéseit is érintsük, s ezeknek a megoldásához új adatokat, s az 
adatok alapján új feltételezési lehetőségeket szolgáltassunk. Arra természetesen nem volt lehetőség, hogy 
ezeknek a kérdéseknek a végleges megoldását megkíséreljük. Az 1702. évi nagy építkezés adatai alapján 
azonban annyi mindenesetre megállapítható, hogy a mai épület — a várnegyed egyik reprezentatív épülete 
— jóval több középkori maradványt tartalmazhat, mint amennyit eddig — régészeti kutatások nélkül — 
feltételezhettünk. 

•- ' : , • • ' . • • ' • • • • , • • V * 

Nagyarányú építkezésre, nagy átalakításra, bővítésre, az épület mai formájának a kialakítására 
1770—1772 között került sor, Nepauer Máté kőművesmester vezetésével. Nepauernek a kőművesmunkáért 
a városi tanács 1770-ben 1512,36 1/2, 1771-ben 1402,28 1/2, 1772-ben 1287,55 1/2 forintot fizetett, az új 
tetőszerkezet elkészítéséért pedig — 1771-ben — Reischl Gáspárnak 1250 forintot,34 tehát összesen az 
építkezésért csaknem háromszorosát annak, amibe az 1702. évi építkezés került. 

Ennek az építésnek, mint a budai városháza újkori építéstörténete második fejezetének levéltári 
forrásanyag alapján történő részletes feldolgozása, s ezzel kapcsolatban az 1688-ban városház céljára 
igénybevett 78. számú ház, valamint aXVIII.század elején (1701—1714 között) a város által megszerzett 
Jungmayr-féle ház (amelynek a telkén még 1696-ban is állott egy régi magas torony: „Ist ein alter hocher 
Thurn")35 történetének a vizsgálata azonban éppen úgy egy külön tanulmány feladata, mint annak a 
kérdésnek a vizsgálata, eldöntése is, hogy valóban e városháza helyén állott-e Buda város tanácsháza 
a középkorban. Mindehhez a fennmaradt levéltári forrásanyag teljes feldolgozásán kívül igen alapos 
régészeti vizsgálatra is szükség lenne. 
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LAJOS NAGY 

ANGABEN ZUR BAUGESCHICHTE DES RATHAUSES VON BUDA 

Die Stadt Buda erhielt am 30. Juni 1688 von der 
Kameralinspektion zwei Grundstücke zum Bau 
eines Rathauses. Auf beiden Grundstücken standen 
gute Mauern und gewölbte Räumlichkeiten zur 
Verfügung und beide waren auch unterkellert. Der 
Stadtrat dürfte demnach wahrscheinlich massive, 
noch im Mittelalter gebaute Häuser in Besitz genom
men haben. Die Fassade der Häuser lag nicht nach 
der heutigen Szentháromság-Gasse zu, sondern die 
eine blickte auf die Úri-Gasse, die andere auf die 
Tárnok-Gasse. Die Grösse der Grundstücke ent
spricht im allgemeinen den heutigen Massen. Den 
guten und brauchbaren Zustand des auf die Tárnok-
Gasse blickenden Gebäudes beweist auch, dass die 
zur Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten 
— unmittelbar nach der Inbesitznahme — durch 
verhältnismässig geringe Wiederherstellungs- und 
Verbesserungsarbeiten gesichert werden konnten. 
Diese Arbeit führte der kaiserliche Baumeister 
Venerio Ceresola durch. Im Zuge der von ihm 
verrichteten Herstellungsarbeiten war das Ziel 
nicht der Bau eines repräsentativen Rathauses, 
sondern die Verrichtung der allernötigsten Arbeiten 
im stark beschädigten Gebäude : vor allem die Aus
besserung und Ergänzung der beschädigten Gewöl
be. Ceresola hat vor allem im Erdgeschoss acht 
gewölbte Räumlichkeiten hergestellt, jedoch befan
den sich — wie dies aus den erhalten gebliebenen 
Verrechnungsschriften hervorgeht — auch im 
Stockwerk brauchbare Räume. Das Gebäude kam— 
wenn auch nur provisorisch— vor dem 15. Oktober 
1689 unter Dach. In den folgenden Jahren wurden 
am Rathaus nur kleinere Ausbesserungen vorgenom
men. Mit der völligen Wiederherstellung des Gebäu
des wurde erst im Jahre 1702 begonnen. 

Die auf die im Juni des Jahres 1702 begonnenen 
Bauarbeiten sich beziehenden Angaben blieben im 
Archiv der Hauptstadt in den Verrechnungen des 
Kämmerers und des Vizekämmerers, in den Beila
gen der Rechnungen, sowie in den Sitzungsproto
kollen erhalten. Mit Hilfe dieser Angaben kann 
nicht nur der Zeitpunkt für den Beginn der Arbeit 
und der Name jener, die die Arbeit verrichteten, 
festgestellt werden, sondern auch die Menge der 
geleisteten Arbeit (mit der Baumaterialverwendung 
und dem Kostenaufwand zusammen) und deren 
Ort, es bietet sich sogar eine Möglichkeit dazu, dass 
wir den Zustand vor den Bauarbeiten, also auch 
die mittelalterlichen Teile bestimmen können, welche 
die Belagerungskämpfe überstanden haben. Bezüg
lich der Bauarbeiten ist der mit Johann Hölbling, 
dem Leiter des Baues geschlossene Vertrag die 
wichtigste Quelle. Den archivarischen Daten nach 

lässt sich beweisen, dass im Zusammenhang mit 
dem Rathausbau vom Jahre 1702 dem Baumeister 
Venerio Ceresola weder in der Leitung der Bauarbei
ten, noch bei der Planung der Fassade oder bei der 
Ausbildung ihrer italienisch-barocken Architektur 
irgendeine Rolle zugefallen ist.. 

Im Jahre 1702 wurde nur das Gebäude in der 
Tárnok-Gasse umgebaut. Das zum Umbau gelang
te Gebäude war aber nicht L-, sondern U-förmig. 
Den Hof schloss von Westen her der an der Stelle 
des heutigen Haupttreppenaufganges bestandene 
Gebäudeteil, dessen östliche Mauer mit der heuti
gen Mauer übereinstimmt, ab. Die westliche war 
hingegen die Fortsetzung der Mauer des von dem 
Toreingang gerechneten zweiten Raumes. Aus dem 
Text des Vertrages geschlossen, kann auch die Mög
lichkeit aufgeworfen werden, dass im Mittelalter die 
zwei Hofflügel des heutigen Gebäudes mit den alten 
mittelalterlichen Gebäuden, welche sich dem heuti
gen Gebäude von Süden her anschliessen, zusam
mengehangen haben. Der Gebäudeflügel in der 
Szentháromság-Gasse, ein Teil der heutigen Haupt
fassade lässt sich auch trotz des vielen Umbaues von 
den Hofflügeln absondern. Diese Absonderung er
möglicht die Breite der bei der Berührung des Gebäu
deflügels der Tárnok-Gasse mit dem Flügel der 
Szentháromság-Gasse auch heute noch bestehenden 
Mauer. Diese Breite ergibt sich aus den einstigen 
Feuermauern der beiden Gebäude. Die Hofmauer 
des Flügelgebäudes in der heutigen Szentháromság-
Gasse geht aus der Mittellinie dieser breiten Mauer 
aus. Die östliche Abschlussmauer des Gebäudes in 
der Szentháromság-Gasse befand sich nicht an der 
Stelle der heutigen, sondern ist mit der breiten Mau
er identisch, die die unter dem Erker liegende 
Räumlichkeit des heutigen Gebäudes in zwei Teile 
teilt. Die Verbindung der beiden Gebäude erfolgte 
bereits am Ende des Mittelalters. 

Nach der Befreiung der Stadt im Jahre 1686 
kümmerte man sich bei der Parzellierung der 
Grundstücke, der Aufnahme der Gebäudereste in 
erster Linie nicht um die Wahrung und Erhaltung 
der Traditionen, des alten Grundstücksystems, son
dern man trachtete das Stadtgebiet — im Interesse 
der Sicherung des zu erwartenden Grundbuchein
kommens — derart aufzuteilen, dass auf den par
zellierten und beanspruchbaren Grundstücken sich 
nützliche und brauchbare Gebäude oder Gebäude
reste befinden sollen. So entstanden die dem heuti
gen Gebäude von Süden sich anschliessenden beiden 
Grundstücke (die zu den Häusern der Familien 
Unger und Stettner gehörenden Grundstücke), 
welche das mittelalterliche einheitliche Gebäude bei 
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der Südmauer des Tores in der Tárnok-Gasse 
abgeschnitten haben. Der gebliebene Teil bildet 
hingegen mit dem Gebäude in der Szentháromság-
Gasse eine Einheit. Das bei dem Treffpunkt der 
beiden Gebäude ursprünglich leer gebliebene Recht
eck an der Ecke der Szentháromság- und Tárnok-
Gasse war zur Zeit der Befreiung noch von Mauern 
abgeschlossen. 

Die grösste Mauerarbeit beanspruchte bei dem 
Bau des Budaer Rathauses im Jahre 1702 der völlige 
Neuaufbau des Stockwerkes. Die Fassade sollte auf 
die Form des in der Úri-Gasse gestandenen Hauses 
des Oberintendanten Schweidler (heute Nr. 38) 
ausgebildet werden. 

Der Bau wurde 1702, zu Weihnachten beendet. 
Es blieben aber noch ziemlich viele Arbeiten auch 
für die folgenden Jahre über. Diese verzögerten 
sich jedoch da die Stadt Jahre lang kein Geld für 

die Fortsetzung und Beendigung der Bauarbeiten 
hatte. Der Bau des Erkers wurde erst 1707 beendet 
und im neuen Sitzungssaal im Stockwerk die erste 
Sitzung am 6. Juni 1710 abgehalten. 1714—15 
wurde im Stockwerk des Rathauses eine Kapelle 
gebaut. Zu dieser Zeit wurde auch der kleine Turm 
über der Kapelle errichtet. Anlässlich der grossen 
Feuerbrunst in Buda im Jahre 1723 brannte auch 
das Rathaus ab. Bei der Wiederherstellung in den 
Jahren 1723—-24 wurden an dem während des Baues 
im Jahre 1702 ausgebildeten Gebäude keine Ände
rungen vorgenommen. Auf Grund der Angaben des 
Baues im Jahre 1702 lässt sich feststellen, dass das 
heutige Gebäude (eines der repräsentativsten Gebäu
de des Burgviertels) viel mehr mittelalterliche Teile 
enthält, als dies bisher — ohne die archäologischen 
Forschungen — vorausgesetzt werden konnte. 
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CIFKA PÉTERNÉ 

ISMERETLEN ÓNJEGYEK A KISCELLI 
MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN 

A „Pest-budai ónműves emlékek"1 c. alapvető cikkében Mihalik Sándor, 1939-ben, a Kiscelli Múzeum 
e témakörbe tartozó óntárgyait mesterjegy, város- és minőségjel szempontjából is feldolgozta. 

Alábbi megállapításaink a gyűjtemény azon darabjaival kapcsolatosak, amelyeket — nem lévén 
pest-budai eredetűek —nem vett fel publikációjába, illetve amelyek újabb szerzemények. 

FRANZ POROLÓ 

A XIX. század első felében működő ónműves, aki nemcsak monogrammal, de nevével is jelezte 
készítményeit. Pesten, vagy Budán dolgozott, három ismert műve a fővárosban bukkant elő, egyik tányérján 
Pestre, másikon Budára utaló felirat van. Bélyegzői, mint típusok, használatosak mindkét városban. 
Polgárjogot nem nyert, céhiratok, címtárak2 nem említik. Neve után ítélve olasz származású. A Magyar
országon működő rengeteg német nevű ónműves között elvétve akad ilyen; pl. Carl Podico Kassán, 
Carl Marchionini Sopronban. Franz Poroló nem volt jelentős mester, tányérjainak díszítése és a feliratok 
hevenyészett, gyors munkáról tanúskodnak. 

Művei :3 

1. Tányér, 0 22,3 cm. Ltsz.: 17.928/1. 
Öblében koszorúba foglalt felirat, folyóírással: Pesth ist eine ILustige Stadt / Wenn man viel Küsst I 
Wird man schnell Satt j Gute Bratel j Und dazu Bier I Anstatt Madel, / Rathe ich dir. 
Peremén körbefutó leveles inda között evőeszközök, borospalack, pároskolbász, és 1824. 

2. Tányér, 0 21,4 cm. Ltsz.: 17.928/2. 
Öblében koszorúba foglalt jelenet: hordót kalapáló kádár, OFEN felirat, a jelenet fölött P. G. 
monogram. Peremén körbefutó leveles inda között söröskorsó, evőeszközök, I. K. monogram és 
18 ?1 évszám. ' 

3. Tányér, 0 22,5 cm, Dr. Scipiades Elemér gyűjteményében, Bp.4 

Öblében, zsinórosan vésett, csillag alakú díszítés. 

Bélyegei: 

aj Szokványos, rózsás, nyitott koronás, köriratban: FRANZ POROLÓ. SCHLACKEWAL. F; ZI. 
^Szokványos, angyalos, kétoldalt F. P. monogram, kopott köriratából ENGLISCH. ZINN olvas

ható. Szembeötlő Szt. Mihály arkangyal lábának plasztikus megmintázása a sematikus ruharedők 
alatt. Bélyegzőit mindhárom művén a—b—a formában használta. 

Idősebb és fiatalabb 
JOSEPH STADLER 

Az idősebb Stadler 1804-ben lett, mint pesti mester a pozsonyi céh tagja. Műhelyét özvegye 1836 
március 19-én még fenntartotta.5 Azonos nevű fia 1822-ben önállóan dolgozott.6 Mihalik, a két műhely 
szétválasztása nélkül, három Stadler-jegyet ismertetett: 

a) 8-as idomú, rózsás, nyitott koronás, kiírt mesternévvel. 
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1—3. kép. Franz Poroló bélyege f a f " " 
Stempel Franz Porol os (a) 

b) Köridomú jegy JOS / STADLER / IN / 
PESTH. felirattal. 

c) Ovális bélyeg PROB /ZINN felirattal, sisak
díszében bontott szárnyú sas, kétoldalt S 
betűbe foglalt T, és nem 183l-es évszám, 
ami az ifjabb mester pesti letelepedé
sére utalna.7 A három Jászkiséri borku
pa kopott bélyegei mellett — melyeken Mi-
halik e jegyeket felfedezte —, ez a Kiscelli 
Múzeum egyik tányérján (Ltsz: 16.123), va
lamint egy másik tányéron, mely a rákoscsa
bai református egyház tulajdonában van, 
tisztábban megfigyelhető.8 

A Kiscelli Múzeum gyűjteményében van egy 
ntkaszép, tömör, öblös serpenyő (Ltsz: 59.63.) két, 
hullámosan hajló füllel. A rajta látható „a" típusú 
jegy alapján Stadler műhelyben készült: formája 
után ítélve az idősebb Stadler művének kell tekin
tenünk, mert a. tárgy még közel áll a XVIII. szá
zad formavilágához. A korai datálást indokolja tö
mörsége is. De van még a serpenyőn két, eddig is
meretlen bélyeg is : 

^Angyalos jegy. A szokástól eltérően Szt. Mihály jobbjából hiányzik a pallos és az S betűbe foglalt 
T monogram a mező alsó egyharmadába került. Az angyal arányos alakja és az áttekinthető 
elrendezés revén a bélyeg igényesebb és sikerültebb a XIX. század elején használatos hazai ón-
jegyek atlagánál. 

e) Téglány alakú jegy, SCHLAKEN WALD / FEIN, ZINN felirattal. 
A bélyegek b—-a—b elhelyezésben láthatók. 
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4. kép. Franz Poroló bélyege (b) 
Stempel Franz Po roi os (b) 

5. kép. Id. Joseph Stadler bélyege (c) 
Stempel Joseph Stadlers des Aelteren (c) 

6—7. kép. Id. Joseph Stadler bélyege (d) 
Stempel Joseph Stadlers des Aelteren (d) 
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8. kép. Id. Joseph Stadler bélyege (e) 
Stempel Joseph Stadlers des Aelteren (e) 

SEBASTIAN HEILING 

Bécsi származású. 1796-ban lett 
budai polgár9. Rózsás, nyitott koro
nás bélyege 1789-es évszámmal mái-
ismert.10 Alábbi művein eltérő bé
lyegzőket használt: 

1. Tányér, 0 27,5 cm. Ltsz: Ip. 
66.24. 
Peremén S. M. 1807. 

2. Tányér, 0 22,5 cm. Ltsz: Ip. 
66.25. 
Peremén S. M. 1807. 

3. Tányér, 0 21 cm. Ltsz: Ip. 
66.27. 

4. Tányér, 0 21 cm. Ltsz: Ip. 
66.28. 

5. Tányér, 0 30,5 cm. Ltsz: Tp. 
66.30. 

Bélyegei : 

a.) Jobbról tölgyággal, balról 
pálmalevéllel övezett rózsás, 
magyar koronás bélyeg, 1789-
es évszámmal, és S. H. mo
nogrammal. 

b) Téglány alakú bélyeg 
SCHLAKA / WALTER / 
FEIN / 17 ZINN 89. 
Bélyegzőit minden esetben 
a —a —a—b kör alakú elren
dezésben használta. 

GOTTLIEB WILCKE 

1814-ben lett, mint budai mes
ter, a pozsonyi céh tagja. 1849-ben, 
a budai vízivárosi temetőben han
tolták el. Három bélyege ismert11: 

a) X-szel jelölt rózsa, kürt név, OFNER U. P. PROB. ZINN 1814. 
b) Gyöngysorral szegélyezett téglaidomú minőségjel: PROBZINN. 
c) Gyöngysorral szegélyezett ovális mezőben G. W. monogram. 
Csányi Károly, a magyarországi ónbélyegekről szóló első tanulmányban közölte a Kolozsvári 

Múzeum egy céhtáljának ónbélyegeit, mint a XIX. század közepén működő, ismeretlen mester jegyeit.12 

A négy jegyből álló együttes egyik tagja azonos Gottlieb Wilcke „c." típusú bélyegével, a mester tehát: 
Gottlieb Wilcke. Az együttest három újabb alkalommal figyelhettük meg: 

1. Serpenyő, 0 27,5 cm. Ltsz: Ip. 66.34. Mély öblű, két hurka füllel. 
2. Tányér, 0 23 cm, Ltsz: Ip. 66.33. 
3. Tányér, 0 32 cm, Magyar Nemzeti Múzeum ltsz: III/1950. 

Peremén és öblén vésett virágdísz, M. L. 168513. 
4. Kancsó; m.: 51 cm, Ltsz: 2.651. 

Csonkakúp alakú, csőrös, „S" alakú füllel, fedelén gomb. Oldalán későbbi felirat, folyóírással : 
Magyar Timár Ifjúság (kartája) Pesten November 6 1870. 

9. kép. Sebastien Heiling bélyegei (a és b) 
Stempel Sebastien Heilings (a und b) 
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10. kép. Gottlieb Wilcke bélyege (d) 
Stempel Gottlieb Wilckes (d) 

11. kép. Gottlieb Wilcke bélyege (e) 
Stempel Gottlieb Wilckes (e) 

Részleteiben a másik három jegy : 

d) szokványos, angyalos bélyeg REIN ENGLISCH FEIN ZINN körirat, lent középen: G. W. 
e) Tölgyágakkal övezett rózsa, fölötte magyar korona, kétoldalt: G. 18—W. 15. 
f) Gyöngysorral szegélyezett téglaidomú minőségjel: LONDON14. 

1—3 számú tárgyakon a bélyegzőket d-e-d, alatta: f formában használták. A 4 számú kancsóra 
csak az „e" típusú bélyegzőt ütötték be. 
A két bélyeg együttesnél 
a-b-c, illetve d-e-f-c nemcsak 
a „c" típusú bélyeg azonos, 
de azonos a két minőségjegy 
formája és gyöngysoros ke
retelése is, valamint a mód, 
ahogy a bélyegeket párosítot
ták. Nyitott kérdés azonban, 
hogy a magyar koronás bé
lyegzőn miért szerepel 1815, a 
mesterré válás esztendeje — 
1814 — helyett. A két soro
zat kétféle anyagra utal: az 
első ,,budai keverésű" (ón és 
ólom 1:10), a másik pedig 
„tiszta angol" ón. 

A magyarországi ónbélyege-
ken, a nyugat-európai gyakorlatból 
átvett nyitott, liliomos vagy zárt 12. kép. Gottlieb Wilcke bélyegei (c 

Stempel Gottlieb Wilckes (c und 
ésf) 
0 
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hercegi korona mellett, a XVIII—XIX. századfordu
lón kezdik ábrázolni a magyar koronát. A műhe
lyek túlnyomó többsége a XIX. század folyamán 
is a sablonos koronatípusokat választja bélyegző
jére, ami egyébként csak formai szokás, önmagá
ban minőségjelölő szerepe nincs. 

15. kép. Ónbélyeg F. Z. monogrammal. XIX. sz. eleje 
Zinnstempel mit den Inizialen „F. Z.". Anfang des XIX. Jh. 

M. P. XVIII. század vége 

13—14. kép. Ónbélyeg M. P. monogrammal és Buda címerével. XVIII. sz. 
vége 

Zinnstempel mit den Inizialen „M. P." und dem Wappen von Buda, Ende des 
XVIII. Jahrhunderts 

1. Tányér, 0 28,2 cm, Ltsz: Ip. 66.37. 

Bélyege : 
a) Három sisak-tetős torony, városfal nyitott 

kapuval. Kétoldalt M. P. monog
ram. 

A bélyegzőt háromszor ütöt
ték be a tányérba. 

Az ábrázolás, Buda, 1703-as 
Lipót császártól nyert kiváltságleve
lén szereplő és ettől kezdve rögzült 
formában használt címerével15 azo
nosítható. Buda-városi címeres ón-
bélyegeket csak a XVI. századból 
ismerünk, Pest címere szerepel a 
XVII. század végétől a XVIII. szá
zad közepéig.16 

A tányért, 14 társával a Múze
um óbudai családtól vásárolta, ahol 
mint Wödl, múlt század közepén 
élt budavári hentes lacikonyháján 
használt edényeket őrizték. A 15 tá
nyérból 11 db budai jelzésű (Sebas
tian Heiling, és Gottlieb Wilcke), 2 
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db jelzése teljesen kopott. A tányér 
tehát budai leletegyüttes tagjaként 
kezelhető, és csökkenti annak való
színűségét, hogy a címerkép mögött 
külföldi várost keressünk. 

Ugyancsak ebből a leletegyüt
tesből származik az alábbi: 

F. Z. XIX. század eleje 

1. Tányér, 0 21 cm. Ltsz: Ip. 
66.35. 

Bélyege : 

a) Címerpajzsban, pálmaleve
lekkel övezett négyszirmú vi
rág, felette nyitott korona, 
kétoldalt F. Z. monogram. 
A bélyeg a tányéron három 
példányban látható. 
Nem tekinthető pest-budai
nak. 

G. K. 1757. 

16. kép. Ónbélyeg G. K. monogrammal. 1757 
Zinnstempel mit den Inizialen „G. K.". 1757 

17. kép. Ónbélyeg, XVIII. sz. vége 
Zinnstempel. Ende des XVIII. Jahrhunderts 

1. Tányér, 0 21,4 cm, Ltsz: 297. 
Peremén vésett körirat: 
SCHEIBEN : SCHISSEN : 
SO: GEHALTEN: IN AN-
WESSENHEIT: SE: KÖ
NIG: HOCHHEIT: ZU: 
PEST: 25 SEPTEMBER 
1766, Batthyány (József) cí
mere érseki kalappal, és Szt. 
István rend jelvényével. 
Batthyány József ez időben 
(1760—1776) kalocsai érsek 
volt, a királyi vendégek — 
akikre a szöveg utal —, Al
bert szász herceg és felesége17. E tányér egyébként a városfal mentén a Hatvani Kapu déli oldalán 
állt, első pesti céllövölde egyetlen tárgyi emléke. 

Bélyege: 
a) sarkított négyszögletű, nyitott koronás rózsa, a korona abroncsán FEIN ZIEN felirat. A sarkokon 

elosztva 1757 és G, K. monogram. 
A bélyeg — mely mint típus nem volt használatos sem Budán, sem Pesten — háromszor látható a 
tányéron. 

A. ?. XVIII. század vége 

1. Tányér, 0 21,5 cm. Ltsz: 30.129. 

Bélyegei: 
a) címerpajzsban PROB/ZIN felirat, alatta levéldísz. 
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b) címerpajzsban kancsó, alatta levéldísz, fölötte „A". A mesternév másik betűje sajnos olvashatatlan. 
Bizonyosan nem pest-budai ónöntő munkája. 

E néhány adat közreadásával szeretnénk hozzájárulni a majdan megjelenő ónjegy-corpushoz, melyet 
muzeológus és műgyűjtő egyaránt hiányol. 

J E G Y Z E T E K 

1 Tanulmányok Budapest Múltjából. VII. 112—139. 
2 Különféle címtárak és útmutatók tudósítanak néhány, 

eddig ismeretlen pest-budai ónöntöről, illetve segítségükkel 
egyes műhelyek működését más időhatárok közé helyezhetjük. 

Pest 1815 — Jung: Adressbuch der königlichen Frey-
Stadt Pesth. 211 Joh. Kulau, In(ere) St(adt) 

Leop(old) Juge, In(ere) St(adt) 
Winzenz Selb, (Mihalik: utolsó említése 1785.) In(ere) 

St(adt) 
Johann Doleschal Th(eresien) St(adt.) 
Pest 1822 — Joseph Vojdisek : Adressbuch der könig

lichen freyen Stadt Pesth. 221. 
Gulau Anton in der Hatvanerg(asse.) 398. 
Leschu Carl, in der Schiffmannsg(asse) 346. 
Pest 1827 — Jos. And. von Dorffinger : Wegweiser für.. 

Pesth. 512. 
Jurame Sebastian (Nem lehet azonos az ismert mesterrel, 

aki 1773-ban nyert polgárjogot.) 
Lesus Kari (Nyilván azonos az 1822-ben szerepelt 

Leschu Carl-lal. 
Scheller Joseph. Mihalik, i. m. 134. Serieller Vilmos. 

Buda 1842 — D. A. Ottmayer: Handels und Gewerbs 
Almanach für das Königreich Ungarn. 323. 

Mayer Mich. 
3 Ha külön nincs említve a Kiscelli Múzeum gyűjtemé

nyében. 
4 Piroska Weiner: Neue Sammlung von Zinnmarken in 

Ungarn. Iparművészeti Múzeum Évkönyve. VI. 55. sz. alatt 
közli a tányér bélyegének rajzát, mint Franz Paulick jelzését. 

Az említett tányéron koronás, rózsás bélyegen, a megfelelő 
helyen olvasható a névből három betű: ROL. 

5 Mihalik, i. m. 135—136. 
6 Vojdisek, i. m. 221. — Stadler Jos(eph) der ält(ere) in 

d(er) Toleranzg(asse) 265. Stadler Jos(eph) der Jün(gere) in 
der Frühlingsgasse. 

7 Mihalik, i. m. 126. 
8 Ezúttal is köszönöm Dr. Esze Tamásnak, a Reformá

tus Egyházak Tudományos Gyűjteménye főigazgatójának, 
valamint Dr. Siklós József jászkiséri ref. lelkipásztornak, hogy 
a borkupákat megtekinthettem. 

Weiner, i. m. 57 sz. alatt közli a bélyeg rajzát, mint isme
retlen mester jelzését, a XIX. sz. első feléből. 

9 Mihalik, i. m. 132. 
10 Weiner, i. m. 6. sz. bélyeg. 
11 Mihalik, i. m. 133—134. 
12 Csányi Károly: Ónjegyek az Erdélyi Nemzeti Múzeum 

óntárgyain. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-
és Régiségtárából. Kolozsvár, 1919. 99. No: 33. 

13 Az évszám nyilván hamisítás. 
14 A „London" jelzés az ón anyagára vonatkozik. A jel

zés egyedülálló a magyar országi anyagban. Német nyelvterü
leten a XVIII. sz. közepétől a XIX. sz. közepéig gyakori. L. 
Ervin Hintze: Die deutschen Zinngiesser und ihre Marken. 
Leipzig, 1931. 

15 Buda Város pecséthasználatának kialakulása. Kubi-
nyi András : TBM. XIV. 130. 

16 Mihalik i. m. 
17 PressburgerZeitung 1766. szept. 3. és okt.4.— Augusz

tus 20. — okt. l-ig. tartózkodtak Budán. 

CIFKA PETERNE 

UNBEKANNTE ZINNMARKEN IN DER SAMMLUNG 
DES MUSEUMS ZU KISCELL 

Wir machen die Meister- und Qualitätszeichen 
des in Pest oder Ofen in der ersten Hälfte des XIX 
Jh. wirkenden Zinngiessers Franz Poroló bekannt. 

Auf Stadt, Meister und Qualität weisen Marken 
aus den Werkstätten der bekannten pester Meister 
Josef Stadler Senior und Junior, bzw. der ofner 
Meister Sebastian Heiling und Gottlieb Wilche hin, 
welche alle ende des XVIII. und anfangs des XIX. 
Jh. arbeiteten. 

Auf einem Teller vom Ende des XVIII. Jh. 
sehen wir das Zeichen des Meisters M. P. welcher 

auf seinen Stempel das Stadtwappen Ofens gra
vierte. 

Gewiss nicht auf pest-ofner Werkstätten bezie
hen sich Marken mit Meisterzeichen F. Z. (Anfang 
des XIX Jh.) und Monogramm A. ?. (letzteres sehr 
abgenützt) sowie auch jene auf dem Gedenkteller 
der pester Schiesstätte sichtbars Marke des Zinngies
sers G. K. welcher 1757 nister geworden ist. 

Durch Veföffentlichung dieser Angaben möch
ten wir das einst erscheinende Zinnmarken-Corpus 
Ungarns befördern. 
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RÓZSA MIKLÓS 

FLÓRÁT ÁBRÁZOLÓ BOLTCÍMER 
A BUDAI VÍZIVÁROSBÓL 

A Budapesti Történeti Múzeum 1964 nyarán megvásárolta a budai, volt Friedl cukrászda Flóra 
istennőt ábrázoló boltcímerét.1 

A nagyfokú írástudatlanság, amely a városokban is uralkodott, a középkortól kezdve annak a szokás
nak meghonosodásához vezetett, hogy a kézművesek műhelyüket a ház homlokzatára, rendszerint a 
műhely bejárata fölé helyezett cégérrel, a mesterségnek gyakran művészi kivitelű jelvényével jelölték meg. 
A patikusok, kereskedők, fogadósok üzletüket ugyancsak megjelölték, mégpedig arra az elnevezésre 
utaló plasztikus vagy festett ábrázolással, a címerrel, amelyet üzletüknek, patikájuknak, fogadójuknak
adtak. ••;;•''. •:••..' 

Amíg a kézművescégérek minden szakmában a kézművesség differenciálódásának megfelelően 
kialakult jellegzetes szerszámot vagy készítményt ábrázolnak, és így csak szakmánként térnek el egymástól, 
addig a patika-, fogadó- és üzletcímerek nem szakmánként, hanem üzletenként változnak. 

A cégéreket a boítbejárat fölött, a homlokzati falsíkból kinyúló rúdra akasztották. A festett bolt
címerképeket rendszerint a bejárat mellé a falra, vagy a bolt kitárt ajtószárnyára függesztették. 

Az üzleteknek nem a tulajdonos neve, hanem a címer — XIX. század eleji elnevezés szerint: boltcímer 
— ábrázolata szerint való megjelölése úgyszólván Európa-szerte szokásos, a boltcímer elterjedése pedig a 
XIX. század első felében Pesten éppúgy, mint például Párizsban, a város egyik jellegzetessége2. Pesti 
vonatkozásban Gar ay írja egyik tollrajzában ; „Ha végig megyünk Pest utcáin, boltfeletti tarka személy 
hyeroglyphakat vizsgálva, épületes szemlélődést tarthatunk e csekélynek látszó tárgy felett is". A bolt
címereket színezésük, „az alakok és jelképek, szóval a festvények" szerint is vizsgálja, s megállapítja, 
hogy gyakran „magyarságunk s nemzetiségünkre emlékeztető számos egyebeken kívül, nemzeti zászlóval, 
magyar koronával, magyar címerrel, nemzeti szalaggal, mágnással, gárdistával, magyarral, s szép ma
gyarnővel találkozunk: de több jeles magyar királyaink s híres férfiainkkal is ú. m. Attila, Buda, Árpád, 
Sz. István, Sz. László, Mátyás király, Zrínyi, stb. egész életnagyságú képeikkel, melyek között több 
igen szép munka. Legköltőibbek a cukrászok, csaknem mindnyájának mythológiából vett címere van, 
mint Hébe, Iris, Io, Amor stb. de van a görög Olympnak ezeken kívül még egy egész tábora, mint Juno, 
Fortuna, Minerva, Flora, 3 Gratia, a bőség szarva, Saturnus, stb " Megemlékezik az állatokat ábrá
zoló boltcímerekről is, s végül nem mulaszt el élcelődni azon, „Hogy ezen jelképek, személyek aztán a 
legritkábban jellemzők, a legtöbb esetben pedig úgy illenek a boltos foglalatosságához, mint ököl a 
szemre — a szemlét csak mulatságosabbá teszi. így p. o. hogyan jut épen a bölcsesség istennője, Miner
va azon tisztelethez, hogy . . . az illatszereknek, kendőző és szépítő mosdóvizek és szappanoknak jelképe 
legyen; vagy mikép illik Liszt Ferenc egy csizmadia műhelye fölé, azt Minerva bölcsességére bízzuk".3 

A XIX. század elején fellendülő pesti kereskedelem üzleteit nemegyszer fényűző módon díszítették. 
Fischer Péter a XIX. század első felének legjelentősebb pesti cukrásza volt,4 aki „A Hébéhez" címzett, 
fényesen berendezett Szervita téri (ma Martinelli tér) cukrászboltját 1822-ben — elsőként — portálé
kirakattal látta el. Kezdeményezése csakhamar követőkre talált5 és ettől kezdve a boltcímereket a portáléba 
foglalva helyezték el, amint ez a Fischer-féle cukrászboltról írott tudósításból6 és a volt Kígyó patikát 
ábrázoló festményről is megállapítható7 (1. kép). 

Pest gazdasági életének fejlődése, az üzletek, boltok számának szaporodása és a csinosításukra irá
nyuló törekvés folytán meglehetősen nagy volt a boltcímerek iránti igény. Ugyanakkor a művészeti 
alkotásokat még kellően nem értékelő és ezért nem is nagyon kereső közönség hiányában amúgy sem 
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1. kép. Boltcímer elhelyezése portaiéba foglalva. A Kígyó patika a XIX. században. Cserna Károly vízfestménye 
In das Ladenportal eingebautes gemalenes Schild. Die Schlangenapotheke im 19. Jahrhundert. Aquarell von K. Cserna 

kedvező anyagi körülmények között élő festők szívesen vállaltak boltcímerfestést. Boltcímereink az egyéni 
ízű, sajátos pest-budai biedermeier festészet alkotásai. Festőik, nem egy esetben akadémiai festők8. 

A pest-budai boítcímerek javát Lyka Károly ismerteti a kor művészetéről írott alapvető művében, 
Horváth Henrik esztétikai értékelésüket adja9. 

A Flóra boltcímert Lyka Károly nem említi10, Horváth Henrik csak annyit ír róla, hogy a boltcímer
festészet egyik kiváló alkotása. Indokolt tehát, hogy a Múzeum új szerzeményét mint művészeti alkotást 
és mint város-, illetve ipartörténeti emléket közelebbről megvizsgáljuk. 

A Flóra boltcímer 116 cm széles és 188,5 cm hosszú, fatáblára festett olajkép, 3,5 cm széles, barna 
fakerettel. 

A kép Flórát, a római mitológia alakját, a virágok, a tavasz istennőjét ülve ábrázolja, jobb könyökkel 
a mellette levő és különféle színű virágokkal telt henger alakú kosárra támaszkodva, fehér ruhában, 
kékesszöld kendőben, fején virágkoszorúval, a bal kezében ugyancsak virágkoszorút tartva. A barnás színű 
háttérben, a kosár mögött, lombos fák, Flóra bal oldala mögött pedig kör alakú ion oszlopcsarnok látható. 
Az előtérben, a kosár alatt, kissé háttal álló szárnyas puttó Flóra felé nyújtja azt a virágfüzért, amelynek 
másik végét a jobb oldal előterében ülő két szárnyas puttó egyike tartja (2. kép). A kép állapota általában 
jónak mondható, de tisztításra és restaurálásra szorul. 

Boltcímerünk első említésével a Nemzeti Újság 1923. március 18-i számában találkozunk. A Pérely 
Imre rajzával (3. kép) illusztrált cikk írója nem ad választ arra, hogy ki festette a képet, csak annyit említ, 
hogy: „Van valami név a sarokban, de nem igen lehet kibetűzni. Valószínűleg híres festő lehetett abban 
a korban. . ." . 

A kép megvizsgálásakor, a jobb alsó sarok letisztítása után olvashatóvá lett a festő — Warschag 
Jakab — neve. 
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2. kép. Warschag Jakab : Flóra. A Friedl cukrászda boltcímere 
Jakob Warschag: Flora. Ladenschild der Friedischen Zuckerbäckerei 



Warschag Jakab életére és működésére vonat
kozó — hiányos — adatokat Lyka foglalta össze.11 

Eszerint a morva származású, budai születésű 
Warschagot eredetileg Dworzak-nak hívják, mely 
név — nyilván a könnyebb kiejtés érdekében — 
Warschagra, néha Varságra változott. Warschag 
művészeti oktatója Hermann Neefe12 tájkép-, arc
kép- és színházi festő volt, aki a Rondellába helyezett 
pesti színháznál is működött, ahol Warschag apja 
asztalos volt. Warschag boltcímereivel vált ismertté 
és keresetté, de festett arcképet, ved utat, oltárké
pet és más bibliai tárgyú képet is.13 Működésének 
idejét Lyka 1827 és 1855 közé teszi, de van rá adat, 
hogy már 1822-ben is működött.14 Ezeket az adato
kat a legújabb kutatás azzal egészítette ki, hogy tőle 
származik a Nógrád megyei Keszeg, Terecske és 
Tolmács község római katolikus templomainak fő
oltárképe is.15 

Warschag különböző tárgyú boltcímerei16 kö
zött mitológiai tárgyúakat is találunk. Ezek a Lueff-
féle Kristóf téri illatszerbolt Minervája, egy budai 
drogéria részére készült Junója, Kortschak Vilmos 
Kristóf téri cukrászboltjának Sylphidje17 és az álta
lunk tárgyalt Flóra. 

A mitológiának a pesti biedermeier művészetbe 
való bevonulása elsősorban a házakat dekoráló szob
rokon keresztül történt. Megjelentek a Flóra-ábrá
zolások is. Tdőrendben elsőként ismerjük Dunaiszky 
Lőrincnek az Október 6. utca 20. sz. ház udvarán, 

fülkében álló, 1818-ból való Flóra-szobrát. 1827-ben Klieber József készített egy Flóra-szobrot, amelyet a 
Nádor utca 9. sz. ház kapucsarnokában állítottak fel. Az antik világ felidézése érezteti hatását a boltok 
elnevezésénél és a boltcímer-festészetben is. Ezért látott Garay városi sétája alkalmával Ámort, Hébét, 
lot, Irist és Saturnust ábrázoló boltcímereket, ezért festett Heinrich Ede Naisz Dorottya utcai cukrász
boltja részére Európa elrablását ábrázoló boltcímert.18 

Az említett klasszicista Flóra-szobrok mérsékelt, nyugodt, inkább hideg tartásukkal, testhez simuló 
ruhájukkal, a téma korábbi ábrázolásmódjának példái. Warschag Flóra-képét a főalak nyugodtsága, meg
elégedettségre utaló tartása ellenére is mozgalmasság hatja át. A kendő ívelt lobogása éppen úgy a ba
rokk-rokokó légkört idézi, mint a képről áradó enyhe kacérság. A kép annak jelét viseli, hogy az 1830-as 
évektől kezdve a biedermeier szemléletében, hangulatában bizonyos eltérés mutatkozott a klasszicista 
merevségtől. Klasszicista köntösben élő barokk tradíciók lépnek elő és megjelenik a rokokó tompított, 
polgári utánérzése.19 Ha ennek tudatában próbáljuk meghatározni boltcímerünk festésének idejét, akkor a 
Flórát a harmincas évek végéről vagy a negyvenes évek elejéről származó alkotásnak kell tekintenünk. 

Ujabb, a boltcímerre vonatkozó adatokat a Friedl-cukrászda története nyújt. 
Friedl Ferenc Ede Bécsben született 1816 körül,20 gyermekkorában került Budára, ahol 1831. január 

1-én Conti Caetan szegődtette cukrászinasnak, és nála szabadult fel 1836. január 1-én.21 A budai városi 
tanácstól 1850. február 14-én cukrásziparjogot kapott azzal, hogy iparát a Lánchíd környékén folytathatja.22 

Műhelyét és üzletét a Fő utca 142. sz. alatt nyitotta meg,23 és fenntartotta 1869. augusztus 12-én bekövet
kezett haláláig.24 

A Nemzeti Újság — nagyrészt az üzletalapító leányának, Friedl Jozefának közlésén alapuló — már 
említett cikke szerint Friedl a Flóra boltcímert az iparjog elnyerése előtt két évvel, 1848-ban vásárolta. 
Ugyancsak az iparjog elnyerése előtt, 1847-ben vásárolta üzletének a mai napig fennmaradt bútorzatát is. 
Az, hogy a Flóra kitől, miként került Friedl tulajdonába, korábban kié volt, — a családi irattár nagy 

3. kép. Pérely Imre rajza a Flora boltcímerről (1923) 
Zeichnung von dem Ladenschild Flora von Emmerich Pérely 

(1923) 
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4. kép. FŐ utca 28. A Friedl cukrászda portáléja 1907—1922 között. Mayböhm József fia cég terve 
Haupt-Gasse 28. Portal der Friedischen Zuckerbäckerei zwischen 1907—1922. Planentwurf der Firma Joseph Mayböhm 

Sohn 

részének elpusztulása miatt —• ma már nem ismeretes. A Garay által említett pesti Flóra boltcímernek 
Friedl Flórájával feltételezett azonossága tekintetében a következő levéltári adatok csak a valószínűségig 
terjedő következtetést engednek. 

Pesten „A Flórához" Tolle György címezte a városi tanácstól 1838. július 3-án elnyert iparjog alapján 
a Nagyhíd utcában (ma Deák Ferenc utca) megnyitott cukrászboltját, amelyet később az Úri utcába 
(ma Petőfi Sándor utca), majd a Király utcába (ma Majakovszkij utca) helyezett át. Tolle 1845-ben csődbe 
került, és „A Fehér hajóhoz" címzett fogadó udvarán állította fel cukrászbódéját. 1848 augusztusában 
„körülményei által kényszerítve" Pécsre költözéshez kért a városi tanácstól bizonyítványt, amelyet szep
tember 2-án meg is kapott. 1848 végén el is távozott Pestről, de ezt megelőzően az Ország úton (ma Tanács 
körút) „újonnan nyitott kisszerű cukrászbolt"-ját haszonbérbe adta, majd 1851-ben visszaköltözött Pestre.25 

A fentiek alapján lehetségesnek tartjuk, hogy Friedl Flórája azonos Tolle boltcímerével, hiszen ugyan
abban az évben vásárolta a Flórát, amikor Tolle Pécsre törekedett. Ezt a feltevést támasztja alá az is, hogy 
1846-ban Tolle a többi pesti cukrásszal keletkezett iparjogi vitájában a városi tanácshoz intézett beadványá-
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ban még azt írja, hogy „számos évek 
óta használt Czimemet" „A Flórá
hoz", melly a közönség előtt nevem 
alatt ösmeretes, megtartottam".26 A 
haszonbérbe adott „kisszerű cuk
rászbolttal" kapcsolatos-— 1851. évi 
—• iparjogi eljárásban viszont már 
nem tesz említést arról, hogy üzlete 
„A Flórához" lenne címezve. A va
lószínűség, amely Friedl és Tolle 
Flórájának azonossága mellett szól, 
csak támogatja azt a megítélésünket, 
hogy boltcímerünk festésének ideje 
az 1830-as évek végére esik. 

Friedl Ferenc Ede halála után 
iparát felesége özvegyi jogon gyako
rolta, s üzletét 1878 és 1880 között 

5. kép. A Friedl cukrászda a XX. század elején áthelyezte a Fő utca és Ponty utca 
Die Friedische Zuckerbäckerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts sarkán álló 146 sz ház27 Fő utcai 

homlokzata déli üzlethelyiségébe. 
Lehet, hogy a Flóra egy ideig itt is boltcímerül szolgált. 1907-ben azonban a háztulajdonos az üzlet elé 
olyan portálét építtetett28, amelynek elrendezésére tekintettel Flóra többé nem szolgálhatott boltcímerül. 
Az empire formatárából merítő eklektikus díszítésű portálét Mayböhm József fia budapesti asztalos cég 
tervezte (4. kép). 

A Friedl cukrászdát 1893. december 5-én a II. ker. Elöljáróságtól nyert iparigazolvány alapján ifj. 
Friedl Ferenc vette át,29 aki a szakmát 1868. május 20-tól 1872. május 20-ig Stück József pesti cukrászmes
ternél tanulta.30 Az ő idejében keltette fel a boltcímer első ízben a Fővárosi Múzeum érdeklődését, amely 
a századforduló óta foglalkozott a gondolattal, hogy azt megvásárolja.31 

A Fő utca 28. sz. házat 1910. október 22-én megvásárló Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
1922-ben nagyobb átalakítást végeztetett a házon, amelynek során a déli üzlethelyiségből és a hozzá 
kapcsolódó műhelyből, raktárból és cukrászsegéd-hálóteremből lakás lett, a Friedl cukrászda pedig a ház 
északi, a Ponty utca sarkán levő üzlethelyiségbe került.32 A Nemzeti Újság cikkéből tudjuk, hogy ezt köve
tően a volt boltcímert az üzlet belső terében akasztották ki, és ott maradt ifj. Friedl Ferenc 1930. április 
13-án bekövetkezett halála után is,33 amikor az üzletet, a cukrászatot nála kitanult fia, Friedl Ede vette át.34 

1936-ban a Takarékpénztár lebontatta a házat és helyére felépítették a ma is álló több emeletes modern 
bérházat. Ekkor került a Friedl cukrászda a II. ker. Corvin tér 6. sz. házba, ahol 1936. május 1-én nyílt meg. 
A Flóra kép egy ideig ennek is dísze volt. 

1942. október 2-án meghalt a harmadik nemzedéket képviselő Friedl Ede, akitől özvegye vette át 
és vitte az üzletet egészen 1952. december 6-ig, amikor az iparjog megszűnt, és a helyiségben az állami 
vendéglátóipar megnyitotta a Domino espressót. 

A Friedl cukrászda 103 évi fennállása után megszűnt, hangulata azonban tovább él. A Fő utca 20. sz. 
műemléki házat, mely a második világháború idején súlyosan megsérült, 1951—1952-ben helyreállították. 
A ház északi üzlethelyiségében nyitott állami cukrászdába került — és jelenleg is ott áll — a Friedl cukrász
dának az a biedermeier berendezése,35 amely az üzletalapító Friedl által történt vásárlást követően évekig 
itt állott. Ennek az üzletnek azonban a Flóra sem boltcímere, sem belső dísze nem lett. 

Warschag Flóra boltcímere biedermeier festészetünk egyetlen eddig ismert Flóra-ábrázolása. Város
történeti jelentősége az, hogy rajta kívül több pest-budai cukrászboltcímer nem maradt ránk. 

Figyelemre méltó, hogy a pesti cukrászok előszeretettel választottak mitológiai tárgyú boltcímereket, 
és ezek egy részét Warschag Jakab festette. Megválaszolásra váró kérdés, milyen összefüggésben van ez 
azzal, hogy 1826 és 1833 között Budán — előbb a Vízivárosban, aztán a Tabánban — egy Varságh Alajos 
nevű cukrász működött.36 A választ talán megkapjuk, ha a tabáni cukrász és a festő Warschag esetleges 
családi kapcsolatai ismertté válnak. 
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1 Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya Ht. 
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ipari szervezetének léterhozására irányuló — bár eredményre 
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művészet története I — II. Bp. 1961 —62. szerk. : Dercsényi D.— 
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a Flóra boltcímerrel nem foglalkozott, azt nem ismeri. 

11 Lyka, i. m. 492. 
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15 Genthon István, Nógrád megye műemlékei. Bp. 1954. 
246,424,425,314. 

16 A Nádor szálló részére a nádor arcképét (Der Spiegel 
1835. 400.), Kölber kocsigyárosnak a Kölber házat és környé
két (uo. 1836. 500.), Zöhl Kígyó utcai divatárusnak egy za
rándokot ábrázoló boltcímert festett (uo. 1839. 596.). Ezeken 
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M. RÓZSA 

LADENSCHILD MIT DER GESTALT DER GOTTIN FLORA 
AUS DER WASSERSTADT VON BUDA 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wur
den die Geschäfte, Apotheken, Gasthöfe, Zucker
bäckereien nicht mit dem Namen des Eigentümers, 
sondern ihrem Firmenaushang nach bezeichnet. Die
se Ladenschilder wichen von dem Aushang der 
Handwerker im allgemeinen insofern ab, dass 
während die letzteren die für die einzelnen Gewerbe 
typischen Werkzeuge, Erzeugnisse darstellten und 
dementsprechend nur nach Gewerben unterschied
lich waren, wechselten die Schilder der ersteren je 
Besitzer und Laden. Von den Pester Ladenschildern 
sind die gemalten — die aus dem Wirtschaftsleben 
der Stadt hervorgegangen, und par excellence-Schöp-
fungen der Pester Biedermeiermalerei sind und zu 
dem in individueller Art klassizistischen, bürger
lich-nationalen, eigenartigen, biedermeierlichen Pest-
Budaer Stadtbild gehören — am charakteristisch
sten. Unter ihren Schöpfern sind auch akademische 
Maler zu finden. 

Die Ladenschildsammlung des Budapester His
torischen Museums vermehrte sich im Jahre 1964 
mit dem Ladenschild der gewesenen Budaer Zucker
bäckerei Friedl, das die Göttin Flora darstellt. Die 
vorliegende Studie steckte sich die Untersuchung 
dieses unter den ähnlichen Stücken bedeutendsten 
Ladenschildes zum Ziele. 

Nach der Beschreibung des Ladenschildes be
richtet die Studie darüber, dass sein Maler der in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Buda gebo
rene, jedoch aus einer mährischen Familie stammen
de Jakob Warschag war, der mehrere solche Schöp
fungen hinterliess. Unter diesen finden wir auch sol
che mit mythologischen Themen. Der Einzug der 

Mythologie in die Ladenschildmalerei war die natür
liche Folge dessen, dass das mit dem Empire ver
schmolzene ungarländische Biedermeier von der 
Luft des antiken Ideals durchweht wurde. 

Die Darstellungsweise der Flora von Warschag 
widerspiegelt trotz dem klassizistischen Thema das 
Invordergrundtreten der Barocktraditionen in den 
1830er Jahren. Das Bild trägt die Merkmale jener 
Strömungen an sich, die im ungarländischen Bieder
meier zur Geltung gekommen sind. 

Die Entstehungszeit des Bildes fällt, aus der 
Darstellungsweise gefolgert, auf das Ende der 1830er 
Jahre. Diese Beurteilung wird durch jene Umstände 
unterstützt, die in der Studie mit der Geschichte 
der Friedischen Zuckerbäckerei im Zusammenhang 
beschrieben werden. 

Das Schicksal des Ladenschildes wird vom 
Verfasser in die Geschichte der drei Generationen 
hindurch — insgesamt 103 Jahre lang — bestande
nen Zuckerbäckerei verflochten beschrieben. 

Warschags Flora ist das einzig erhalten geblie
bene Ladenschild einer Zuckerbäckerei aus Pest-
Buda. Dies verleiht diesem Objekt seine stadtsge
schichtliche Bedeutung. 

Die Klarlegung des Zusammenhanges zwischen 
den Tatsachen, dass einerseits für die Pester Zucker
bäcker — die überwiegend mythologische Laden
schilder gewählt haben — mehrere Ladenschilder 
desselben Themenkreises von Jakob Warschag 
gemalt wurden und andrerseits zur gleichen Zeit in 
Buda ein Zuckerbäckermeister, namens Varságh 
tätig war, bezeichnet die Abhandlung für eine spä
tere Forschungsaufgabe. 
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A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 
LELETMENTÉSEI ÉS ÁSATÁSAI 

AZ 1962-1965. ÉVBEN 

A fővárosunk területén évről évre erőteljesebben folyó építkezések, közművesítések a régészeti megfi
gyeléseknek minden eddiginél nagyobb lehetőséget biztosítanak. 

Kutatásainkkal az élet üteméhez igazodtunk. Elsősorban beruházásokkal kapcsolatos preventív, 
vagy egyidejű régészeti feltárásokat végeztünk az elmúlt esztendőkben. 

A kutató kollektíva tervásatásait úgy állította össze, hogy lehetőség szerint egy-egy régebben húzódó 
részletkérdést zárjon le, vagy nagyobb energia ráfordításával tisztázza a felmerült problémákat. 

Intenzív együttműködést szerveztünk a beruházó vállalatokkal, melynek eredményeként a tervezett 
építkezések helyszíni szemléin részt veszünk, és így több esetben mód nyílik arra, hogy az archeológiailag 
veszélyeztetett területeket a földmunkák megindulása előtt átvizsgálhassuk. 

Tervásatásaink mellett számos jelentősebb és szerényebb adatot szolgáltató leletmentést is regisztrál
hatunk. 

Feltártuk az Erd—ilkamajori nyíltszíni paleolit telepet, Magyarország harmadik középső paleolitikus 
lelőhelyét. 

Békásmegyeren a későbronzkori és koravaskori temető ásatását folytattuk. A sírok száma eddig 196, 
melyekben számos aprólelet között nemzetközi jelentőségű kerámia került felszínre. 

Fővárosunk római kori emlékeinek kutatása Aquincum területére összpontosult. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia távlati tudományos terveként végezzük feltárásainkat az aquincumi légióstábor és katona
város területén. 

A III. ker. Tavasz utcában sikerült megtalálni a várost délről határoló védőfalat a hozzá kapcsolódó 
vizesárokkal. A falon belül — a III. ker. Flórián téren — folytathattuk az 1778. évi első magyar régé
szeti feltárást. A SchÖnvisner István által kiásott nagy fürdő egy részét az ásató még a feltárás évében publi
kálta. Az 1960-ban megindult és 1965-ben befejeződött építkezés kapcsán felszínre kerültek az épület 
további helyiségei, nympheuma. Az épülő lakóház alapozási terveit megváltoztatva — Magyarországon 
először — olyan megoldás készült, hogy a hatemeletes lakóház egy része pilléreken áll. A pillérek között 
bemutathatóvá váltak a fürdő falai. Az apoditeriumban kiállítást rendeztünk be föld alatti múzeum formá
jában. Az aquincumi polgár- és katonavárost ellátó vízvezeték forrásait kutathattuk a Római fürdői erdei 
strand területén. Felszínre kerültek az egykori kútház fakonstrukciói. Több épületben bedőlve feliratos 
oltárkövek állottak. 

Az aquincumi polgárvárosi épületek rekonstrukciós állagmegóvási munkáihoz perióduskutató régészeti 
feltárás kapcsolódott. A közel száz éve megindult polgárvárosi feltárások eredményeként felszínre került 
falak az időjárás, a dús vegetáció és a háborús események során erősen megrongálódtak. Elpusztult a feltárt 
városrészt övező kerítés is. Ennek helyreállítása után (1960—61) az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Építészettörténeti Tanszékének, majd az Országos Műemlékfelügyelőségnek bevonásával (Haj
nóczy Gyula és Vladár Ágnes) elkészültek a nagy közfürdő és fórum, macellum és környéke, a város DNy-i 
insulája, a nagy lakóház, a kettős fürdő, a Mithraeum és környéke, valamint a polgárvárosi amfiteátrum 
rekonstrukciós tervei. 

A perióduskutató feltárások nagyobb munkaerő-ráfordítással 1960-ban indultak meg. A múzeumépület 
és oszlopcsarnok déli szárnyánál, valamint a macellum belsejében i. sz. I—II. századi falak alatt kelta 
eraviszkusz lakógödrök kerültek felszínre. 1961-—62-ben a basilica, palaestra és kis forum területén végez
tünk perióduskutató munkát. Mindenütt bővült az alaprajz és kibontakoztak a korábbi — i. sz. I—II. 
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századi — falak. 1963-ban a nagy lakóháztól D-re sikerült a II. és III. századi réteget különválasztani. 
1965-ben a város DNy-i insulájáhati több periódus között, mint legkorábbit, az i. sz. II. .századi réteget 
választhattuk külön. A polgárvárosi amfiteátrumnhX kikutattuk az arénába vizet vezető csatornarendszert. 
Ugyanebben az évben a macellum térségének kutatása az alaprajz új kiegészítéséhez vezetett. 

Aquincummal a római korban kapcsolatot fenntartó albertfalvi tábor és canabae kutatása 1962—65. 
években az előző éviekhez hasonlóan folytatódott, ipari műhely és új épületrészek kerültek felszínre. 
Új adattal gazdagodtunk egy eddig teljesen ismeretlen kelta eraviszkusz és római kori telep felbukkanásával 
a Budaörs—Kamaraerdő-i mélyszántás során. 

Nagy kiterjedésű avar temető sírjait tártuk fel 1964—65-ben a XX. ker. Vöröskereszt utcában. Közöttük 
két lovas temetkezést figyelhettünk meg. 

A középkori várnegyed képének rekonstruálásához jelentős épületekkel gazdagodtunk az 1964—65. 
évi kutatásaink során. 

A Táncsics Mihály u. 25. sz. ház tatarozása alkalmával 1964—65-ben feltárhattuk egy gótikus zsinagóga 
jelentős épületmaradványát. 1965-ben a Halászbástyán a gótikus Szent Mihály kápolna maradványai 
kerültek felszínre, és újabb kutatásokat folytattunk az egykori domonkos kolostor területén. A Várnegyed
ben végzett leletmentések során, értékes adatokat nyertünk a város középkori történetéhez. 

Pesten a nagyszabású építkezések nyújtottak lehetőséget jelentős kutatások elvégzéséhez. 1962-ben 
a Március 15. téren az Erzsébet híd építésével, illetve a hídfő kialakításával kapcsolatban ásatásokat végez
tünk a XV. sz.-i Szent Mihály kápolna területén és környékén. Az Astoria aluljáró hatalmas munkagödré
ben 1963-ban a középkori Pest főkapuja, a Hatvani kapu és az előtte állott rondella maradványát tártuk fel. 

Folytattuk az /. ker. Színház u. 5—7. sz. alatt a pasapalota feltárását. 
Kába Melinda 

ŐSKOR 

Érd-Parkváros (Pest m., budai j .) . Közvetenül Budapest határán 1963-ban és 1964-ben paleolitikus 
szabadtéri telepásatás folyt. A feltárás során bontakozott ki Magyarország harmadik nagy középső paleoli
tikus (moustérien) lelőhelye. Sikerült az egész telepet teljesen feltárni, melynek kiterjedését az ásatás befeje
zése előtt talajfúrásokkal is ellenőriztük. Megállapítható, hogy ez a lelőhely a hazai moustériennek egy újabb 
települési formája. A két kultúrrétegű lelőhely ásatási eredménye: nagymennyiségű faszénanyag. A stratig-
ráfiai megfigyelés, a geodéziai felmérés jó alapot szolgáltat a telep geokronológiai vizsgálatához és a terület 
morfológiájához. 

G. Csánk Veronika 

III. ker. Békásmegyer. Vöröshadsereg útja 280. Egyetértés Tsz. Az előző években megkezdett kutatá
sok folytatásaként 1963-ban neolitikus telepfeltárást végeztünk. Az ásatás során a zselizi kultúrához tartozó 
gödrök mellett azonos kultúrájú kerek lakógödörben részben zsugorított csontvázas sírt, egy másik gödör
ben pedig teljes szarvascsontvázat tártunk fel. A feltárás területén a neolitikus telep szintje fölött egy kora
bronzkori urnasírt, egy szórthamvas sírt harang alakú edénymellékletekkel és egy rossz megtartású csontvá
zas sírt találtunk. 

G. Csánk Veronika 

III. ker. Békásmegyer — Buváti vízisporttelep. A telek a III. ker. Vöröshadsereg útja és a Duna-part kö
zött fekszik. Vízvezetékcső lefektetése közben, 1962-ben őskori telepmaradványok kerültek elő. A hitelesítő 
feltárás során előző korú hulladékgödrök leletanyagát sikerült egymástól elkülöníteni. Ezen a területen neo
litikus, rézkori, bronzkori és késővaskori telepek megfigyelésére nyílott lehetőség. Feltártunk továbbá egy 
félig feldúlt, bodrogkeresztúri kultúrához tartozó sírt. Egy másik hasonló sír elpusztult. A leletanyag zömmel 
péceli (badeni), ill. korai nagyrévi kultúrához tartozik. 

G. Csánk Veronika 

XVII. ker. Csabai u. 64. 1962-ben építkezés közben badeni-péceli kultúrához tartozó tűzhely került 
felszínre. A leletmentés során vastag tűzhelyrétegről nagyméretű hombáredény, tálak, urnák töredékeit és 
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deszkalenyomatos paticsokat gyűjtöttünk be. A környéken tett megfigyelések szerint a lelőhely környékén 
nagy kiterjedésű, hasonló kultúrájú telep lehetett. 

G. Csánk Veronika 

XI. ker. Budafoki út 78. Betonelemgyártó V. 1965-ben a Betonelemgyártó• V. telephelyén levő dombhát 
elhordása során őskori edénytöredékek kerültek felszínre. A leletmentő ásatás két nagyobb méretű lakó
gödörrészlet és egy kisebb méretű hulladékgödör megfigyelését tette lehetővé. A gödrökből előkerült nagy 
mennyiségű házikerámia, állatcsontanyag, csont- és kőeszközök a péceli (badeni) kultúrába tartoznak. 

G. Csánk Veronika 

XXI. ker. Csepel-Hárosi Dunapart. 1962-ben gázcsőárok gépi ásása közben régészeti jelenségeket, ős
kori gödrök nyomát, cserepeket, csontokat találtak. A leletmentés során 1 km-es szakaszon 41 beásás nyo
mát figyeltük meg; ebből kettő középkori házalap, ill. hulladékgödör volt, a többi zömmel korabronzkori 
telep gödre volt. 

K. Schreiber Rózsa 

Érd-Diósdi út. Érden a Diósdi út 39. sz. alatti ház telkén 1965-ben gödörásás alkalmával kerámiatöre
déket és emberi hamvakat találtak. A helyszínen sikerült egy urnatemetkezés maradványait bronzékszer 
melléklettel feltárni. A temetkezés a középső bronzkorba sorolható. 

Kőszegi Firgyes 

ü l . ker. Aranyhegyi u. 22639 hrsz. Az ÉNy—DK-i irányú kisnyomású földgázvezeték munkálatai során 
1962-ben egy őskori telep gödreit bolygatták meg. Lelőhely rögzítés alkalmával, több zóki kultúra makói cso
portjába tartozó edénytöredéket gyűjtöttünk össze. 

K. Schreiber Rózsa 

III. ker. Békásmegyer. A Vöröshadsereg úton az 1961. évi ásatás területétől Ny-ra folytattuk a kora
bronzkori és koravaskori temető feltárását az 1962—1965. években. A bronzkori sírok javarésze harang
edény és nagyrévi kultúrájú, a koravaskoriak Vál I. típusúak. Az eddig feltárt sírok száma 196. 

Nagy László—Schreiber Rózsa 

I. ker. Gellérthegy D-i oldalán. 1963-ban az ún. „Jubileumi park" építésénél, késő La Tène —• kora
császárkori kerámiatöredékek kerültek elő, feltehetőleg az eraviszkusz telephez tartozó beásás- és tűzhely
nyomokkal. 

Wellner István 
RÓMAIKOR 

III. ker. Római fürdő. Az Erdei strand modernizálása, valamint a Camping létesítése során a római kori 
vízvezeték kiindulásánál 1963 és 1964-ben feltártuk a római kori forrásfoglalásokat, fa-és mészkőcsatorná-
kat, az aquaeductus falmaradványát. Mind a 14 forrás mellett rekonstruálható volt az egykori kútház fa- és 
terrakotta konstrukciója, 11 épületben megvoltak még az Aesculapius és Hygieia, illetve Apollónak és Sironá-
nak, Silvanusnak, Sol invictusnak állított oltárok. Az ásatás során tisztáztuk a forrásokat és a főággal össze
kötő csatornarendszer szerkezetét. A forráscsoporttól Ny-ra többhelyiséges épület falmaradványait bon
tottuk ki. 

Sz. Póczy Klára 

III. ker. Szentendrei út 139. Aquincum, Polgárváros. Több éves szünet után 1960-ban megindult az 
aquincumi polgárvárosi perióduskutatás, az ókori város több pontján 1962—65-ben is folytatódott. 

Palaestra. Az aquincumi romterület konzerválásának terve tette szükségessé, hogy (az Aquincumi Mú
zeum előtti területen) a múlt században feltárt több épületben tisztázzuk a falak kapcsolódását, padlószinte-
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ket, bejáratokat stb. így került sor az ún. palaestra átvizsgálására. Ennek során megállapíthattuk, hogy a je
lenlegi rommaradványok alatt KNy-i tájolású korábbi kőépület alapfalai húzódnak. Az épületet a tornacsar
nok miatt bontották el a III. sz. elején. Az elplanírozott rétegből vakolat- és kerámiamaradványokat szed
hettünk fel. A palaestra É-i végében csatornákkal tagolt bázist, mészkő vályúkat és kőmedencék töredékeit 
találtuk. 

Sz. Póczy Klára 

Basilica. 1962-ben a polgárvárost Ny—K irányban átszelő via decumana és az abból É felé kiágazó szé
les kőlapos út (A) között fekvő Basilica É-i felét kutattuk át, ahol Torma Károly és Kuzsinszky Bálint korábbi 
ásatásai összefüggő falmaradványokat nem találtak. Az újabb ásatásoknak az említett területen sikerült 
négy különböző periódust szétválasztania. A Basilica területe a III. és IV. periódusokban az aquincumi 
polgárváros közigazgatási és vallási központjának tekinthető, a Fórum szerves része volt. A terület IV. sz.-i 
történetét a korábbi ásatásoktól lehordott felső rétegek hiánya miatt nem ismerjük. 

Nagy Tibor 

Nagy fürdőtől D-re: kis fórum és macellum. 1965-ben ugyancsak az aquincumi rommezőben folyó állag
megóvási munkák szükségessé tették a „DBCE" utcák által határolt insula átkutatását a régészeti szempont
ból problematikus pontokon. Ennek során előkerült a laconicum és a „C" utca között egy 8 helyiséges épü
let műhellyel és elárusítóhelyiségekkel. Tisztáztuk a laconicum és a macellum között, a korábban „kis fo-
rum"-nak nevezett térségben, egy középület alaprajzát. Ásatást folytattunk a macellum téglalap alakú terü
letének északi és nyugati felében, ahol még sohasem kutatták át rendszeres ásatással a területet. Az újonnan 
előkerült összefüggő falmaradványok módosítják a vásárcsarnok feltételezett alaprajzát és rekonstrukció
ját. Feltártuk a „C" utcát szegélyező porticust mintegy 60 m-es szakaszon, a hozzá csatlakozó elárusítóbó
dékkal. A macellum déli oldalán az „E" utcára nyíló fazekasműhely egyik kemencéjét, mellette szárítóhelyi
séget és a kerámiaraktár elplanírozott törmelékanyagát találtuk. Az átkutatott területen mindenütt több 
építési periódust figyelhettünk meg s ebből rekonstruálhattuk a városkép kialakulásának fontosabb szaka
szait. 

Sz. Póczy Klára 

A nagy fürdőtől K-re, a „D" és „B" utca sarkánál 1963-ban tereprendezés során épület került elő. 
A kerámiaanyag tanúsága szerint a II. sz.-ra tehetjük. A III. sz.-ban az úttest szintjét megemelték. Ebből a 
periódusból falfestmények kerültek elő. A „B" utca K-i felében boltsor húzódott. Az épületet teljesen ki
bontani nem tudtuk, mivel a múzeum épülete alá húzódott. 

Parragi Györgyi 

A macellumtól D-re kialakult insula XIV. épületének terében 1965-ben tisztáztuk az építkezési perióduso
kat. A gödörlakások rétege felett, amelyhez tüzelőkemence is tartozott, két kőfalas építkezés létesítményei 
feküdtek egymás felett. Különböző kori kőfalak és pillérek mutatkoztak a feltárások során. 

Szilágyi János 

Az ún. nagy lakóház K-i szárnyán rövid perióduskutatást végeztünk 1964-ben. A lakóház K-i szárnya 
az i. sz. II. század végén, i. sz. III. század elején épült. Helyén az i. sz. II. században nagyobb kőépület nem 
állott fenn. Korábbi településmaradványai a fürdőépülettel összefüggő helyiségben kerültek elő. Ezek sorá
ban megemlíthető a sütőkemence, amelyet az i. sz. II. század végén elplaníróztak. Az eddiginél pontosabban 
sikerült tisztázni a DK-i sarokhelyiség fűtőberendezését és a peristyl udvarrész csatornahálózatát. A nagy 
lakóház K-i szomszédságában fekvő mélyebb terület az eddigi jelenségek szerint beépítetlen volt. 

Nagy Tibor 

A nagy lakóháztól D-re levő insula perióduskutatása folyt 1963-ban. Sikerült egy i. sz. II. és III. századi 
réteget különválasztani. Az épület D-i részén előkerült egy K-Ny-i irányú, kőlapokkal fedett úttest. Erről az 
úttestről nyílott az épület bejárata. 

Parragi Györgyi 
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A Mithraeumtól K-re 1964-ben kutatást végeztünk. Többek között előkerült egy kéthelyiséges lakóház 
padlófűtéssel ; falait az i. sz. III. sz.-ra jellemző falfestmény és stukkópárkány díszítette. Az épülettől K-re 
téglabélletű csatorna és i. sz. II. századi kerámiával keltezett falmaradványok kerültek elő. 

Parragi Györgyi 

A polgárvárosi amfiteátrumban végeztünk kutatást 1963-ban. A Nemeseumból csak az agyagba rakott 
alapfalaknak kis kőhálmazait találtuk meg. A K-i főkapu alatt feltárt csatorna 14 méteren belül 69 cm-t lejt 
az aréna felé, tehát annak elárasztására szolgálhatott. 

Szelvényt húztunk az arénát övező pódiumfalon át a nyugati kaputól DK-re. A nézőtér alatti földfeltöl
tésben a római kori humuszréteg teteje 250 mm-rel fekszik magasabban, mint ennek a falnak a padkafel
színe, és 200 mm-rel van magasabban, mint a szegélykő teteje a Ny-i kapu és az aréna határvonalában. 

Szilágyi János 

III. ker. Aquincum-Polgár város, Aranyhegyi patak menti temető. Az aquincumi polgárváros koracsá
szárkori temetőjének rítus-megfigyelő rövid feltárása során égetéses és csontvázas sírokat bontottunk ki. 
Több aediculához tartozó faragott kőtöredéket találtunk. Az újonnan feltárt sírok helyét rögzítettük Nagy 
Lajos 1926—29. évi temetőtérképébe. Ez utóbbi felmérés hitelesítése és kataszteri fixpontokhoz történő mé
rése előzőleg, 1957-ben történt. 

Kába Melinda 

III. ker. Tarhos u. 44. sz. A Tarhos u. és Óvári u. találkozásánál (É—Ny saroktelken) gázcsőárokban 
mintegy 25 m hosszúságban római kori járószintet, épülettörmeléket vágtak át a földmunkások. A császár
kori réteg mindössze 20—25 cm vastag volt, de jelzi, hogy a közelben épület állhatott. Feltehetően ennek 
falát vágták át a Tarhos u. készítésekor, mert a jelenlegi kocsiút szintje fölött a hegyoldalban a római kori 
járószintnek megfelelően falmaradvány látható. 

Sz. Pöczy Klára 

III. ker. Jablonkai űt 15/a. Alt József telkén vízvezetékcső árkának ásása közben egy tömbből kifara
gott díszítetlen kősírláda került elő. A sírban mumifikálva eltemetett fiatal nő tetemét találtuk többrétegű 
pólya, halotti lepel, halotti cipő erősen megrongálódott maradványaival. A váz nyakán és karján kék üveg
gyöngyök, karján csont karperecek, ujján egyszerű bronz gyűrű volt. A halott mellett növénymaradványo
kat figyeltünk meg, többek között gyümölcsmagvakat, leveleket. 

Sz. Póczy Klára 

III. ker. Meggyfa u. 18 521. hrsz. A telken, az iskola É-i falához támaszkodó töltés elhordásakor, a már 
feltárt rommezőhöz csatlakozva 1963-ban római kori csatorna és É—D irányú fal egy szakasza került elő. 
Kiszedett falnyomok között lesározott padlószinten falfestmény-és tegula-töredékeket találtunk. A kísérő 
kerámia i. sz. II—III. századi. 

Wellner István 

III. ker. Miklós tér — Kórház u. sarok. A lakóház udvarán megnyitott két blokkban kerestük a katonai 
nagyfürdőhöz esetleg északon tovább csatlakozó épületeket 1962. évi feltárásunk során. Az erős feltöltés 
miatt a rendelkezésre álló keretek között nem sikerült a két blokkban feltűnt K—Ny-i irányú falak helyzetét 
tisztázni. 

Kába Melinda—Szilágyi János 

III. ker. Flórián tér 3—7. A ház pincéjében fenntartott aquincumi katonavárosi nagyfürdő kiterjedésé
nek tisztázására a jelenleg használatban levő tüzelőtároló rekeszek között kutatóárkokat húztunk 1962-ben. 
Három árok negatív eredményt adott, míg a negyedik árokban feltűnt a szomszédos telken előző években 
feltárt nympheum termének D-i fala. 

Kába Melinda 
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III. ker. Fő tér 1. Az udvaron 1963 júnisában az aquincumi légiótábor kiterjedésének és védelmi rend
szerének kutatását folytattuk. Egy ponton átvágtuk a Domitianus-kori légiótábor D-i védőfalát és kettős 
árokrendszerét a vele kapcsolatos via sagularis belső kísérő faláig. A védőfal 2 m vastag, iránya Ny felé : 
Föld u.—Tavasz u.—Korvin Ottó tér É-i házsora, ill. széle. 

Az előző kutatáshoz kapcsolódva a ház udvarán késő középkori falakat és X—XI. századi kerámiával 
datált települési réteget határoztunk meg. Előkerült még két hamuval, faszénnel, ill. XIII. századi cserép
töredékekkel teli gödör. Az értékes korai települési rétegre való tekintettel a jövőben ezen a területen tovább 
kutatunk. 

Szilágyi János—Bertalan Vilmosné 

Hl. ker. Tavasz u. 15—17. sz. ház udvarán 1962-ben feltárást folytattunk. Feltehetően a Traianus-kori 
légiós tábor D-i védőfalának darabja, az a K—Ny-i irányba vonuló 67 cm széles padkájú mészkőfal, melyet a 
kétemeletes lakóház közelsége folytán teljes szélességében nem bonthattunk ki. Közelében úttest (via sagu
laris?) és csatorna nyomai mutatkoztak. Kétperiódusú, ugyancsak római kori kemence és egy pince került 
még itt felszínre. 

Szilágyi János 

III. ker. Szöllő u. 60—64. A telken 1964-ben és 1965-ben házalapozás során későrómai sírok kerültek 
elő. A peremes téglákból összeállított koporsóban a halott nyújtott helyzetben feküdt, feje a sír nyugati ol
dalán arccal K-nek fordult. Melléklet a sírban nem volt. 

A későrómai temető sírjai között avarkori temetkezések is előkerültek. Az egyik sírban a korai avar 
korszakból jól ismert égetett agyag kulacs volt mellékletként elhelyezve. A telek belső részén K—Ny-i irányú 
1 m széles fal, a Ny-i részén mészhabarcsba rakott, 0,8—1 m vastagságú ÉNy—DK-i irányú falmaradványok 
kerültek elő. Valószínűleg annak az épületnek részei lehettek, melyet ezen a területen Szilágyi János tárt fel 
1951-ben és 1958-ban. 

Parragi Györgyi—Kőszegi Frigyes 

III. ker. Lajos u. 162. A Lajos u. — Zichy u. — Óbudai rkp. — Árpád híd közötti terület rendezésével 
kapcsolatban az átkutatott területen a legalsó szinten korabronzkori telepnyomokat figyelhettünk meg. Ezek
ben alapozták a l l . sz. elején a római épületeket. Ezeket a III. században megújították, de a IV. sz. elején le
bontották, hogy egy eltérő tájolású középületet emelhessenek a korábbiak helyén. A IV. sz. második felében 
a felhagyott épületek egy részébe már temetkeznek (4 csontvázas sír melléklettel). A római rétegek fölött a 
középkorban utat szegélyező épületek húzódtak, szintén több periódusban. 

Sz. Póczy Klára 

III. ker. Bécsi út 126. sz. alatti telken 1965-ben leletmentést végeztünk. A pilléralapok ásása közben egy 
római épület és egy vízvezeték maradványai kerültek elő, nagyon sok, főleg i. sz. I. és II. század első felére 
jellemző kerámiaanyag kíséretében. 

Parragi Györgyi 

II. ker. Frankéi Leó út 96. Támfal építésénél egy csontvázas és egy hamvasztásos római kori sírt 
találtak 1962-ben. Előbbit csak részben lehetett feltárni. Fejjel É felé feküdt. A hamvasztásos sírnál az égett 
csontmaradványok felett különböző agyag- és üvegedényeket, bronztárgyakat és egy Antonius Pius érmet 
találtunk. 

. Wellner István 

XI. ker. Albertfalva, tábor. 1965-ben tervásatást végeztünk az albertfalvi tábor északi oldala előtt, 
ahol a vicus É-i részének első nagyobb középülete került részben elő. A Ny—K irányú hosszúkás kőépület 
K-i traktusán kváderfalas terrazzópadlós helyiséget tártunk fel, amely fürdőmedence céljait szolgálta. A ter-
razzópadlós helyiséghez Ny felé még két nagyobb kavicsolt udvarrész húzódik, melyet D-i és Ny-i irányban 
kisebb helyiségsorok, valószínűleg bolthelyiségek zárnak le. A kutatás e felületen nincs lezárva, de már most 
kirajzolódik az É-i teleprész fórumszerű körzete. A fürdőhelyiséges épület DK-i szomszédságában szabály-
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talán négyszögű terrazzópadlós felület mutatkozott. Az előkerült emlékanyag az épületet az i. sz. II. szá
zadra keltezi. 

1962-ben a praetorium D-i szomszédságában végeztünk kutatást. A parancsnoki épület D-i oldalát, 
akárcsak az É-it, a via principálisból kiágazó 5 m széles kavicsos út szegélyezi. Az út déli oldalán többször 
átépített nagyobb lakóépület maradványait találtuk meg. A praetorium felé az épület alacsony védfallal 
zárul. Emögött hosszú, folyosószerű traktus helyezkedett el, amelyből kisebb négyszögű helyiségek nyíltak 
D-i irányba. Az épület Ny-i szárnyán első ízben találtunk Albertfalván nagyon jó fenntartású hypocaustum 
berendezést. Az eddigi adatok szerint ä kőtáborhoz tartozó épület az i. sz. II. század elején épült. A III. 
század első felében még használták. Az épületen belül eddig három periódus választható szét. A felmenő fal
részekbe korábbi épületek anyagát (párkányok, oltárkövek) is beépítették. 

1963-ban az auxiliaris táboroktól É-ra fekvő canabae (Hunyadi János út 18.) D-i részén végeztünk 
építkezést megelőző régészeti feltárást. 

Megtaláltuk a limes útból Ny felé a canabae területére kiágazó eddig ismert mellékútvonal további 
szakaszát, mely nagyjából a limes úttal párhuzamosan É—D irányban szeli át a canabae K-i részét. Abe-
kötő út az i. sz. II. század folyamán épült ki. Az útvonal szintje alatt korábbi, még az I. századra visszanyúló 
beásásokat találtunk. Ezek közül az egyik lakógödör hossztengelyében a tetőzetet tartó cölöplyukak is 
előkerültek. A bekötő úttól Ny-ra bőráztató műhelyt tártunk fel, kereken 45 m hosszúságban. A műhely 
három, nagyjából párhuzamosan Ny—K-i csatornából, és az ezek között kiképzett kisebb-nagyobb áztató 
teknőkből állott. A műhely az állatbőrök áztatásához szükséges vizet a K-i szomszédságban telepített 
kutakból nyerte. A szennyvizet egyszerű duzzasztóberendezéssel mellékcsatornákon vezették el a víz
nyelőkbe. A műhely aránylag rövid életű volt, a II. század elején létesült és a század közepe táján már 
elhagyták. 

Nagy Tibor 

Budaörs-Kamaraerdő, Hosszúrét (Pest m., budai j.). Mélyszántás során 450 mx66 m-es sávban több 
római kori épülethez tartozó törmelék, küszöbkő, tegula került felszínre 1963-ban, valamint Összetört 
hombárban 2234 db i. sz. III. század közepével záródó ezüst éremlelet. A szántott területen 1963—1965-ig 
végzett kutatás hypocaustumos fűtéssel ellátott helyiségeket tárt fel. Sikerült körülhatárolni egy római kori 
épület kiterjedését. A kőépületek alatt földbe mélyített bennszülött lakógödrök rajzolódtak ki, melyeknek 
egyikét feltártuk. A barázdák törmelékrétegéből nemcsak római, kelta, hanem nagyszámú bronzkori és 
koravaskori edénytöredékeket is gyűjthettünk össze. 

Kába Melinda 

NÉPVÁNDORLÁSKOR 

XXn. ker. Vöröskereszt u. Csatornázási munkálatokkal kapcsolatos földkitermelés során nagy kiterje
désű avar temető maradványai kerültek elő az 1964. és 1965. évi ásatás alkalmával. Összesen 9 csontvázas 
sír helyét rögzítettük. A sírok közül kiemelkedő jelentőségű a sajnos már bolygatott két lovas temetkezés. 
A Talajerőgazdálkodási Vállalat telepének udvarán kijelölt felületek során összesen öt sírt sikerült feltár
nunk, ezek közül kettőben gazdag övgarnitúrás férfi csontváza feküdt. Az ásatási munkáknál részt vett 
dr. Erdélyi István kandidátus. 

Kőszegi Frigyes 

XVIII. ker. Lakatos u. A Főv. Csatornázási Vállalat telephelyén 1964-ben rituális koponyatemetkezés 
került elő vaslándzsával. Az előkerülési körülményeket utólag tisztáztam, melyek szerint a leletek fölött 
nagyméretű köveket helyeztek el. Feltehetően későrómai vagy korai népvándorlás koriak lehetnek. 

Kőszegi Frigyes 

XI. Sztregova u. A Főv. Patyolat V. létesítendő telephelyén előzetes feltárásokat végeztünk, amelyek 
során korai bronzkori, ill. korai vaskori település maradványait (szemétgödrök) sikerült rögzítenünk. 
A szórványosan képviselt bronzkori leletek mellett a váli kultúra régebbi szakaszába keltezhető kerémia 
érdemel figyelmet. Nagy Tibor—Kőszegi Frigyes 
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KÖZÉPKOR 

I. ker. Szentháromság tér. A Nagyboldogasszony-templom középkori temetője. 1963-ban a főtemplom 
déli hosszfalától délre csatornázási munka során mintegy 60 m hosszú szakaszon bolygatott emberi csont
vázmaradványok kerültek felszínre. A hajdani temető legfelső sírrétege közvetlenül az útburkoló kövek 
alatt mutatkozott. Ez annak a jele, hogy a középkori temető megszűnése óta ezen a területen jelentős szint
süllyesztést végeztek. Hogy a temetkezésről áttekinthetőbb képet nyerjünk, a templom délkeleti Mária
kapuja közelében 3X4 m-es kutatóblokkot nyitottunk, melyet 3 m mélységig ástunk. A blokkban 6 sorban 
egymás alatt fekvő sírok rétegeit tártuk fel. A legfelső sírrétegben Zsigmond obulusa került elő, a legalsó
ban — 2,25 m mélyen — IV. Béla dénára. Megállapítható volt az is, hogy az 1370 körül épült Mária
kaput a temető XIII—XIV. századi sírrétegére alapozták. 

Zolnay László 

I. ker. Halászbástya. A gótikus Szent Mihály kápolna maradványai. Korábban Gerő Győző állapította 
meg, hogy a Halászbástya ún. Hétvezér-lépcsője alatti térségben a Szent Mihály kápolna altemploma 
rejtőzik. 

1965-ben a Halászbástya déli szakaszán, az említett lépcső és a Szent István szobor közötti területen 
csatornaásás során átvágták a kápolna felmenő déli falát. Mentőásatással feltártuk a fal mintegy 15 m 
hosszú szakaszát a déli és délnyugati támpillérmaradvánnyal és a nyugati homlokzat déli sarkán a félkör 
alaprajzú egykori csigalépcsőtorony alapozását. 

A nyugati homlokzati falmaradvány előtt nyitott kutatóárokban közvetlenül a felszín alatt, a Nagy
boldogasszony-templom középkori temetőjének — melléklet nélküli — sírjait találtuk. Ez is amellett szól, 
hogy a kápolna építésekor a XV. században átvágták a XIII. század óta használt temetőt. 

Zolnay László 

I. ker. Szentháromság u. 4. előtt középkori épület pincéje került elő. Ennek alapján megállapítható, 
hogy az utca nyugati szakasza a középkorban beépített volt. A XVII. századi térképek még azt az állapotot 
tükrözik. 

Bertalan Vilmosné 

I. ker. Táncsics Mihály u. 11. sz. házhoz vezető sikátorban csatornázás alkalmával középkori épület 
három É—D-i irányú fala került elő, alatta boltozott pince húzódik. A pinceboltozat alatti rétegből 1963-ban 
XIII—XIV. századi kerámia került elő. 

I. ker. Táncsics Mihály utcában földmunkák során 1963-ban a középkori úttest újabb részletei kerül
tek elő. Az útalakítás korát a bőséges számban talált XIII. századi kerámia határozta meg. Ugyancsak 
véges-végig az út tört köves rétegében ismét hatalmas tömegű amorf vasanyag jelentkezett, amint ezt már 
1961-ben is észlelték. 

Zolnay László 

I. ker. Tóth Árpád sétány 28.sz.ház előtt a középkori várfal részletét és egy K—Ny-i irányú pincét tár
tunk fel. A pince nyugati zárófala a várfal mellé épült. A pince, ill. az egykor felette állott épület az Úri u. 
40. sz. ház déli traktusának — eredetileg önálló épület — folytatása. A pince É-i oldala mellett téglából 
épült vízgyűjtő-aknát és agyagcsöves vízvezeték részletét tártuk fel. Ez a leletmentő ásatás szerves része volt 
annak a — már több éve folyó — feltárásnak, mely a vár nyugati erődrendszerének tisztázását célozza. 

Bertalan Vilmosné 

I. ker. Váralja utcában csatornázási munka során közvetlenül az útburkolat alatt középkori szeméttel 
betöltött fekáliagödröt találtunk. A betöltési anyagból igen gazdag XV—XVI. századi kerámia- és üveg
anyag került elő 1965-ben. 

Bertalan Vilmosné 
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II. ker. Gyorskocsi utca 22. Középkori Szent Péter templom. A korábban kezdett feltárás folytatásaként 
1965-ben a XIII. századi szentély további részletét tártuk fel. 

H. Gyürky Katalin 

II. ker. Budakeszi út 91—97. Középkori budaszentlőrinci pálos kolostor területe és környéke. 1961-ben a 
Fővárosi Tanács Barlangkutató csoportja megkezdte a hárshegyi Báthory-barlang feltárását, Ez a társa
dalmi munkával végzett kutatótevékenység jelenleg is folyik. Az már a kutatás elején kitűnt, hogy a barlang 
nemcsak barlangtani és geológiai, de régészeti szempontból is fontos terület. Mind a barlangszáj előtt, 
mind a barlang tömedékében igen nagy számban kerültek felszínre őskori és középkori (XIII—XIV. sz.) 
cseréptöredékek. A végleges eredmények értékelése előtt is bizonyosnak látszik, hogy az őskor embere 
laköbarlangként használta ezt a természetalkotta menedéket, majd a középkorban — feltehetően a pálo
sok — alakították tovább vasbányászás céljából. Még a XVIII. században is több konzorcium alakult 
a budai János-és Hárshegy latens fémkincsének felkutatására. 

Feltárásra került még a hajdani kolostor területén egy 10 m X10 m-es, 8,80 m X 8,60 m-es belvilágú, 
feltehetően a XV. században épült torony maradványa, valamint egy 22 m mély, gondosan faragott kváder-
kövekkel bélelt középkori kút. 

Zolnay László 

III. ker. Kálvin köz 2—6. sz. épületek előtt a járdán földmunkák során a középkori óbudai királyi vár 
kápolnájának és annak déli oldalához csatlakozó helyiség falának újabb részletét határozhattuk meg. 
A szentélyben és a szomszédos helyiségben 1965-ben az egykori vörösmárvány padozat maradványa is 
előkerült. 

Bertalan Vilmosné 

V. ker. Kossuth Lajos u. Hatvani kapu és rondella. A középkori pesti városfal a XV. század végén épült. 
Három kapuja, ill. kaputornya volt, melyeket a városfallal együtt a XVIII—XIX. század fordulója táján 
részben lebontottak, részben beépítettek. A kapuk közül a legnevezetesebb a város K—Ny-i főútvonalán 
állott Hatvani kapu volt. 1963-ban a kapu, ill. rondella egykori helyén, a mai Kossuth Lajos u.—Mú
zeum krt. kereszteződésénél az aluljáró építése idején alkalom nyílt a középkori kapu és az előtte álló ron
della pontosabb helyének meghatározására. Az Astoria Szálló mellett ásott kábelaknában 1,20 m mély
ségben előkerült a középkori kapu egyik felvonóhíd-tartó gyámköve. A XVI. században épült félkör 
alakú rondella 16 m hosszú, 3,30 m magas és 6 m vastag, kváderekből épült alapfala ugyancsak fel
színre került az aluljáró hatalmas .munkagödrében. A feltárt falmaradványból kiszerkeszthető, hogy a 
rondella egykori teljes átmérője 40 m volt. Az alapfalak mellett 4,30 m mélységben XIII. századi cserép
töredékeket találtunk. 

Feuer Istvánné 

V. ker. 15. Március tér. Pesti Szt. Mihály kápolna. A múlt század végén a mai Erzsébet híd melletti, 
azóta megszűnt Duna u. 4. sz. házban egy kisméretű, csúcsíves, bordás, boltozatos, gótikus kápolna állt. 
A kápolnát magában foglaló épülettömböt századunk elején, az Erzsébet híd építésekor lebontották és a 
terület talajszintjét több méteres feltöltéssel megemelték. 1962-ben az Erzsébet híd újjáépítésekor ezt a fel
töltést újra eltávolították a régi, XIX. századi nívóig. így újra felkutathattuk a kápolna helyét. Megállapít
hattuk, hogy a kápolna falai a XIX. századi belső nívótól 2 m magasságban ma is állnak. A feltárás tisz
tázta, hogy a kápolna nem egymagában áll, hanem déli oldalához szervesen még egy középkori helyiség 
csatlakozik, ennek délnyugati sarok-boltindítását bordacsonkkal szintén felszínre hozta a kutatás. A ká
polna a XV. századra datálható. A nyugati homlokzat előtt nyitott kutatóárokban egymás alatt több járó
szintet tártunk fel, XVIII—XIX., XVI—XVII. századi török, XV. századi és végül XIII. századi lelet
anyaggal. A feltárt kápolnamaradvány megtartására nem volt lehetőség és még a kutatás befejezése előtt 
visszatemették. A romok az Erzsébet hídfőtől délre, a Molnár u.—Március 15. tér sarka közelében, az úttest 
alatt 70 cm mélységben vannak. 

Feuer Istvánné 
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V. ker. Váci utca 47. — Molnár u. 4.. 1964-ben a volt Angolkisasszonyok templomának restaurálása 
közben végzett vakolatleverés során megállapíthattuk, hogy a templom déli oldalának 16 m hosszú szaka
sza, a járdától 60 cm magasságig középkori fal. A telek Molnár utca felé eső udvarán a „kripta" környékén 
végzett földmunka során ép, XIII. századi edényeket találtak. 

Feuer Istvánné 

TÖRÖK KOR 

I. ker. Színház u. 5—7. 1965-ben folytattuk a volt pasapalota feltárását. Tisztáztuk a dunai oldal nyu
gati szakaszán állott közép- és török kori épületmaradványok összefüggéseit a már korábban előkerült 
épületrészekkel. A keleti szárny északi felében több török kori helyiség alaprajzát ismerhettük meg. Ezek 
a helyiségek — elsősorban méreteik alapján — az északi szárnyban állott fürdőhöz tartozhattak. Több 
helyen macskafejes kövekkel burkolt út- vagy udvarrészlet került elő. Megállapíthattuk azt is, hogy a 
török kori építkezés alkalmával gyakran felhasználták a középkori falakat, sok esetben mint alapozást. 

A feltárás során igen sok török és török kori, valamint középkori kerámiát és sok állatcsontot talál
tunk. A feltárást 1966-ban folytatjuk. 

Gerő Győző 
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NOTBERGÜNGEN UND PLANGRABUNGEN .DES BUDAPESTER 
HISTORISCHEN MUSEUMS IN DEN JAHREN 1962—1965 

Die im Gebiete unserer Hauptstadt von Jahr 
zu Jahr stets kraftvoller einsetzende Bautätigkeit, 
sowie die Anlegung von kommunalen Einrichtun
gen gewähren den archäologischen Beobachtungen 
eine grössere Möglichkeit als je. Mit unseren For
schungen passten wir uns dem Tempo des Lebens 
an. Vor allem führten wir in den vergangenen 
Jahren mit den Investitionen verbünden präventive 
oder mit diesen gleichzeitige Freilegungen durch. 

Die Plangrabungen des Forscherkollektivs wur
den auf diese Art und Weise zusammengestellt, dass 
sie der Möglichkeit nach je eine sich schon länger 
hinziehende Teilfrage abschliessen oder mit grösse
rem Energieaufwand die aufgetauchten Probleme 
bereinigen sollen. 

Mit den investierenden Unternehmen wurde 
eine intensive Kooperation geschaffen, auf Grund 
deren wir an den Bauplatzbesichtigungen der geplan
ten Arbeiten teilnehmen. Auf diese Weise lässt sich 
die Möglichkeit, dass die archäologisch gefährdeten 
Gebiete vor dem Beginn der Erdarbeiten durchge
prüft werden, sichern. Neben unseren Plangrabungen 
können wir auch noch zahlreiche bedeutendere 
oder gescheidenere Angaben liefernde Fundber
gungen verzeichnen. 

In Erd-Ilkamajor wurde eine Paläolithsiedlung 
im freien Gelände, der dritte mittelpaläolithische 
Fundort Ungarns erschlossen. 

In Békásmegyer wurde die Ausgrabung des 
spätbronze- und früheisenzeitlichen Gräberfeldes 
fortgesetzt. Die Zahl der Gräber beträgt bisher 196, 
in denen unter zahlreichen Kleinfunden eine Kera
mik von internationaler Bedeutung zum Vorschein 
gekommen ist. 

Die Erforschung der römerzeitlichen Denkmäler 
unserer Hauptstadt konzentrierte sich auf das Gelän
de von Aquincum. Wir führen unsere Erschliessungs-
arbeiten im Bereich des Legionslagers und der Mili
tärstadt von Aquincum als den wissenschaftlichen 
Perspektivplan der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften durch. Auf dem Fundort /7/. Bez., 
Tavasz-Gasse ist es uns gelungen die die Stadt von 
Süden her begrenzende Schutzmauer mit dem an 
diese sich anschliessenden Wassergraben zu finden. 
Innerhalb der Mauer — am Flórián-Platz (III. 
Bez.) — konnten wir die ersten ungarischen archäo
logischen Freilegungen vom Jahre 1778 fortsetzen. 
Einen Teil des von I. Schönvisner erschlosse
nen grossen Bades liess der Ausgräber noch im Jahre 
der Freilegung publizieren. Im Zusammenhang mit 
der in 1960 beginnenden und 1965 beendeten Bau
tätigkeit kamen weitere Räumlichkeiten und das 
Nympheum des Gebäudes an die Oberfläche. Die 

Fundamen tier ungspläne des sich im Bau befindli
chen Wohngebäudes wurden abgeändert und — in 
Ungarn zum ersten Male — eine solche Lösung 
beschlossen, als deren Ergebnis ein Teil des sechs
stöckigen Wohngebäudes nun auf Pfeilern steht. 
Zwischen den Pfeilern blieben die Mauern des Bades 
zur Besichtigung frei. Im Apoditerium richteten 
wir eine Ausstellung in Form eines unterirdischen 
Museums ein.' Es wurde uns ermöglicht die Quellen, 
die die Zivil- und Militärstadt von Aquincum gleich
falls mit Wasser versehen haben, im Gebiete des 
Waldstrandes Római fürdő zu erforschen. Es kamen 
die Holzkonstruktionen des einstigen Brunnenhau
ses zum Vorschein. In mehreren Gebäuden lagen 
umgestürzte Altar steine mit Inschriften. 

Den Rekonstruktionsarbeiten der Bestandkon
servierung der Gebäude in der einstigen Zivilstadt 
von Aquincum schloss sich die periodenerforschende 
archäologische Freilegung an. Die als Ergebnis der 
fast seit 100 Jahren in Gang gesetzten Freilegungen 
der Zivilstadt zum Vorschein gekommenen Mauern 
wurden zufolge der Witterung, der üppigen Vege
tation und der Kriegsereignisse stark in Mitleiden
schaft gezogen. Auch die Umzäunung des freigeleg
ten Stadtteiles ist zugrunde gegangen. Nach der 
Herstellung dieser (1960—61) wurden nebst Ein
beziehung des Baugeschichtlichen Lehrstuhles der 
Technischen Universität für Bau- und Verkehrs
wesen, sowie der des Landesinspektorats für Denk
malpflege (Gy. Hajnoczi und Ä. Vladär) die Rekon
struktionspläne des grossen Öffentlichen Bades und 
Forums, des Macellums und seiner Umgebung, der 
südwestlichen Insula der Stadt, des grossen Wohn
hauses, des Doppelbades, des Mithraeums und 
seiner Umgebung und die des Amphitheaters in der 
Zivilstadt entworfen. 

"Dieperiodenerforschenden Freilegungen wurden 
mit Aufwendung grösserer Arbeitskräfte im Jahre 
1960 in Gang gesetzt. Beim südlichen Flügel des 
Museumsgebäudes und der Säulenhalle, sowie im 
Inneren des Macellums kamen unter den aus dem 
1—2. Jahrhundert u. Z. stammenden Mauern 
eraviskische Wohngruben an die Oberfläche. 1961— 
62 führten wir im Bereich der Basilika, der Palástra 
und des kleinen Forums periodenerforschende Arbei
ten durch. Überall erweiterten sich die Grundrisse 
und es traten die früheren — aus dem 1;—2. Jahr
hundert stammenden — Mauern hervor. 1963 ge
lang es uns südlich vom grossen Wohngebäude die 
Schichten des 2—3. Jahrhunderts auseinanderzuhal
ten. Im Jahre 1965 konnten wir in der südwestlichen 
Insula der Stadt von mehreren Perioden, als die 
früheste Schicht aus dem 2. Jahrhundert absondern. 
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Bei dem Amphitheater der Zivilstadt haben wir das 
die Arena mit Wasser überschwemmende Kanalsy
stem erforscht. Im selben Jahr führte die Erforschung 
des Geländes des Macellums zur neuen Ergänzung 
der Grundrisszeichnung. 

Die Erforschung des mit Aquincum zur Römer
zeit in Verbindung gestandenen Lagers und der 
Canabae von Albertfalva wurde zwischen den Jahren 
1962 und 1965 den vorangehenden Jahren ähnlich 
fortgesetzt. Es kamen neue Gebäudeteile und eine 
industrielle Werkstätte an die Oberfläche. 

Mit einer neuen Angabe bereicherte uns die beim 
Tiefpflügen zum Vorschein gekommene, bisher 
völlig unbekannte eraviskische und römerzeitliche 
Siedlung in Budaörs-Kamaraerdő. 

In den Jahren 1964—65 wurden in der Vörös-
kereszt-Gasse (XX. Bez.) die Gräber eines grossan
gelegten awarischen Gräberfeldes erschlossen. Unter 
ihnen konnten zwei Reiterbestattungen beobachtet 
werden. Zur Rekonstruktion des Bildes des mittel
alterlichen Burgviertels wurden wir im Laufe unserer 
Forschungen in den Jahren 1964—1965 mit bedeu
tenden Gebäuden reicher. Anlässlich der Renovie
rung des Hauses Táncsics Mihäly-Gasse 25 konnten 
wir bedeutende Gebäudereste einer gotischen Syna
goge erschliessen. 1965 kamen auf der Fischerbastei 
die Reste der gotischen St. Michael-Kapelle zum 
Vorschein und es wurden neuere Forschungen auf 
dem Gelände des einstigen Dominikanerklosters 
vorgenommen. Überall im Burgviertel gewannen 
wir im Laufe der Bergungsgrabungen wertwolle 
Angaben zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt. 

In Pest boten die grossangelegten Bauarbeiten 
eine Möglichkeit zur Durchführung von bedeuten
den Forschungen. 1962 nahmen wir am Március 
15-Platz im Zusammenhang mit dem Bau der Elisa
beth-Brücke bzw. mit der Ausbildung des Brücken
kopfes auf dem Gelände und in der Umgebung der 
St. Michael-Kapelle des 15. Jahrhunderts Ausgra
bungen vor. In der mächtigen Arbeitsgrube der 
Unterführung beim Hotel Astoria wurden im Jahre 
.1963 die Reste des Haupttores des mittelalterlichen 
Pest, des Hatvaner Tores und der vor ihm gestande
nen Rondelle freigelegt. 

Die Freilegung des Palastes der Budaer Paschas 
in der Színház-Gasse5—7 (I. Bez.) wurde fortgesetzt. 

M. Kaba 

URZEIT 

Érd-Parkváros (Kom. Pest, Kreis Buda). Un
mittelbar in der Gemarkung von Budapest wurde 
1963 und 1964 die Ausgrabung einer sich im freien 
Gelände befundenen paläolithischen Siedlung vorge
nommen. Dadurch wurde als Ergebnis der dritte 
grosse mittelpaläolithische (Mousterien) Fundort 
in Ungarn freigelegt. Es gelang uns die ganze Sied
lung, deren Umfang vor Beedigung der Ausgra
bungen auch noch mit Bodenbohrungen kontrol
liert wurde, völlig zu erschliessen. Es kann festgestellt 
werden, dass dieser Fundort eine neuere Siedlungs 

form des einheimischen Mousterien ist, — d. h. wir 
stehen keiner Höhlen- bzw. Travertinsiedlung gegen
über, — und ausserdem noch eine neue Fazies ver
tritt. Die Grabungsergebnisse des über zwei Kultur
schichten verfügenden Fundortes sind: eine grosse 
Menge Steingeräte, paläonthologisches Material 
und verhältnismässig viel Holzkohle. Die strati-
graphische Beobachtung, sowie die geodesische 
Vermessung liefern eine gute Grundlage zur geo-
chronologischen Untersuchung der Siedlung und zur 
Morphologie des Gebietes. 

V. Gábori-Csánk 

III. Bez., Békásmegyer, Vöröshadsereg útja 
280. LPG Egyetértés. Als Fortsetzung der in den 
vorangehenden Jahren begonnenen Forschungen, 
führten wir 1963 die Freilegung einer neolithischen 
Siedlung durch. Im Laufe der Ausgrabung förderten 
wir neben den zur Zselizer Kultur gehörenden Gru
ben in einer runden Wohngrube derselben Kultur 
ein Grab mit einem sich teilweise in Hockerlage 
befindlichen Skelett zutage, — aus einer anderen 
Grube kam wiederum ein vollständiges Hirschskelett 
zum Vorschein. Im Gebiet der Freilegung fanden 
wir über dem Niveau der neolithischen Siedlung ein 
frühbronzezeitliches Urnengrab, ein Brandschüt-
tungsgrab mit glockenförmigen Beigefässen und ein 
Skelettgrab in schlecht erhaltenem Zustand vor. 

V. Gábori-Csánk 

III. Bez., Békásmegyer-Wassersportanlage des 
technischen Büros BUVÁTI. Das Grundstück liegt 
im III. Bezirk zwischen der Strasse Vöröshadsereg 
und dem Donauufer. Bei Wasserrohrlegungsarbei-
ten im Jahre 1962 kamen urzeitliche Siedlungsreste 
zum Vorschein. Im Laufe der authentisierenden Frei
legung konnte das Fundmaterial der Abfallgru-
ben aus der vorangehenden Zeit voneinander abge
sondert werden. In diesem Gebiet bot sich die 
Möglichkeit zur Beobachtung von neolithischen, 
küpferzeitlichen, bronzezeitlichen und späteisenzeit-
lichen Siedlungen. Ferner wurde ein der Bod-
rogkereszturer Kultur angehörendes, halb zer
störtes Grab freigelegt. Ein ähnliches Grab ging bei 
den Erdarbeiten zugrunde. Das Fundmaterial gehört 
zum grössten Teil der Badener-Péceler bzw. der 
Frühnagyréver Kultur an. 

V. Gábori-Csánk 

XVII. Bez., Csabai-Gasse 64. Im Jahre 1962 
kam bei Bauarbeiten ein zur Badener-Péceler Kultur 
gehörender Herd zum Vorschein. Im Laufe der Ber
gungsgrabung wurden über der mächtigen Herdstel
lenschicht in grosser Menge Bruchstücke von Vor-
ratsgefässen, Schüsseln, Urnen und Lehmbewurf
stücke mit Bretterabdrücken eingeholt. Nach den in 
der Umgebung gemachten Beobachtungen dürfte im 
Bereich des Fundortes eine grossangelegten Siedlung 
von ähnlicher Kultur gewesen sein. 

V. Gábori-Csánk 
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XI. Bez., Budafoki Strasse 78. Betonelement-
bauunternehmung. 1965 kamen auf der Niederlas
sung der Unternehmung beim Abtragen eines Hügel
rückens urzeitliche Gefässfragmente zum Vorschein. 
Die Bergungsgrabung ermöglichte die Beobachtung 
von zwei grösseren Wohngrubenpartien und einer 
kleineren Abfallgrube. Die aus den Gruben in 
grosser Menge zutage geförderte Hauskeramik, 
Tierknochenfunde, Knochen- und Steingeräte ge
hörten zur Péceler (Badener) Kultur. 

V. Gábori-Csánk 

XXI. Bez., Csepel-Donauufer von Háros. 1962 
wurden bei der maschinellen Aushebung eines 
Grabens zur Legung von Gasrohren archäologische 
Erscheinungen, Spuren von urzeitlichen Gruben, 
Scherben und Knochen gefunden. Im Laufe der 
Bergungsgrabung wurden auf einem 1 km langen 
Abschnitt41 Eingrabungsspuren beobachtet; davon 
waren 2 mittelalterliehe Hausfundamente bzw. 
Abfällgruben, die übrigen überwiegend Gruben 
einer frühbronzezeitlichen Siedlung. 

R. K. Schreiber 

Érd—Diósdi Strasse. In Érd wurden 1965 auf 
dem Grundstück des Hauses Diósdi Strasse 39 beim 
Ausheben einer Grube keramische Scherben und 
menschliche Aschenreste gefunden. Es konnten an 
Ort und Stelle die Überreste einer Urnenbestattung 
mit einer Bronzeschmuckbeigabe fixiert werden. 
Die Bestattung lässt sich in die mittlere Bronzezeit 
einreihen. 

'•• • F. Kőszegi 

III. Bez., Aranyhegyi Strasse Pz. 22 639. Im 
Laufe der Bauarbeiten der Erdgasleitung wurden 
1962 die Gruben einer urzeitlichen Siedlung gestört. 
Anlässlich der Fixierung des Fundortes wurden 
mehrere in die Makóer Gruppe der Zóker Kultur 
gehörende Gefässfragmente zusammengesammelt. 

R. K. Schreiber 

l u . Bez., Békásmegyer. In der Vöröshadsereg-
Strasse setzten wir westlich vom Gelände der Aus
grabung von 1961 in den Jahren 1962—1965 die 
Freilegung des frühbronze- und früheisenzeitlichen 
Gräberfeldes fort. Der Grossteil der bronzezeitli
chen Gräber besteht aus Glockengefässen und ge
hört der Nagyréver Kultur an, die früheisenzeitli
chen sind vom Typ Vál I. Die Zahl der bisher frei
gelegten Gräner beträgt 196. 

L. Nagy—R. K. Schreiber 

I. Bez., Südliche Seite des Gellérthegy. 1963 
kamen bei der Errichtung des sog. Jubiläumsparkes 
spätlatene-frühkaiserzeitliche keramische Bruch
stücke zum Vorschein, vermutlich mit den der 
Eraviskersiedlung angehörenden Eingrabungs- und 
Herdspuren. 

/. Wellner 

ROM ERZEIT 

III. Bez., Római fürdő. Im Laufe der Mo
dernisierung des Waldstrandes, sowie der Errich
tung des Campingplatzes wurden in den Jahren 
1963 und 1964 beim Ausgangspunkt der römerzeit
lichen Wasserleitung die römerzeitlichen Qüellen-
fassungen, Rinnen aus Holz und Kalkstein, ferner 
Mauerreste des Aquädukts freigelegt. Bei all den 
14 Quellen war die Holz- und Terrakottenkonstruk
tion des einstigen Brunnenhauses rekonstruierbar, 
in 11 Gebäuden waren noch die dem Äskulap 
und der Hygieia bzw. dem Apollo und der Sirona, 
den Gottheiten Silvanus, Sol invictus gestellten 
Altäre vorhanden. Im Laufe der Grabungen wurde 
die Lage der Quellen und die Struktur des mit dem 
Hauptzweig verbindenden Kanalsystems geklärt. 
Westlich von der Quellengruppe legten wir die 
Mauerreste eines aus mehreren Räumlichkeiten 
bestehenden Gebäudes frei. 

K. Sz. Póczy 

l u . Bez., Szentendrei Strasse 139. Aquincum. 
Zivilstadt. Nach mehrjähriger Pause wurde die 1960 
begonnene Periodenforschung der Aquincumer Zi
vilstadt auch in den Jahren 1962—65 an mehreren 
Punkten der antiken Stadt fortgesetzt. 

Palástra. Der Konservierungsplan des Aquin
cumer Ruinenfeldes machte es notwendig, dass wir 
(auf dem Gelände vor dem Aquincumer Museum) 
in mehreren Gebäuden, die im vergangenen Jahr
hundert freigelegt wurden, die Verbindung der 
Mauern, die Fussbodenniveaus, die Eingänge usw. 
klarlegen. Auf diese Art kam es zur Durchforschung 
der sog. Palästra. Im Laufe dieser Arbeiten konnte 
festgestellt werden, dass sich unter den gegen
wärtigen Ruinenresten die Grundmauern eines OW 
orientierten früheren Steingebäudes entlangziehen. 
Das Gebäude wurde zu Beginn des 3. Jahrhunderts 
wegen der Palästra abgerissen. Aus der wegplanier
ten Schicht konnten wir Mörtel- und keramische 
Reste aufsammeln. Am nördlichen Ende der Pa
lästra fanden wir eine mit Rinnen gegliederte Basis 
und Bruchstücke von Steinbecken vor. 

K. Sz. Póczy 
Basilica. Im Jahre 1962 durchforschten wir die 

nördliche Hälfte der Basilika, die zwischen der die 
Zivilstadt in WO-Richtung durchquerenden Via 
decumana und der aus dieser nach N abzweigenden 
breiten, mit Steinplatten ausgelegten Strasse (A) 
lag, wo die früheren Ausgrabungen von K. Torma 
und B. Kuzsinszky keine zusammenhängende Mauer
reste fanden. Im Laufe der neueren Ausgrabungen 
ist es im obigen Gelände gelungen vier verschiedene 
Perioden auseinanderzuhalten. Das Gelände der 
Basilika war in den III. und IV. Perioden ein orga
nischer Teil des als Verwaltungs- und Kultzentrums 
zu betrachtenden Forums. Die Geschichte des 
Gebietes aus dem 4. Jahrhundert ist uns infolge des 
Fehlens der durch die früheren Grabungen abgetra
genen oberen Schichten nicht bekannt. 

T. Nagy 
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Vom grossen Bad nach S: kleines Forum und 
Macellum. Ebenfalls die Bestandkonservierungs
arbeiten im Aquincumer Ruinenfeld machten 1965 
die Durchforschung der von den Strassen „DBCE" 
begrenzten Insula, auf den vom archäologischen 
Gesichtspunkt problematischen Punkten notwendig. 
Im Laufe dieser kam ein aus 8 Räumen bestehendes 
Gebäude mit Werkstätte und Verkaufsläden zwi
schen dem Laconicum und der Strasse „C" zum 
Vorschein. Zwischen dem Laconicum und Macellum 
auf dem früher „kleines Forum" genannten Gelände 
klärten wir die Grundrisszeichnung eines öffentli
chen Gebäudes. In der nördlichen und westlichen 
Hälfte des oblongen Gebietes des Macellums, wo 
das Gelände noch nie durch eine regelmässige Gra
bung durchgeforscht wurde, führten wir eine Aus
grabung durch. Die zum Vorschein gekommenen 
neuen zusammenhängenden Mauerreste modifi
zieren die vorausgesetzte Grundrisszeichnung und 
Rekonstruktion der Markthalle. Wir legten den die 
Strasse „C" begrenzenden Portikus in etwa 60 m-
Länge mit den sich ihm anschliessenden Verkaufs
läden frei. An der südlichen Seite des Macellums 
fanden wir den einen Ofen einer auf die Strasse 
„E" blickenden Töpferwerkstätte, daneben den 
Trockenraum und das wegplanierte Schuttmaterial 
des Depots für keramische Waren. Im durchforsch
ten Gebiet konnten wir überall mehrere Bauperio
den beobachten und aus diesen die wichtigsten Pha
sen der Ausgestaltung des Stadtbildes rekonstruie
ren. 

K. Sz. Póczy 

Östlich vom grossen Bad, an der Ecke der 
Strassen , ,D" und „B" kam 1963 anlässlich einer 
Terrainregelung ein Gebäude zum Vorschein. Laut 
Bezeugung des keramischen Materials lässt sich das 
Gebäude auf das 2. Jahrhundert setzen. Im 3. Jahr
hundert wurde das Niveau der Strasse gehoben. Aus 
dieser Periode kamen Wandgemälde zum Vor
schein. Entlang der östlichen Hälfte der Strasse „B" 
zog sich eine Ladenreihe dahin. Das Gebäude konn
te nicht völlig freigelegt werden, da es sich unter 
dem Gebäude des Museums dahinzieht. 

Gy. Parragi 

Im Bereich des XIV. Gebäudes der südlich vom 
Macellum ausgestalteten Insula wurden 1965 die 
Bauperioden geklärt. Über der Schicht der Gruben
wohnungen, der auch ein Heizofen angehört hat, 
lagen die Anlagen zweier Steinmauerbauten überein
ander. Im Laufe der Freilegungen zeigten sich Stein
mauern und Pfeiler von verschiedenem Alter. 

/ . Szilágyi 

Am Ostflügel des sog. grossen Wohnhauses führ
ten wir 1964 eine kurze Periodenforschung durch. 
Der Ostflügel des Wohnhauses wurde am Ende des 
2. Jahrhunderts bzw. zu Beginn des 3. Jahrhunderts 
u. Z. erbaut. An ihrer Stelle stand im 2. Jahrhun
dert u. Z. kein grösseres Steingebäude. Frühere 
Siedlungsreste kamen in dem mit dem Badehaus 

zusammenhängenden Raum zum Vorschein. Unter 
diesen kann der Backofen erwähnt werden, der am 
Ende des 2. Jahrhunderts u. Z. wegplaniert wurde. 
Die Heizeinrichtung des südöstlichen Heizraumes 
und das Kanalnetz des Peristylhofteiles konnte ge
nauer als bisher geklärt werden. Das in der östlichen 
Nachbarschaft des grossen Wohnhauses gelegene 
tiefere Gebiet war den bisherigen Erscheinungen 
nach unbebaut, 

T. Nagy 

Die Periodenforschung der vom grossen Wohn
gebäude südlich gelegenen Insula wurde 1963 fort
gesetzt. Es gelang uns eine Schicht aus dem 2. und 
3. Jahrhundert auseinanderzuhalten. Am südlichen 
Teil des Gebäudes kam eine OW orientierte, mit 
Steinplatten belegte Strasse zum Vorschein. Von 
diesem Fahrdamm führte der Eingang in das Ge
bäude. 

Gy. Parragi 

1964 führten wir östlich vom Mithraeum eine 
Forschung durch. Es kam unter anderen ein zwei-
räumiges Wohngebäude mit Fussbodenheizung zum 
Vorschein, dessen Wände mit den für das 3. Jahr
hundert u. Z. charakteristischen Wandgemälden 
und einem Stuckgesims verziert waren. Östlich vom 
Gebäude kamen ein Kanal mit Ziegelwandung und 
durch eine Keramik aus dem 2. Jahrhundert u. Z. 
datierte Mauerreste zum Vorschein. 

Gy. Parragi 

Im Jahre 1965 wurde im Amphitheater der 
Zivilstadt eine Forschung durchgeführt. Aus dem 
Nemeseum waren bloss die kleinen Steinhügel der 
in Lehm gelegten Grundmauern zu finden. Der un
ter dem östlichen Haupttor freigelegte Kanal fällt 
der Arena zu innerhalb von 14 Metern 69 cm und 
diente demnach wahrscheinlich zur Unterwasser
setzung dieser. 

Durch die die Arena umsäumende Podium
mauer machten wir vom Westtor nach SO einen 
Schnitt. In der Erdaufschüttung unter der Tribüne 
liegt der obere Teil der römerzeitlichen Humus-
schnicht um 250 mm höher als der obere Teil des 
Randsteines an der Grenzlinie des Westtores und 
der Arena. 

J. Szilágyi 

III. Bez., Aquincum-Zivilstadt. Gräberfeld am 
Aranyhegyi-Bach. Im Laufe der zwecks Untersu
chung des Ritus erfolgten Freilegungen des früh-
kaiserzeitlichen Gräberfeldes in der Aquincumer 
Zivilstadt öffneten wir Brand- und Skelettgräber. 
Es wurden zu mehreren Ädikula gehörende Stein
fragmente gefunden. Den Platz der neu freigelegten 
Gräber trugen wir in die Friedhofkarte des L. Nagy 
aus den Jahren 1926—1929 ein. Die Authentisierung 
dieser letzteren Vermessung und die Einmessung zu 
den katastralen Fixpunkten wurde vorher im Jahre 
1957 verrichtet. 

M. Kaba 
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III. Bez., Tarhos-Gasse 44. Bei der Verzwei
gung der Tarhos- und Ovari-Gasse (auf dem NW 
orientierten Eckgrund) wurden im Graben der Gas
rohrleitung etwa in 25 m-Länge ein römerzeitliches 
Niveau und Gebäudeschutt von den Erdarbeiten 
durchschnitten. Die kaiserzeitliche Schicht war bloss 
20—25 cm stark, doch zeigt sie an, dass in der Nähe 
ein Gebäude gestanden haben musste. Vermutlich 
wurde die Mauer dieses Gebäudes bei dem Strassen-
bau in der Tarhos-Gasse durchschnitten, da über 
dem Niveau des gegenwärtigen Fahrdammes am 
Bergabhang dem römerzeitlichen Niveau entspre
chende Mauerreste zu sehen sind. 

" K. Póczy 

III. Bez., Jablonkai Strasse 15/a. Auf dem 
Grundstück des J. Alt kam beim Legen der Wasser
leitung eine aus einem Block ausgehauene, unver-
zierte Steinsarcophag zum Vorschein. Im Grabe 
fanden wir die mumifizierte Leiche einer jungen 
Frau mit den stark beschädigten Resten eines mehr
schichtigen Wickels, eines Grabtuches und der To
tenschuhe. Um den Hals des Skeletts und auf des
sen Armen waren blaue Glasperlen, am Arm Kno
chenarmbänder und am Finger ein einfacher Bron
zering. Neben der Toten beobachteten wir pflanzliche 
Überreste, unter anderen Obstkerne und Blätter. 

K. Sz. Póczy 

III. Bez., Meggyfa-Gasse Pz. 18 521. Auf dem 
Grundstück kam beim Abtragen der sich an die 
Nordmauer der Schule anlehnenden Aufschüttung 
— in Anschluss an das im Jahre 1963 bereits freige
legte Ruinenfeld — ein römerzeitlicher Kanal und 
der Abschnitt einer in NW-Richtung verlaufenden 
Mauer zum Vorschein. Zwischen den ausgehobenen 
Mauerspuren fanden wir auf lehmüberzogenem 
Fussbodenniveau Wandgemälde- und Tegula-Bruch
stücke vor. Die Begleitkeramik stammt aus dem 
2—3. Jahrhundert u /Z . 

L Wellner 

III. Bez., Miklós-PIatz-Kórház-Gasse. Auf 
dem Hof des Wohngebäudes suchten wir im Laufe 
unserer Freilegung vom Jahre 1962 in den zwei 
eröffneten Blöcken die sich dem grossen Militärbad 
eventuell von Norden weiteranschliessenden Ge
bäude. Zufolge der starken Aufschüttung konnte 
innerhalb der zur Verfügung stehenden Rahmen die 
Lage der in den zwei Blöcken vorgefundenen OW 
verlaufenden Mauern nicht geklärt werden. 

M. Kaba—J. Szilágyi 

III. Bez., ílórián-Platz 3—7. Zur Klärung der 
Ausdehnung des im Keller des Wohngebäudes auf
rechterhaltenen Grossbades der Aquincumer Mili
tärstadt zogen wir im Jahre 1962 Suchgräben zwi
schen den zur Zeit in Gebrauch stehenden Ver
schlagen für die Aufbewahrung des Heizmaterials. 
Drei Gräben gaben negatives Ergebnis, während 
im vierten Graben die Südmauer des in den voran
gehenden Jahren auf den benachbarten Grund

stücke freigelegten Nymphaeumsaales zum Vor
schein gekommen ist. 

M. Kaba 

III. Bez., Fo-Platz 1. Im Hof wurde die Erfor
schung der Ausdehnung des Aquincumer Legions
lagers, sowie die seines Verteidigungssystems im 
Juni 1963 fortgesetzt. In einem Punkt haben wir 
die südliche Schutzmauer des Legionslagers aus der 
Domitianzeit und ihr doppeltes Grabensystem bis 
zur inneren Begleitmauer der mit diesen in Zusam
menhang gestandenen Via sagularis durchschnitten. 
Die Schutzmauer ist 2 m stark und verläuft nach W 
der Föld-Gasse—Tavasz-Gasse -— dem Rand bzw. 
der nördlichen Hausreihe des Otto Korvin-Plat-
zes zu. 

Anschliessend an unsere früheren Forschungen 
bestimmten wir auf dem Hof des Hauses mittel
alterliche Mauern und eine durch die Keramik des 
10—11. Jahrhunderts datierte Siedlungsschicht. Es 
kamen noch zwei mit Asche, Holzkohle bzw. aus 
dem 13. Jahrhundert stammende, mit Scherben 
gefüllte Gruben zum Vorschein. Hinsichtlich der 
wertvollen frühzeitlichen Siedlungsschicht werden 
auch zukünftig in diesem Gebiete die Forschungen 
weitergeführt. 

J. Szilágyi—Herta Bertalan 

ü l . Bez., Tavasz-Gasse 15—17. Auf dem Hof 
des Hauses wurde 1962 eine Freilegung durchge
führt. Annehmbar ist die in OW-Richtung verlau
fende 67 cm breite Kalksteinmauer, die infolge der 
Nähe des zweigeschossigen Wohnhauses nicht in 
ihrer ganzen Breite freigelegt werden konnte, ein 
Stück der südlichen Schutzmauer des traianzeitli-
chen Legionslagers. In der Nähe zeigten sich Spuren 
des Fahrdammes (Via sagularis?) und die eines 
Kanals. Ein ebenfalls römerzeitlicher Ofen von zwei 
Perioden, ferner ein Keller kamen hier noch zum 
Vorschein. 

J. Szilágyi 

III. Bez., Szöllő-Gasse 60—64. Auf dem 
Grundstück kamen 1964 und 1965 bei den Haus-
fundamentierungsarbeiten spätrömerzeitliche Grä
ber zum Vorschein. In dem aus berandeten Ziegeln 
zusammengestellten Sarg lag der Tote in gestreck
ter Lage, sein Kopf war an der westlichen Seite des 
Grabes mit dem Gesicht nach O gewendet. Das Grab 
enthielt keine Beigaben. 

Zwischen den Gräbern des spätrömischen 
Gräberfeldes kamen auch awarenzeitliche Bestat
tungen vor. In dem einen Grab war eine aus ge
branntem Ton gefertigte, zur Frühawarenzeit gut be
kannte Feldflasche als Beigabe untergebracht. 

Gy. Parragi—F, Kőszegi 

III. Bez., Lajos-Gasse 162. Im Zusammenhang 
mit der Terrainregelung zwischen Lajos-Gasse— 
Zichy-Gasse — Kai von Óbuda — Árpád-Brücke 
konnten auf dem durchforschten Gebiet im unter
sten Horizont frühbronzezeithche Siedlungsspuren 
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beobachtet werden. In diese wurden zu Beginn des 
2. Jahrhunderts das Fundament jener römischen 
Gebäude gelegt, welche im 3. Jahrhundert erneu
ert, jedoch zu Beginn des 4. Jahrhunderts abgerissen 
wurden, um an ihrer Stelle ein abweichend orientier
tes öffentliches Gebäude zu errichten. In einem 
Teil der aufgegebenen Gebäude wurden aber dann 
bereits Bestattungen vorgenommen (4 Skelettgräber 
mit Beigaben). Über den römerzeitlichen Schichten 
zogen sich im Mittelalter der Strasse entlang eben
falls in mehreren Perioden umgebaute Gebäude 
dahin. 

K. Sz. Póczy 

Auf dem Grundstück III. Bez., Bécsi-Strasse 
126. wurde 1965 eine Bergungsgrabung durchge
führt. Bei der Ausgrabung der Pfeilerbasen kamen 
die Reste eines römischen Gebäudes und einer 
Wasserleitung mit sehr vielen, vor allem für die 
erste Hälfte des 1. und 2. Jahrhunderts charakte
ristischen keramischen Funden zusammen zum 
Vorschein. 

Gy. Parragi 

II. Bez., Frankéi Leo-Strasse 96. Beim Bau 
einer Unterstützungsmauer wurden im Jahre 1962 
ein Skelettgrab und ein Brandschüttungsgrab aus 
der Römerzeit vorgefunden. Das erste konnte nur 
teilweise freigelegt werden. Das Skelett lag mit dem 
Kopf gegen N. Beim Brandschüttungsgrab fanden 
wir über den gebrannten Knochenresten verschie
dene Ton- und Glasgefässe, Bronzegegenstände und 
eine Münze des Antonius Pius. 

/. Wellner 

XI. Bez., Lager von Albertfalva. Im Jahre 1965 
führten wir eine Plangrabung vorder Nordseite des 
Lagers von Albertfalva durch, wo das erste grössere 
öifentliche Gebäude des vicus teilweise zum Vor
schein gekommen ist. Am östlichen Trakt des WO 
orientierten länglichen Steingebäudes haben wir ein 
aus Quadermauern bestehenden Raum mit Terraz-
zofussboden freigelegt, der zum Zweck eines Ba
debassins diente. Dem mit Terrazzofussboden be
deckten Raum schlössen sich nach Westen noch zwei 
grössere Räumlichkeiten an. Im südlichen Vorraum 
des mit Baderaum ausgestatteten Gebäudes erstreckt 
sich ein beschotterter grösserer Hofteil, den von S 
und W her eine kleinere Flucht von Räumen, wahr
scheinlich von Läden abgeschlossen hat. Die For
schungen auf dieser Fläche sind nicht beendet, je
doch umzeichnet sich schon jetzt das forumartige 
Bereich der nördlichen Siedlungspartie. In der süd
östlichen Nachbarschaft des mit Baderaum ver
sehenen Gebäudes zeigt sich eine Fläche mit quad
ratischem Terrazzoboden. Das zutage geförderte 
Fundmaterial datiert das Gebäude auf das 2. Jahr
hundert u. Z. 

Im Jahre 1962 führten wir in der südlichen 
Nachbarschaft des Prätoriums eine Ausgrabung 
durch. Die südliche, ebenso wie die nördliche Seite 
des Kommandantengebäudes ist von einer aus der 

Via principalis abzweigenden 5 m breiten Schotter
strasse begrenzt. An der südlichen Seite der Strasse 
fanden wir die Reste eines öfters umgebauten grösse
ren Wohngebäudes vor. Dem Prätorium zu wird das 
Gebäude mit einer niedrigen Schutzmauer abge
schlossen. Hinter dieser lag ein langer, gangartigor 
Trank, aus dem sich kleinere viereckige Räume in 
südlicher Richtung öffneten. Im westlichen Flügel 
des Gebäudes fanden wir in Albertfalva zum ersten 
Male eine gut erhaltene Hypocaustum-Einrichtung. 
Laut den bisherigen Angaben wurde das zum 
Steinlager gehörende Gebäude das zu Beginn des 
3. Jahrhunderts noch benützt war, zu Beginn des 
2. Jahrhunderts erbaut. Innerhalb des Gebäudes 
konnten bisher drei Perioden auseinandergehalten 
werden. In das aufgehende Mauerwerk wurde auch 
das Material der früheren Gebäude (Gesimse, Altar
steine) eingebaut. 

1963 wurde auch das Gelände im südlichen 
Teil der von den Lagern der Auxiliartruppen nörd
lich gelegenen Canabae (Hunyadi János-Strasse 18) 
den Bautätigkeiten vorausgehend archäologisch er
schlossen. Es wurde ein weiterer Abschnitt der aus 
der Limesstrasse nach Westen zu in das Gebiet der 
Canabae abzweigenden bisher unbekannten Neben-
strasse entdeckt, der im grossen und ganzen mit der 
Limesstrasse parallel den östlichen Teil der Cana
bae in NS-Richtung durchquert. Die Zufahrtsstrasse 
wurde im Laufe des 2. Jahrhunderts ausgebaut. 
Unter dem Strassenniveau wurden frühere, noch 
auf das 1. Jahrhundert zurückreichende Eingra-
bungen gefunden. Von diesen kamen in der Längs
achse der einen Wohngrube auch die Löcher der 
dachhaltenden Pfähle zum Vorschein. Westlich der 
Zufahrtsstrasse wurde mit rund 45 m-Länge eine 
Gerberwerkstätte freigelegt. Die Werkstätte besteht 
aus drei, beiläufig miteinander parallel von W nach 
O verlaufenden Kanälen und aus den zwischen die
sen ausgebildeten kleineren und grösseren Einweich
bottichen. Das zum Weichen der Tierhäute nötige 
Wasser erhielt die Werkstätte aus den Brunnen in 
der östlichen Nachbarschaft. Das Abwasser wurde 
durch eine einfache Staueinrichtung auf Nebenka
nälen zu den Wasserschlingern weitergeleitet. Die 
Werkstätte bestand verhältnismässig kurze Zeit 
lang. Sie wurde zu Beginn des 2. Jahrhundert 
errichtet und zu Beginn der Jahrhundertsmitte be
reits aufgelassen. 

T. Nagy 

Budaörs-Hosszúrét im Wald Kamaraerdő (Kom. 
Pest, Kr. Buda). Beim Tiefpflügen kamen im Jahre 
1963 in einem Streifen von 450X66 m Schutt, 
Schwellenstein und Tegulae, die zu mehreren rö
merzeitlichen Gebäuden gehört haben, ferner in 
einem zusammengebrochenen Vorratsgefäss ein 
2234 St. zählender, mit der Mitte des 3. Jahrhun
derts schliessender Silbermünzenfund zum Vor
schein. Die auf dem gepflügten Gebiet von 1963 
bis 1965 durchgeführte Forschung legte auch mit 
Hypocaustumheizung versehene Räume frei. Es ge
lang die Ausdehnung eines römerzeitlichen Ge-
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bäudes zu umgrenzen. Unter den Steingebäuden 
umzeichneten sich in die Erde vertiefte einheimische 
Wohngruben, von denen wir eine freigelegt haben. 
Aus der Schuttschicht der Furchen konnten nicht 
nur römische, keltische, sondern auch früheisen-
und bronzezeitliche Scherben in grosser Zahl ein
gesammelt werden. 

M. Kaba 

VÖLKERWANDERUNGSZEIT 

XXII. Bez., Vöröskereszt-Strasse. Im Zusam
menhang mit den Kanalisationsarbeiten kamen 
anlässlich der Ausgrabungen der Jahre 1964 und 
1965 bei der Bodenaushebung die Reste eines 
grossangelegten awarischen Gräberfeldes zum Vor
schein. Insgesamt wurde der Platz von 9 Skelett
gräbern festgelegt. Von den Gräbern sind die leider 
bereits gestörten beiden Reiterbestattungen hervor
zuheben. Auf dem Hof der Filiale der Unterneh
mung für Humus Wirtschaft konnten auf den bezeich
neten Flächen insgesamt fünf Gräber freigelegt wer
den. In zwei Gräbern von diesen lagen männliche 
Skelette mit reicher Gürtelgarnitur. An den Aus
grabungsarbeiten beteiligte sich Kandidat Dr. I. Er
délyi. 

F. Kőszegi 

XVIII. Bez., Lakatos-Gasse. Auf dem Grund
stück der Filiale der Hauptstädtischen Kanalisa
tionswerke kam im Jahre 1964 eine rituelle Schädel
bestattung mit eiserner Lanze zum Vorschein. Laut 
der nachträglich geklärten Fundumstände waren 
über die Funde grosse Steine gesetzt. Sie stammen 
vermutlich aus der Spätrömerzeit oder Frühvölker-
wanderungszeit. 

F. Kőszegi 

XI. Bez., Sztregova-Gasse. Auf dem Grunde 
des zur Errichtung kommenden Betriebes der Haupt
städtischen Waschanstalt Patyolat nahmen wir 
Probefrei legungen vor, im Laufe derer uns gelungen 
ist Reste einer frühbronze- bzw. früheisenzeitliche 
Siedlung (Abfallgruben) festzulegen. Neben den 
zerstreut vertretenen bronzezeitlichen Funden ver
dient die auf die ältere Phase der Váler Kultur datier
bare Keramik eine Aufmerksamkeit. 

M I T T E L A L T E R 

I. Bez., Szentháromság-Platz. Der mittelalter
liche Friedhof der Nagyboldogasszony-Kirche. Im 
Jahre 1963 kamen südlich der südlichen Längsmauer 
der Hauptkirche bei den Kanalisationsarbeiten etwa 
auf einer 60 m langen Strecke gestörte menschliche 
Skelettreste zum Vorschein. Die oberste Grabschicht 
des einstigen Friedhofes zeigte sich unmittelbar 
unter den Pflastersteinen. Dies ist ein Zeichen dafür, 
dass man seit der Auflassung des mittelalterlichen 
Friedhofes in diesem Gebiete eine bedeutende Ni

veausenkung durchgeführt hat. — Um von den 
Begrabungen ein übersichtlicheres Bild zu gewinnen, 
öffneten wir in der Nähe des südöstlichen Maria-
Tores der Kirche einen 3X4 m grossen Suchblock, 
den wir bis 3 m-Tiefe ausgruben. Im Block legten 
wir 6 untereinander gelegene Gräberschichten frei. 
In der obersten dieser kam ein Obulus des Königs 
Sigismund (1387—1437) zum Vorschein, — in der 
untersten, in 2,25 m Tiefe — der Denar von Béla 
IV. (1235—1270). — Es kann auch festgestellt 
werden, dass das um 1370 erbaute Maria-Tor auf 
die Grabschicht des Friedhofes aus dem 13—14. 
Jahrhundert fundamentiert wurde. 

L. Zolnay 

I. Bez., Fischerarbastei. Die Reste der gotischen 
St. Michael-Kapelle. Gy. Gero stellte früher fest, 
dass im Räume unter der sog. Hétvezér-lépcső 
(Sieben fürstenstiege) der Fischerbastei die Unter
kirche der St. Michael-Kapelle verborgen ist. 

Im Jahre 1965 wurde im südlichen Trakt der 
Fischerbastei auf dem Terrain zwischen der erwähn
ten Stiege und der Statue des Hl. Stephans das 
südliche Mauerwerk der Kapelle beim Auswerfen 
des Kanalgrabens durchschnitten. Durch Bergungs
grabung legten wir einen etwa 15 mlangen Abschnitt 
der Mauer mit Resten der südlichen und süd
westlichen Stützpfeiler und an der südlichen Ecke 
der westlichen Fassade die Fundamentierung des 
einstigen Wendeltreppenturms von halbkreisför
migem Grundriss frei. 

Im offenen Suchgraben vor den Mauerresten 
der westlichen Fassade fanden wir unmittelbar unter 
der Oberfläche die beigabenlosen Gräber des mittel
alterlichen Friedhofes der Nagyboldogasszony-
Kirche. Auch dies spricht dafür, dass im 15. Jahr
hundert beim Bau der Kapelle der seit dem 13. 
Jahrhundert belegte Friedhof durchschnitten wor
den ist. 

L. Zolnay 

Vor dem Haus I. Bez., Szentháromság-Gasse 4 
kam der Keller eines mittelalterlichen Gebäudes 
zum Vorschein. Auf Grund dieses kann festgestellt 
werden, dass der westliche Abschnitt der Gasse 
im Mittelalter eingebaut war. Die Karten des 17. 
Jahrhunderts widerspiegeln noch diesen Zustand. 

Herta Bertalan 

In der zum Haus I. Bez., Táncsics Mihály-
Gasse 11 führenden Passage kamen beim Kanalbau 
drei NS orientierte Mauern eines mittelalterlichen 
Gebäudes zum Vorschein, darunter zieht sich ein 
gewölbter Keller dahin. Aus der Schicht über dem 
Kellergewölbe kam im Jahre 1963 eine Keramik aus 
dem 13—14. Jahrhundert hervor. 

In der Táncsics Mihály-Gasse (I. Bez.) kamen 
im Jahre 1963 bei den Erdarbeiten neuere Teile des 
mittelalterlichen Fahrdammes zum Vorschein. Die 
Zeit der Strassenausbildung bestimmte die in 
reichlicher Anzahl gefundene Keramik aus dem 
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13. Jahrhundert. Gleichfalls machte sich bis zum 
Ende in der Schotterschicht des Weges von neuem 
ein amorphes Eisenmaterial in mächtiger Menge 
bemerkbar, wie dies bereits 1961 konstatiert wurde. 

L. Zolnay 

Vor dem Haus I. Bez., TóthÁrpád-Promenade 
28 legten wir einen Teil der mittelalterlichen Burg
mauer und einen OW orientierten Keller frei. Die 
westliche Abschlussmauer des Kellers wurde an die 
Burgmauer gebaut. Der Keller bzw. das darüber 
gestandene Gebäude ist die Fortsetzung des südli
chen Traktes des Hauses Uri-Gasse40, der ursprüng
lich ein selbständiges Gebäude war. Neben der 
nördlichen Seite des Kellers legten wir einen aus 
Ziegeln gebauten Zisternenschacht und einen Teil 
der aus Tonröhren bestehenden Wasserleitung frei. 
— Diese Fundbergung war ein organischer Teil der 
seit mehreren Jahren anhaltenden Ausgrabungen, 
die die Klärung des westlichen Festungssystems der 
Burg zum Ziele haben. 

Herta Bertalan 

In derVáralja-Gasse (I. Bez.) fanden wir beim 
Kanalbau unmittelbar unter der Strassendecke eine 
mit mittelalterlichem Abfall aufgefüllte Fekalien-
grube vor. Aus dem Abfall kam im Jahre 1965 ein 
sehr reiches keramisches und Glasmaterial des 
15—16. Jahrhunderts zum Vorschein. 

Herta Bertalan 

II. Bez., Gyorskocsi-Gasse 22. Mittelalterliche 
St. Peter-Kirche. Als Fortsetzung der früher begon
nenen Freilegung wurde 1965 ein weiterer Teil des 
Sanktuariumsaus dem 13. Jahrhundert freigelegt. 

K. H. Gyürky 

II. Bez., Budakeszi-Strasse 91—97. Gebiet und 
Umgebung des mittelalterlichen Paulinerklosters von 
Budaszentlorinc. 1961 begann die Höhlenforscher
gruppe des Hauptstädtischen Rats mit der Erschlies
sung der Báthori-Höhle am Hárshegy. Diese durch 
ehrenamtliche Arbeit geführte Forschungstätigkeit 
ist auch zur Zeit im Gange. — Bereits zu Beginn der 
Forschung stellte es sich heraus, dass die Höhle 
nicht nur für die Höhlenforscher und Geologen, son
dern auch von archäologischem Gesichtspunkt ein 
wichtiges Gebiet ist. Sowohl vor der Öffnung als 
auch im Schutt der Höhle sind zahlreiche urzeitliche 
und mittelalterliche (13—14. Jahrhundert) Scherben 
zum Vorschein gekommen. — Vor der Auswertung 
der endgültigen Ergebnisse scheint es sicher zu sein, 
dass der Mensch der Urzeit dieses von der Natur 
geschaffen Asyl als Wohnhöhle gebraucht hat, sie 
wurde sodann im Mittelalter — vermutlich durch 
die Pauliner — zum Zwecke des Eisenbergbaues 
weitergebildet. Selbst im 18. Jahrhundert schon ent
standen zur Erforschung der latenten Metallvor
kommen der Budaer Berge János und Hárs meh
rere Konsortien. 

Im Gebiet des einstigen Klosters kam noch der 
Rest eines wahrscheinlich zur Zeit des 15. Jahrhun

derts erbauten Turmes mit einem Grundriss von 
10X10 m und einer 8,60x8,60 m-Innenweite, 
sowie ein 22 m tiefer, mittelalterlicher Brunnen, mit 
gehauenen Quadersteinen sorgfältig ausgelegt, zum 
Vorschein. 

L. Zolnay 

Vor den Gebäuden der Kálvin-Passage 2—6 
(III. Bez.) konnten auf dem Bürgersteig im Laufe 
der Erdarbeiten eine neuere Partie der mittelalter
lichen königlichen Burgkapelle von Óbuda und die 
Mauer des ihr sich an der Südseite anschliessenden 
Raumes bestimmt werden. Im Sanktuarium und im 
benachbarten Raum kam auch im Jahre 1965 der 
Rest des einstigen, aus rotem Marmor gelegten 
Fussbodens zum Vorschein. 

Herta Bertalan 

V. Bez., Kossuth Lajos-Gasse. Hatvaner Tor 
und Rondelle. Die mittelalterliche Pester Stadt
mauer wurde gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
gebaut. Sie hatte drei Tore bzw. Tortürme, die mit 
der Stadtmauer zusammen an der Wende des 
18—-19. Jahrhunderts zum Teil abgerissen, zum 
Teil eingebaut wurden. Das bekannteste von den 
Toren war das an der OW-Hauptstrassenlinie der 
Stadt gestandene Hatvaner Tor. 1963 bot sich 
während dem Bau der Unterführung an der einstigen 
Stelle des mittelalterlichen Tores bzw. der vor ihm 
gestandenen Rondelle bei der Kreuzung der jetzigen 
Kossuth Lajos-Gasse und des Museum-Ringes die 
Möglichkeit zur genaueren Ortsbestimmung dieser. 
Im Kabelschacht der neben dem letzten Gebäude 
an der Südseite der Kossuth Lajos-Gasse neben 
dem Hotel Astoria gegraben wurde, fand man in 
1,20 cm-Tiefe den einen Konsolstein der Aufzieh
brücke des mittelalterlichen Tores. Die 16 m lange 
3,30 m hohe und 6 m starke, aus Quadern gebaute 
Grundmauer der im 16. Jahrhundert gebauten halb
runden Rondelle kam ebenfalls in der mächtigen 
Arbeitsgrube der Unterführung zum Vorschein. 
Aus dem erschlossenen Mauerrest kann errechnet 
werden, dass der einstige Durchmesser der Rondelle 
40 m betrug. Neben den Grundmauern fanden wir 
in 4,30 m-Tiefe Scherben aus dem 13. Jahrhundert 
vor. 

Rosa Feuer 

V. Bez., Március 15-Platz. Die Pester St. 
Michel-Kapelle. Am Ende des vergangenen Jahr
hunderts stand neben der heutigen Elisabeth-Brücke 
in einem seitdem verschwundenen Haus in der Duna 
Gasse 4 eine kleine, gewölbte, gotische Kapelle mit 
Spitzbogengerippe. Der Gebäudeblock mit der 
Kapelle wurde zu Beginn des Jahrhunderts beim 
Bau der Elisabeth-Brücke abgerissen und das Niveau 
des Gebietes mit einer Aufschüttung von mehreren 
Metern gehoben. 1962 wurde beim Neubau der 
Elisabeth-Brücke diese Aufschüttung bis zum alten 
Niveau des 19. Jahrhunderts von neuem entfernt. 
Auf diese Weise konnte der Platz der Kapelle neuer
dings erforscht werden. Wir konnten feststellen, 
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dass die Mauern der Kapelle vom inneren Niveau 
des 19. Jahrhunderts an in 2 m-Höhe auch heute 
noch stehen. Die Freilegung hat geklärt, dass die 
Kapelle nicht allein steht, sondern sich noch der 
Südseite ein mittelalterlicher Raum organisch an-
schliesst, den südwestlichen Eckgewölbeansatz dieses 
hat die Forschung mit dem Rippenstumpf ebenfalls 
an die Oberfläche gebracht. Die Kapelle lässt sich 
auf das 15. Jahrhundert datieren. Vor der westlichen 
Fassade legten wir im offenen Suchgräben unterein
ander mehrere Niveaus mit Fundmaterial aus dem 
18—19. Jh. und der Türkenzeit im 16—17. Jh., 
ferner aus dem 15. Jh. und schliesslich aus dem 
13. Jh. frei. 

Zur Erhaltung der Reste der freigelegten Kapel
le gab es keine Möglichkeit und so wurden diese 
noch vor Beedigung der Forschung wiederum ein
gegraben. Die Ruinen befinden sich südlich vom 
Brückenkopf der Elisabeth-Brücke in der Nähe der 
Ecke Molnár-Gasse—Március 15-Platz unter dem 
Fahrdamm in einer Tiefe von 70 cm. 

Rosa Feuer 

V. Bez., Váci-Gasse 47—Molnár-Gasse 4. Bei 
der Restauration der ehemaligen Kirche der Engli
schen Fräulein konnte im Jahre 1964 beim Abschla
gen des Mörtels festgestellt werden, dass ein 16 m 
langer Abschnitt der südlichen Kirchen wand vom 
Pflaster an bis 60 cm-Höhe eine mittelalterliche 
Mauer ist. Auf dem der Molnár-Gasse zu liegenden 

Hofe des Grundstückes wurden in der Umgebung 
der Krypta im Laufe der durchgeführten Erdarbeiten 
unversehrte Gefässe aus dem 13. Jahrhundert vor
gefunden. 

Rosa Feuer 

TÜRKENZEIT 

I. Bez., Színház-Gasse 5—7. Im Jahre 1965 
setzten wir die Freilegung des einstigen Pascha
palastes fort. Es wurden die Zusammenhänge der 
entlang des westlichen Abschnittes der Donauseite 
gestandenen mittelalterlichen und türkenzeitlichen 
Gebäudereste mit den bereits früher zum Vorschein 
gekommenen Gebäudeteilen geklärt. In der nörd
lichen Hälfte des östlichen Flügels konnte die Grund
risszeichnung von mehreren türkenzeitlichen Räu
men erkannt werden. Diese Räume dürften — vor 
allem auf Grund ihrer Masse — dem im nördlichen 
Flügel gewesenen Bade angehört haben. An mehre
ren Stellen kam eine mit Kopfpflaster bedeckte Stras
se oder ein Hofteil zum Vorschein. Wir konnten auch 
feststellen, dass anlässlich der türkenzeitlichen Bau
arbeiten oft die mittelalterlichen Mauern in vielen 
Fällen als Fundament benützt worden sind. Im 
Laufe der Freilegung fanden wir sehr viele türkische 
und türkenzeitliche, sowie mittelalterliche Keramik 
und viele Tierknochen vor. Die Freilegung wurde 
1966 fortgesetzt. 

Gy. Gero 
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PARRAGI GYÖRGYI 

ÁSATÁSOK AZ AQUINCUMI POLGÁRVÁROS 
K-I RÉSZÉN 

Az aquincumi polgárváros K-i felében 1964 nyarán ásatást végeztünk. Kutatásunk célja: a rommező 
végleges műemléki helyreállítása előtt az építési periódusok megállapítása, és az épületek alaprajzának tisz
tázása. Ezen a területen a 40-es évek 
elején már folyt bizonyos kutatás, 
akkor azonban csak a falak kör
vonalait követték, az ásatás ered
ményéről, a leletanyagról nem jelent 
meg publikáció.1 

A területen először egy 20 méte
res, Ny—K-i irányú kutatóárkot 
húztunk, majd ezt dél felé blokksze-
rűen bővítettük. Az árok Ny-i sza
kaszát, 1—6 méterig I. felületnek, 
K-i szakaszát, 7—20 méterig II. fe
lületnek nevezzük (alaprajz). 

Az árok 1—4 méteres szakaszá
ban tegula, imbrex, vakolatmarad
ványok alatt terrazzó padló tűnt elő. 
Az ároknak ezt a szakaszát D felé ki
szélesítettük, s itt egy kéthelyiséges 
lakóház maradványai bontakoztak 
ki (1. kép). Az 1. sz. helyiség 340— 
440 cm, a 2. sz. helyiség 420X450 cm 
belterületű volt. A zárófalak vastag
sága 60 cm, a válaszfalaké 40 cm. 
A 2. sz. helyiség Ny-i és D-i zárófala 
egy darabon elpusztult, de a fal 
alapjait megtaláltuk, A kváderkö-
vekből kirakott falakat mészha
barcsba rakták. 

A bejárat az 1. sz. helyiség 
ÉNy-i sarkában volt, ahol a küszöb-
kő megmaradt. (2. kép.) 

Az 1. sz. helyiségből É—D-i 
irányú terrazzó béléses, alján kőla
pokkal borított fűtőcsatorna halad, 
mely a 2. sz. helyiségben beleköt egy 
K—Ny-i irányú fűtőcsatornába. A 
két csatorna találkozásánál megta- 2. kép. I. sz. helyiség Ny-i zárófala és küszöbkő 
TI* i c" " i i Schwellenstein in der NW-Ecke des Raumes Nr. I., daneben 
laltuk a íutooszlopokat is. eine nach W verlaufende Abschlussmauer 

kép. I—II. sz. helyiség fűtőcsatornával 
Raum Nr. I—IL mit Heizkanal 

26* 403 



Mindkét helyiségben, tegula- és imbrex-törmelékek alatt, falfestmény-töredékek is borították a padlót. 
A 2. sz. helyiség fűtőcsatornája is freskó-töredékekkel volt betöltve. A falfestmények rossz állapotban, kis 
töredékekben maradtak meg. Legnagyobb számmal vörös, fehér, sárga, fekete alapszínű töredékek szerepel
nek, melyeket fekete, piros, illetve fehér és zöld keretelő sávok tagolnak (3—4. kép). Megállapíthattuk, hogy 
a festésben a hármas beosztást követte a festő : lábazati rész, képmező, lezáró fríz. 

A középmező figurális, növényi ábrázolás lehetett. Egy vörös alapú töredéken fehér színnel elnagyoltan 
megfestett, leegyszerűsített virágminta látható (5. kép 1—2.). Egy másik fehér alapú töredéken fejábrázolás 
részlete maradt meg. Lazán, szinte körvonalazás nélkül megfestett haj keretezi az arcot (6. kép). 

Hasonló stílusú festéssel találkozunk a Hely tartópalota keleti traktusában is, ahol szintén kontúrosan 
megfestett, stilizált virágmintával díszítették a falat.2 

Egy sárga alapú töredéken piros, tulipánszerű virágszirmok láthatók, melyeket fekete, piros, fehér 
csíkozás keretez. 

A Helytartópalota 3. és 7. számú helyiségében találjuk megfelelőjét,3 mely a II. építkezési korszakban 
készült, a II. sz. második felében.4 

Egy fekete alapú töredékre halványan, fehér színű virágot festettek. Mivel nagyobb töredék ebből 
a mintából nem maradt fenn, ezért csak felvetjük annak a lehetőségét, hogy ez stílusban a Festőlakás 
8. számú helyiségének festéséhez kapcsolódik, s korban a II. sz. utolsó harmadára tehető.5 A töredékekből 
megállapíthattuk, hogy nagyobb, egyszínű mezőket különböző keretelő sávok kisebb-nagyobb táblákra 
osztottak. Az egymást váltó egyszínű mezők, s a falfelületre kiterjedő egységes alapszín jellemzi a festési 
módot, mely egyike Aquincumban a II. sz.-tól a leggyakrabban előforduló díszítéseknek.6 Ezt a díszítést 
alkalmazták a tűzoltólaktanya VI. számú helyiségének festésénél, ahol vörös mezőt fehér sáv keretez, 
sárga mezőt fehér vonalak osztanak fel. Mint tudjuk, ez az épület a II. sz. közepe után épülhetett.7 Intercisá-
ban sötétvörös, sötétzöld vonalak fehér mezőt kereteznek, egy — a kísérő kerámia alapján II. sz. második 
felére keltezhető — épületben.8 

Az aquincumi épületnél a falfestmény-töredékek között kevés kerámia került elő: drag. 37. formájú 
tál talptöredéke, szürke anyagú oldaltöredék, jól iszapolt, piros festésű, háromosztatú fültöredék, dörzstál 
töredéke. Az analógiák és a kerámia anyag alapján megállapíthatjuk, hogy az épületet a II. sz. közepén és 
második felében festették ki. 

A III. században az épületet újra vakolják. A tárgyalt falfestmények nagy része sűrűn beékelt, erre 
vakolták rá az új kifestésnél a következő réteget. Az új festékréteg vakolata rátapad az előzőre, s így az alsó 
rétegű festés színeit jól konzerválja. 

A töredékek között kétrétegű vakolatdarabokat is találtunk, ahol mindkét festés jól látható. (4. kép 3.) 
A második periódus festése megmaradt az I. számú helyiség Ny-i falának lábazati részén. A fehér alap
színű festést világos piros sáv keretezi. Ehhez a periódushoz tartozhatott az a piros szalagcsokorral 
díszített, fehér alapú töredék is, melynek megfelelője Intercisában került elő.9 

Az épület 2. periódusában került falra az a stukkópárkány-töredék, melyet a küszöb mellett találtunk. 
(7. kép) A felső sorban kymasor, utána léctag, mely alatt kanyargó indák között virágminta látható. 
Az indák közötti teret pontsor tölti ki, a párkányt kettős léctag zárja le. 

Ennek a párkánynak megfelelője került elő a Kiscelli utcai lakóház V. helyiségéből, mely a harmadik 
építési korszakból való.10 Másik analógiája egy aquincumi lakóházból ismeretes.11 Aquincumban a II. 
század közepétől működött stukkóműhely, ahol mintakönyvek után dolgoztak, ezért találhatók meg 
motívumaik különböző épületeknél. A stukkók kivitelében a III. századtól kezdve hanyatlás áll be12, a 
díszítőelemek közötti teret pontsorral töltik ki, a klasszikus motívumokat, pl. kyma, még használják, de 
leegyszerűsített változatban, s a relief nem emelkedik ki a háttérből, hanem laposan van kidolgozva. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az épületet a II. században emelték, ekkor készültek a falfest
mények is. A III. század elején újra festették. Valószínű, hogy a III. század végén pusztult el. Aquincumot 
ebben az időben egymás után érik a szarmata-jazigok támadásai, fokozatosan elveszti jelentőségét.13 

A II. felületen, a Ny—Ki-i árok 7. méterénél egy kőbéléses, tetején peremes téglákkal fedett csatorna 
haladt déli irányba. Az árok 10. méterénél É—D-i irányú, agyagba rakott, tetején vakolt, 60 cm vastag
ságú, 6 méter hosszú fal került elő, mely K-re fordult. (8. kép) A falsarok erősen meg volt rongálva. 
A K-i irányú fal belefutott az árok 17. méterénél jelentkező, 2 méter széles kődarabokkal kirakott felületbe. 
(9. kép) Az É—D-i, és a K-i irányú fal, valamint a lekövezett szakasz oldalai mellől feltűnően sok állat-
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3—4. kép. Falfestmény-töredékek az épület 1. periódusából 
Wandgemäldefragmente aus der I. Periode des Gebäudes 

5. kép. Virágmintás töredék az 1. periódusból 
Fragment mit Blumenmustern aus der I. Periode 

6. kép. Töredék az 1. periódusból, fejábrázolás részletével 
Fragment einer Kopfdarstellung aus der I. Periode 
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7. kép. Stukkó párkány töredéke az 1. sz. helyiségből 
Stuckgesims aus dem Raum Nr. I. 

9. kép. Lekövezett udvarrész 
Mit Steinen ausgelegte Fläche 

csont, kizárólag szarvcsont került elő. Ugyancsak sok tegulatöredéket, pernye- és faszéndarabokat 
találtunk, melyek alatt kerámiatöredékek voltak. 

A legnagyobb számban szürke, szemcsés anyagú, vízszintesen, vagy rézsút kihajló peremű bögre
töredékek, enyhén vastagított peremű fazéktöredékek (10. kép), behúzott peremű tálak töredékei kerültek 
elő. Ezt az árut Aquincumban a II. század folyamán sok helyütt megtaláljuk.14 Ezek mellett nem hiányoz
nak sem a vastagabb falú, szürke színű, durván iszapolt fazekak, sem a fésűs díszű edények -oldaltöredé-
kei, melyeken .gyakran5 körömmel] vagy pálcikával benyomott vonalas díszítést láthatunk. A szemcsés, 
durva iszapolású fazék|vízszintesen kihajló peremtöredéke hullámvonalas befésüléssel van díszítve. A 

fésűs díszű kerámia Flavius kortól 
kezdve a II. század folyamán hasz
nálatban volt, a basilica első periódu
sának anyaga között is szerepel.15 A 
vastag falú edények színe többnyire 
szürke, a vékony falúaké fekete. 

A durva anyagú csoport mellett 
kisebb számban találjuk a jól isza
polt, szürke engobos, legtöbbször 
Drag. 37-es formát utánzó tál töre
dékeit. (10. kép 2—3) Egy duzzadt 
peremű tál oldaltöredéke és egy talp
töredék került elő ezen a felületen. 
A talp formája után feltehető, hogy 
a korai aquincumi műhelyek egyi
kében készült.16 A szürke, engobos 
félgömb alakú tál a II. században 
kedvelt forma volt. 

A vörös anyagú kerámiák kö
zül, melyek ritkábban fordultak elő 

8. kép. Csatorna és É—D irányú fal a II. felületen 
Kanal und NS orientierte Mauer auf der II. Fläche 
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10. kép. Engobos tál töredékei 
Fragmente einer mit Engobe überzogenen Schüssel 

ezen a területen, megemlítjük egy vékony falú, jól 
iszapolt, félgömb alakú tálka oldaltöredékét, hasi 
részén szabadkézzel bevésett fogaskarcolással dí
szítve. A világospiros festés lekopott, csak nyo
mokban látszik. Analógiát a Raktár utcai cella 
trichorais a polgárvárosi tűzoltószékház anyaga 
között találjuk meg.17 

Szintén gyakori a II. századi emlékanyagban 
az a vékony falú, világos téglaszínű, kis kerek, ma
gasított talpon álló bögre aljtöredéke, melynek 
analógiái a Gázgyári fazekastelepen, az ún. kis ke
mence mellett kerültek elő.18 

Dorzstálak közül a kisebb méretű, jól iszapolt 
anyagú, világos téglaszínű tálak töredékei kerültek 
elő, perem alatti részük gyakran pirosra volt festve. 
A perem külső szegélyének megvastagodása a II. 
sz. közepére utal.19 

A jól iszapolt, kissé porózus anyagú, nyers
agyagszínű, behúzott, vagy kihajló peremű tálak 
analógiáit a katonai anyagszertár melletti kerámia
műhely anyaga között találjuk meg. Ez a műhely 
i. sz. 110—140 között működött, edényei még a 
II. sz. közepén is használatban voltak, és elsősor
ban a polgárváros lakóinak szükségletét fedezték.20 

(11. kép) 
Említést érdemel még egy makkot ábrázoló, po

zitív pecsételőminta. Ezt a mintát eddig sem a Gáz
gyári, sem a polgárváros területén feltárt kerámia
műhelyek mintái között nem találtuk meg. (14. 
kép) Az a kerámiaanyag, amely ezen a területen 
került elő, a II. sz. első évtizedeitől a II. sz. hatva
nas évei közötti időben készült, és volt használatban. 

12—13. kép. Sigilláták 
Sigillatae aus Rheinzabern 

11. kép. Nyersszínű edénytöredékek 
Fragmente einer grauen Keramik aus der II. Fläche 



Sigillaták közül a Drag. 37, 32, 42 formához 
tartozó töredékek kerültek elő legnagyobb számmal. 

Bár bélyeggel ellátott töredék nem került elő, 
az analógiák alapján a rheinzaberni gyár termékei 
közé sorolhatjuk a sigillatákat. Rheinzabern fő fel
vevő piaca Noricum és Pannónia volt. (12—13. kép.) 

Termékei legnagyobb számmal szerepelnek a 
II. sz.-i lelőhelyeken, így Aquincumban a tűzoltó
székház, a festőlakás, stb. anyagában.21 

1. Drag. 37 tál oldaltöredéke 5 karélyos nagy 
levéllel. Ez a levéltípus gyakori a rheinza
berni sigillátákon. (Lud. V. 851/58; Juhász 
XVIII. t. 1.) (ltsz: 62.5.14) 

2. Aljtöredék, kettős körív felett, kettős levél
füzérrel. (Lud. V. 107/255) (ltsz: 65.2.98) 

3. Kis töredéken kettős médaillon között 5 ágú 
rozetta, fölötte V alakú dísz. (Lud. V. 102/ 
123) CERIALIS is használta ezt a motí
vumot, (ltsz: 65.2.103) 

4. Oldaltöredék, kettős médaillon között vi
rágminta. (Lud. IL 10/212 ltsz: 65.2.148) 

5. Kis töredék szőlőfürttel (Lud. V. 128/75) 
(ltsz: 65.2.177) 

6. Kis töredéken feltartott kezű női alak lát
ható, (Lud. V. 52/57; Juhász, XV. t. 18. XII. 
t. 13) két oldalán balra futó kutyák (Oswald 
LXXI t. 1728). Mindkettőt megtaláljuk CE
RIALIS motívumai között, (ltsz: 65.2.279). 

7. Oldaltöredék, futó állat hátsó részével (Os
wald, LXXI t 1) (ltsz: 65.2.279). 

8. Drag. 37 aljtöredék, balra futó kutya, jobb
ra futó nyúllal (Lud. 11.76) (ltsz: 65.2.208). 
A nyúl CERIALIS motívumai között is sze
repel. 

9. Töredéken ugró vadállat (Oswald LX. t. 
1376) lompos farkú állatot üldöz. Hasonló 
töredék a tűzoltószékház anyagában (Lau-
reae II. 226/10 kép.). Hasonló motívum sze
repel COMITIALIS nevével jelzett darabon 
(ltsz: 65.2.288). 

10. Kis töredék, levélből kiágazó indán madár 
ül (Oswald LXI. t. 376; Juhász XIII. t. 2). 

11. Oldaltöredék, ugró tigrissel (Juhász, XVII. 
t. 35) (ltsz: 65.2.15). 

12. Gyöngysor-keret alatt barbotin levél. Ez a 
típus gyakori Rheinzabernben. Drag. 35—36 
formájú tálakon, a II. sz. közepén.22 

A sigillata edények legnagyobb részét a II. sz. 
közepéig gyártották. Többségük erősen kopott, má
zuk nem fényes, kidolgozásuk gyengébb kivitelű. 

A II. felület K-i fala mellől, tetőfedő téglák alól 

14. kép. Pecsételőminta 
Stempelmuster 

15. kép. Faágat mintázó szobortöredék 
Ein Baumzweig darstellendes Statuenfragment 



került elő egy bronz faág. (15. kép) Olyan szoborhoz tartozhatott, mint amilyen Pilisszántón került 
elő, s szüretelő Ámort ábrázol.23 Az ág tömören öntött, 3 karélyos talpon támaszkodott a törzsre. A 
balra hajló ág háromosztatú levélben végződik, levelei egymásra hajlanak. A levelek tölgyfalevelet 
mintáznak. A törésfelületből következtethetünk, hogy jobbra még egy ág indult ki. Láng Nándor mu
tatta ki, hogy a tölgyfaábrázolás a hellenisztikus művészetben tűnik fel, mikor a relief-plasztikában is a 
festői irány lesz az uralkodó.24 

A reliefeken ábrázolt tölgyfáknak lombozatuk nincs, az egyes ágak szabadon láthatók, s belőlük 
nőnek ki az aránylag nagy, de mindig felismerhetően mintázott levelek. Ezt az ábrázolási módot találjuk 
az itt előkerült szobrocskán is. 

Készítési idejét Láng a II. sz. második felére helyezi, s a szobrocskát itáliai import darabnak tartja.25 

Az Aquincumi Múzeum raktárában egy másik hasonló ágat ábrázoló bronz töredéket találtam 
(ltsz:47/13494), szintén a polgárvárosból került elő. Vastagabb, felfelé elkeskenyedő ágból jobbra-balra kis 
levelek ágaznak ki. A törésfelület itt is arra mutat, hogy ez az ág is egy törzsből indult ki, s az előbbiekhez 
hasonló szobornak lehetett része. Magam részéről a készítési idejét a II. sz. első felére tenném. Az itt 
előkerült kerámiaanyag is ezt bizonyítja. 

Ezek a szobrok kedveltek voltak a II. sz.-ban, s talán helyben is készítették őket, itáliai minta után. 
A Ny—K-i árok 7—8 méteres szakasza között került elő egy bronz kancsófül töredéke, mely női 

fejet ábrázoló maszkkal van díszítve. (16—17. kép) A félhold alakú fejdísz alatt, csigákban megmintázott 
haj borítja a homlokot. Az arc két oldalát vízszintesen rovátkolt vonalakkal ábrázolt haj keretezi. A szem, 
orr, száj erőteljesen, plasztikusan megmintázott. Az edényfül formájából következtethetünk arra, hogy a 
maszk nem az edény testére támaszkodott, hanem a szájperemet díszítette, s az edény belseje felé nézett. 

Pannóniában a I. sz.-ban gyakori az az edénytípus, amelynek peremét két szembenéző, legtöbbször női 
fejet ábrázoló maszk díszített.26 

A fülhöz tartozó kancsó elpusztult, így formájáról biztosat állítani nem tudunk. Legtöbbször a 
lóherelevél alakú, kiöntővel rendelkező kancsókat díszítették ezen a módon. Szatír és menász fejjel díszí
tett, lóhere alakú, kiöntővel bíró kancsókat ismerünk Pannónia területéről, ezek az I. sz. végén, a II. sz. 
elején voltak használatban, s Itáliából kerültek a tartományba.27 Valószínűleg itáliai import a most 
előkerült edényfül is, erre utal a finom, szinte portrészerű kidolgozás. 

Összefoglalva az elmondottakat, erről a területről a következőket állapíthatjuk meg. A II. felületen 
előkerült falak és a kővel kirakott felület összetartozott. A kerámia és sigillata anyag egységes képet mutat. 
Mivel a kerámiaanyag, főleg az É—D-i irányú falnál, tetőfedő cserepek alatt feküdt, így az épület pusztu
lásának korára jellemzőek. A leletanyag az alsó, fekete rétegből került elő. Ezt a réteget egy égési réteg 
zárja le, mely fölött szürke, döngölt agyagréteg húzódott, minimális atipikus leletanyaggal. A kerámia
anyag a II. sz. hatvanas éveivel zárul, érre az időre utal az agyagba rakott fal is.28 Valószínű, hogy tűz
vész pusztította el ezt az épületet, melyet később már nem újítottak meg. Az épület rendeltetésének megha
tározásához talán az állatcsontok segítenek hozzá. Bökönyi Sándor hívta fel a figyelmemet a csontanyag 
meghatározása közben arra, hogy kizárólag „vágóhídi hulladéknak" nevezett állatcsontokkal talál
kozunk.29 Felvetjük annak a lehetőségét, hogy itt egy állatfeldolgozó üzem, vagy vágóhíd lehetett. 
Mivel ezen a területen a magas talajvíz miatt a legalsó periódusokat megnézni, s az ásatást teljesen befe
jezni nem tudtuk, egy további kutatásnak a feladata e kérdés teljes eldöntése. 
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16—17. kép. Maszkkal díszített bronz edényfül 
Gefässhenkel mit Maske 
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GYÖRGYI PARRAGI 

AUSGRABUNGEN AM ÖSTLICHEN ENDE 
DER ZIVILSTADT VON AQUINCUM 

ín der östlichen Hälfte der Aquincumer Zivil
stadt führten wir auf dem Gelände hinter dem Mu
seum eine Ausgrabung durch. Im Laufe dieser kam 
ein aus zwei Räumen bestehendes Wohnhaus mit 
Terrazzofussboden zum Vorschein. Unter dem Ter-
razzofussboden verlief ein T-förmiger Heizkanal. Das 
Gebäude war mit Wandgemälden verziert. Felder 
von rotem, gelbem, weissem und schwarzem Grund 
wurden durch rote, weisse, grüne Umrahmungsstrei
fen in weitere Felder geteilt. Laut Bezeugung der 
Fragmente war das Mittelfeld der Wand mit Blu
menmustern und einer Menschengestalt verziert. 
Auf Grund der mit Konturen gemalten, stilisierten 
Blumenmuster wurde das Gebäude zuerst in der 2. 
Hälfte des 2. Jahrhunderts ausgemalt. Die Wand-
bemalung wurde im 3. Jahrhundert erneuert. An 
zahlreichen Fragmenten blieb die zweischichtige 
Farbe erhalten. Zu dieser Zeit gebrauchte der Maler 
eine einfarbige, weisse Grundfarbe, die von einem 
hellroten Umrahmungsstreifen abgeschlossen war. 
Das Gebäude wurde auch von einem Stuckgesims 
verziert. Nach einer Kymareihe und einem doppelten 
Leistenglied wurde auf dem Gesims ein rundumlau
fendes Blumenmuster dargestellt. Auf Grund der 
Relief behandlung und der Analogien dürften die 
Stuckarbeiten zu Beginn des 3. Jahrhunderts gefer
tigt worden sein. 

Östlich von diesem Gebäude verlief eine andere, 
in Lehm gelegte, NS orientierte, sodann nach 0 abbie
gende Mauer. Die östlich orientierte Mauer geht 
in eine 2 m breite, aus Steinen ausgelegte Fläche 
über. Von diesem Gelände kamen eine für die erste 
Hälfte des 2. Jahrhunderts charakteristische, graue 

Schale, ferner ein Topf und Schüsselfragmente aus 
gekörntem Material, ausserdem Wandscherben von 
Schüsseln aus rotem, gut geschlämmtem Ton zum 
Vorschein. Unter dem Sigillata-Material finden wir 
die Produkte der Fabrik zu Rheinzabern vor. Neben 
den Mauern wurden viele Tierknochen, ausschliess
lich Hornknochen vorgefunden. 

Von dem kleinen Fundmaterial verdient noch 
ein Fragment mit der Darstellung eines Eichenzwei
ges erwähnt zu werden, das einer solchen Statue 
angehört haben dürfte, wie die im Aquincumer 
Museum befindliche, Amor bei der Weinlese dar
stellende Statue ist. In diesem Bereich wurde auch 
das Fragment eines Kannenhenkels gefunden, das 
von einer, einen Frauenkopf darstellenden Maske 
verziert ist. Aus der Form des Gefässhenkels können 
wir darauf schliessen, dass die Maske sich nicht auf 
den Körper des Gefässes aufgestützt, sondern den 
Mündungsrand verziert und nach dem Inneren des 
Gefässes geblickt hat. In Pannonién ist dieser Gef äss-
typ, dessen Rand zumeist von einer, einen Frauen-
kop darstellenden Maske verziert wird, im 1. Jahr
hundert häufig anzutreffen. 

Fassen wir das Ergebnis der Ausgrabung zu
sammen, so lässt sich feststellen, dass dieses Gebiet 
in den sechziger Jahren des 2. Jahrhunderts wahr
scheinlich durch eine Feuerbrunst verwüstet und das 
Gebäude nicht mehr hergestellt wurde. Da wir unter 
den Tierknochen den sog. „Schlachthofabfall" ge
funden haben, werfen wir die Möglichkeit auf, dass 
hier ein Schlachthof oder ein Tieraufarbeitungsbe
trieb gestanden haben dürfte. Die Klärung dieser 
Frage ist Aufgabe weiterer Forschungen. 
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WELLNER ISTVÁN 

LELETMENTÉSEK AZ AQUINCUMI CANABAE 
DÉLI SZÉLÉNÉL 

A Budapest II. ker. Lajos utcában 1958-ban leletmentés során előkerült római1 és középkori falmarad
ványok folytatásának kikutatására Bertalan Vilmosnéval a Lajos u. és Sajka u. ÉK-i sarkán levő telken 
újabb ásatást végeztünk 1964. április 14-től máj us 18-ig. K—Ny-i kutatóárkunk a Lajos utca járdaszegélyétől 
számított 4—23 m között (1. kép) egy megújított, nagyjából É—D-i irányú római kori úttestet — minden való
színűség szerint a limes-utat — vágott át. (2. kép). 

Az úttest alapozása a bolygatatlan sárga talajra állított nagyobb szabálytalan kövekből áll, melyre ki
sebb köveket, kőzúzalékot, majd egy kb. 20 cm vastag sóderos réteget helyeztek. Ebbe ágyazták be a szoká
sos, szabálytalan formájú, 4—5 cm vastag kőlapokat. Efölött még egy, kb. 15 cm vastag, kemény, sóderos 
felületet találtunk. (3—4. kép). Az úttest középen domborodó, koronájánál a vastagsága kb. 75—80 cm 
lehetett, a két széle felé ez kb. 20—25 cm-el csökkent. A kőlapokkal fedett réteg a mai járdaszint alatt 255 
cm mélyen feküdt. (5. kép.) Az efölötti, kemény sóderos felület valószínűleg egy későbbi útjavítás eredmé
nye, bár nem kizárt, hogy eredetileg is ez volt a tulajdonképpeni járószint. Fölötte 15—20 cm kevert föld, 
majd egyenetlen, kb. 40 cm vastag sóderos, kőzúzalékos réteg következett, az úttest közepén, mintegy 3 m 
szélességben. Talán későrómai, vagy kora középkori út volt, de lehet, hogy csak letaposott épülettörmelék. 

Az úttest Ny-i oldalán eredeti helyükön találtuk a szegélyköveket is. A K-i oldalon már hiányoztak; az 
út meglevő, mérhető szélessége az alapozásnál 5,40 m. A többszöri beásás miatt az út szintjének szélessége 
nem állapítható meg pontosan. Korhatároző anyagot itt nem találtunk, a környező hasonló rétegek leletei 
alapján az út első periódusának építési idejét a II. sz. elejére tehetjük. Nagy Tibor feltételezése szerint2 a 
limes-út Aquincum—Albertfalva közötti szakasza már Traianus alatt elkészült. Az utat a következő évtize
dekben valószínűleg megújították a burkoló kőlapokra döngölt 15 cm vastag sóderos réteggel. Az úttestnek 
ezt a második építési periódushoz tartozó részét későbbi beásások erősen megrongálták ; így darálására nem 
vállalkozhatunk. Lehetséges, hogy Caracalla 214-es látogatásakor is végeztek ezen a szakaszon útjavítást3, 
ez azonban feliratos emlékkel nem bizonyítható. A CIL III. 3710 sz. alapján viszont feltételezhetjük, hogy 
Severus Alexandernak 229—230-ra várt — egyébként elmaradt — látogatására Aquincum körzetében 
helyreállították a limes-utat.4 

Az úttest fölött közvetlenül XIII. sz.-i kerámiával datált kevert réteget találtunk. így nyilván a közép
korban is használták a római utat. Jankovich Miklós a Lajos utca vonalában haladó via principalis marad
ványával azonosítja egy 1334-ben kelt oklevélben említett „via magna"-t.5 

Sajnos az úttestet csak 120 cm hosszúságban tudtuk tisztázni az akkor még álló Lajos u. 37. sz. ház, 
illetve a 35-ös sz. telken levő újkori pince miatt, mellyel a római rétegeket teljesen szétdúlták. 

A Lajos u. 37—39. és 41. sz. házak lebontásakor, illetve ezek helyén az új épületek alapozásakor az út
test É-i folytatását nem sikerült megtalálni. Csak a Szépvölgyi út sarkán levő telek D-i oldalán tudtuk met
szetben az út Ny-i felét megfigyelni. Többi részét valószínűleg a telken volt XVIII. sz.-i pince és XIX. sz.-i 
csatorna építésekor rombolták szét. 

1964 nyarán az előbb említett (Lajos u. és Szépvölgyi út sarok) telken az új épület alapozásakor viszont 
egy feliratos szarkofág és egy majdnem teljesen ép oszlop került elő.6 A sírláda (6. kép) külső hossza 194 cm, 
szélessége 82 cm, magassága 64 cm. Falának vastagsága átlagosan 13 cm. Felső pereme a fedél jobb illeszke
dése végett lépcsősen tagolt. A fedélnek kb. egyharmada hiányzik; a sírt nyilván még az ókorban feltörték és 
kirabolták; így benne már csontokat sem találtunk. A szarkofág fedelét háztető formára képezték ki, a 
hosszabb oldalakon 3—3 kiemelkedő tegula jelzésével, a sarkokon akroterionokkal. Ezek egyszerű, félkör 
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1. kép. Helyszínrajz 
Lageplan der Ausgrabung 

alakúak, részben töredékesek, illetve a feltört részen hiányoznak. Az aquincumi szarkofágokon szokásos 
középakroterion, illetve antefix jelölés példányunkon nincs. A szarkofág teljes magassága a fedéllel együtt 1 m. 

A sírláda három oldala díszítetlen, durvábban megmunkált. Egyik hosszanti oldalán tabula ansatas 
keretelésben találjuk a feliratát, kivéve a D M rövidítést, mely a fedél alsó, függőleges szegélyére került. 
(7., 8. kép). A szokásostól eltérő a tabula ansata ábrázolása. Lényegében annak csak stilizált jelölése, há
rom-három bevájt háromszöggel. Az „ansák", a fülek is magasabbak és keskenyebbek, mint a többi aquin
cumi szarkofágon. Az aquincumi viszonylatban elég gondosan vésett betűkben több helyen kivehető a vörös 
festés nyoma. Ugyanezt figyelhetjük meg a tabula ansata keretelésén is. Az egyes betűsorok magassága 
8,5, 4,9, 5,5, 5,1, 9,6 cm. A rövidítéseket feloldva, feliratunk kiegészített szövege a következő: 
D(iis) M(anibvs) 
Ivl(ivs) Candidianvs mil(es) leg(ionis) 
II ad(ivtricis) stip(endiorvm) XXIIII qui vix(it) ann(os) 
XXXXClavdiaBonosa 
conivgi carissimo 
f(aciendvm) c(vravit) 
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2. kép. Római úttest nyugat felől 
Römischer Fahrdamm von W her 

3. kép. Az úttest feltárt építési periódusai nyugat felől 
Die erschlossenen Bauperioden des Fahrdammes von W her 

4. kép. A megújított úttest metszete észak felől 
Querschnitt des erneuerten Fahrdammes von N her 

5. kép. A kutatóárok déli fala a római úttest fölött 
Südwand des Suchgrabens über dem römischen Fahrdamm 
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6. kép. Iulius Candidianus szarkofágja 
Sarkophag des Iulius Candidianus 

7. kép. A sírláda feliratos oldala 
Die inschriftliche Seite der Grabkiste 

8. kép. Iulius Candidianus sírfelirata 
Grabinschrift des Iulius Candidianus 

A Candidianus név Pannoniában leginkább a 
Marcus utáni időkben fordul elő.7 Barkóczi meg
állapítása szerint8 ezt a cognoment leggyakrabban 
Pannóniában viselték, és az általa tárgyalt korszak
ban tízszer fordul elő tartományunkban. Aquincum
ból is ismerünk egy Iulius Candidianus nevű benefi-
ciariust9, akinek fiai közül az egyik szintén Candi
dianus.10 

A Bonosa név előfordul még egy aquincumi 
szarkofágon.11 A Bonosus cognomenre két példát 
találunk Pannoniában.12 Dalmáciában és Dáciában 
négyszer fordul elő, a birodalom többi tartományá
ban tizenháromszor. Az eddigi adatok alapján a 
III—IV. sz.-ban jelentkezik, majd felerészt keresz
tények körében.13 Rövid feliratunkban meglepően 

sok a ligatúra, és közöttük néhány 
ritkábban használatos. A harmadik 
sorban levő stipendiorum szó ilyen 
formájú rövidítésére Aquincumban 
nem is találunk példát. 

Az ötödik sor első szavának vé
gén a kisméretű I a G-be van be
vésve. Alföldi András szerint14 az az 
írásmód, hogy egy szó utolsó betű
jét lekicsinyítsék, s az utolsó előtti
be helyezzék bele, vidékünkön Cara-
calla idejére vall. Érdemes megjegyez
nünk, hogy az általa tárgyalt két fel
irat a miénkhez hasonlóan tabula 
ansatába van foglalva. A pontosan 
datálható aquincumi feliratok közül 

Ü a miénkhez hasonló TP ligatúrát ta
lálhatunk a CIL III 3445-ös számún. 
Ez i. sz. 218-ból való. Figyelembe vé
ve a D M és F C formulákat, vala
mint, hogy az elhunyt neve nomina-
tivusban áll, különösen pedig a fenti 
ligatúrák datált analógiáit, felira
tunkat a III. sz. első évtizedeire tehet
jük. Ennek a meghatározásnak töké
letesen megfelel a tabula ansata al
kalmazása és az egész szarkofág ki
képzése. 

A fenti szarkofággal egy időben 
és ugyanazon a területen az építők 
egy római kori, majdnem teljesen ép 
oszlopot is találtak. 

Anyaga közepesen megmunkált 
mészkő (9. kép). Egyik oldala lapo
san kiképzett; a 12 cm vastag hát
lapból emelkedik ki a háromnegyed 
hengeres oszloptörzs (10. kép). 



Talapzata négyzetes, alján csap
lyukkal. A plinthuszhoz horonnyal 
csatlakozik egy gyűrű formájú to-
rusz. Efölött kisebb korongos tag, 
majd íves vájattal egy még kisebb 
korongos, ezen egy kidomborodó 
gyűrűs torusz, majd az előbbihez ha
sonló korongon az oszloptörzs. Kö
zepe felé enyhén ívelő vastagodás, 
enthazisz. Az oszloptörzset felül ta
gozott korongos nyakgyűrü zárja le. 
Az oszlopfej sajnos erősen rongált. 
Abakusza korinthoszi alaprajzú; az 
abakuszlevél helye annyira törede
zett, hogy lehetséges, csak dugós ta
gozat volt. A nyakgyűrű felett 4 cm 
távolságra indulnak ki az egyszerű, 

10. kép. Az oszlop felmérési rajza 
Vermessungsplan der Säule 

9. kép. Római kori oszlop a Szépvölgyi út—Lajos utca sarkáról 
Römerzeitliche Säule von der Ecke Szépvölgyi-Strasse und Lajos-Gasse 

bordázatlan, telt levelek. A levélkoszorú hét levél
ből áll, a két szélső a hátlap mellett csökevényes (11. 
kép). Fölötte valószínűleg a Gosztonyi által15 6-os 
számúnak jelzett típuséhoz hasonlóan sarokcsigák 
indultak ki. Az egy kőből faragott oszlop teljes ma
gassága 190 cm. 

Eredeti felhasználási helyét és módját alelőkö-
rülmények' folytán nem lehet megállapítani. Hátsó 

11. kép. Az oszlop fejezete 
Kapitell der Säule 



kiképzése miatt kétségtelenül fal mellett, valószínűleg — elveszett oszloppárjával együtt — ajtónyílás olda
lánál állt. 

Gosztonyi majd három évtizedes, de ma is érvényes megállapítása szerint16 az aquincumi, és általában a 
pannóniai oszlopfők túlnyomó többsége teltleveles. Ez felelt meg a helybeli, viszonylag gyengébb kőanyag
nak és az itteni éghajlatnak, amely mellett a csipkézett, áttört faragványok igen gyorsan tönkrementek volna. 
Ez az egyszerű forma illett a provinciális kőfaragók mesterségbeli tudásához is. Az oszlopfők datálására 
Gosztonyi nem vállalkozott. A teltleveles oszlopfők II—III. századi elterjedtségére utoljára Kiss Ákos 
mutatott rá.17 Az aquincumi aediculás sírkövek analógiái alapján oszlopunk korát a mellette előkerült szar
kofágéval nagyjából azonosnak vehetjük. Összefüggés a két lelet között nem mutatható ki, de a földmunkák 
során előkerült kerámiatöredékek és falnyomok valószínűvé teszik, hogy az aquincumi canabae közelében, 
attól délre, a limes-út mentén kisebb települések alakultak ki. Az őrtornyok viszonylagos közelsége nem 
zárja ki a polgári település lehetőségét. Falainak kőanyagát a középkorban nyilván Óbuda és a még köze
lebbi Szentjakabfalva18 építéséhez használták fel. A maradványokat pedig a XVIII—XTX. századi építkezé
sekkor végleg szétrombolták. 
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L WELLNER 

BERGUNGSGRABUNGEN AM SUDLICHEN RAND 
DER AQUINCUMER CANABAE 

Im II. Bezirk von Budapest, an der Ecke der 
Lajos- und Sajka-Gasse führten wir im Jahre 1964 
zur Erforschung der Umgebung von den hier 30—40 
m weit zum Vorschein gekommenen Wachttürmen 
(burgus) eine kleinere Ausgrabung durch. Unser 
Suchgraben durchschnitt einen etwa 5,40 m breiten, 
im grossen und ganzen NS orientierten, also mit der 
Donau parallel verlaufenden römerzeitlichen Fahr
damm. Vermutlich war dieser die Limesstrasse. 
Der Unterbau dieses Fahrdammes bestand aus 
grösseren, unregelmässigen, ohne Bodenvorberei
tung niedergelegten Steinen, auf welche kleinere 
Steine, Steinsplitt, sodann eine etwa 20 cm starke 
Schotterung verlegt wurde. In diese wurden, die 
gewöhnlichen 4—5 cm hohen Steinplatten unregel
mässiger Form eingebettet. Darüber fanden wir 
noch eine etwa 15 cm hohe, feste Schotterschicht. 
Bei ihrer in der Mittellinie der Fahrbahn verlaufen
den Krone dürfte sie etwa 75—80 cm stark gewesen 
sein. Den beiden Rändern zu nahm diese Höhe um 
etwa 20—25 cm ab. Die feste Schotterfläche über 
den grossen Steinplatten ist wahrscheinlich ein 
Überrest der späteren Wegaussbesserungen, obwohl 
es nicht ausgeschlossen ist, dass dies das ursprüng
liche Niveau war. An der westlichen Seite des Fahr
dammes fanden wir auch die Randsteine an ihren 
ursprünglichen Platz vor. 

Die erste Bauperiode der Strasse können wir 
auf den Beginn des 2. Jahrhunderts setzen. Zur 
Ausbesserung dürfte es im ersten Drittel des 3. Jahr
hunderts gekommen sein. Anlässlich des Besuches 
von Caracalla im Jahre 214 und des angekündigten, 
jedoch unterbliebenen Besuches von Severus Ale
xander in 229—230 wurde aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch im Bereich von Aquincum die Limesstras
se wiederhergestellt. Laut Bezeugung der über dem 
römerzeitlichen Fahrdamm gefundenen mittelalter
lichen keramischen Funde und einer aus 1334 da
tierten Urkunde war der Weg auch im Mittelalter in 
Gebrauch. 

In der Nähe der Limesstrasse, gleichfalls im 
Sommer des Jahres 1964 wurde bei den Fundament
arbeiten eines modernen Gebäudes ein mit In
schriftversehener Sarkophag gefunden. Die äussere 
Länge der Grabkiste beträgt 194 cm, ihre Breite 
82 cm, ihre Höhe 64 cm. Ihre Wand ist durchschnitt
lich 13 cm stark. Der obere Deckel ist, damit er sich 
besser anpasst, stufenförmig gegliedert. Etwa ein 
Drittel des Deckels fehlt; das Grab wurde gewiss 
noch im Altertum aufgebrochen und ausgeplün
dert; so konnten wir darin nicht einmal mehr 
Knochen vorfinden. Der Deckel des Sarkophags 
wurde hausdachförmig ausgebildet mit je 3 hervor

ragenden, nur angedeuteten Tegulae an den Längs
seiten und an den Ecken mit Akroterien. Die Andeu
tung des auf den Aquincumer Sarkophagen üblichen 
mittleren Akroterions bzw. Antefixums ist auf unse
rem Exemplar nicht vorhanden. Die volle Höhe 
des Sarkophags beträgt mit dem Deckel zusammen 
I m . 

Die drei Seiten der Grabkiste sind unverziert 
und roher bearbeitet. An der einen Längsseite fin
den wir in einer Tabula ansata-Umrahmung die 
Inschrift, mit Ausnahme der Abkürzung D M, die 
auf den unteren, senkrechten Rand des Deckels 
geraten ist. 

Die Darstellung der Tabula ansata weicht von 
den üblichen ab. Im wesentlichen ist sie lediglich 
deren stilisierte Andeutung mit je 3 eingetieften 
Dreiecken. Auch die „ansae", die Henkel sind höher 
und schmäler als auf den übrigen Aquincumer Sar
kophagen. Bei den eingemeisselten Buchstaben und 
auf der Umrahmung der Tabula ansata kann noch 
die Spur der roten Farbe wahrgenommen werden. 

Lösen wir die Abkürzungen auf, so erhalten 
wir den folgenden ergänzten Text: 

D(iis) M(anibvs) 
Ivl(ivs) Candidianvs mil(es) leg(ionis) 
II ad(ivtricis) stip(endiorvm) XXIIII qvi vix(it) 
ann(os) 
XXXX Clavdia Bonosa 
conivgi carissimo 

f(aciendvm) c(vravit) 

Der Name Candidianus kommt in Pannonién 
zumeist in den Zeiten nach Marcus vor. Auch aus 
Aquincum ist uns ein Beneficiarius, namens Iulius 
Candidianus bekannt. Auch der Name Bonosa 
kommt auf noch einem Aquincumer Sarkophag vor. 
Für das Kognomen Bonosus finden wir in Panno
nién zwei Beispiele. 

Auffallend ist an unserer Inschrift die hohe 
Anzahl der Ligaturen. Am Ende des ersten Wortes 
der 5. Zeileist das kleine I in das G eingemeisselt. In 
unserer Gegend weist laut A. Alföldi diese Schreib
weise bei der der letzte Buchstabe eines Wortes 
verkleinert in den vorletzten gesetzt wird, auf die 
Zeit des Caracalla. Es soll noch bemerkt werden, 
dass die von ihm behandelten beiden Inschriften 
der unseren ähnlich in eine Tabula ansata gesetzt 
sind. Unter den genaue datierbaren Aquincumer 
Inschriften können wir bei CIL III Nr. 3445 eine 
der unsrigen ähnliche TP-Ligatur finden. Diese 
stammt aus 218 u. Z. Nehmen wir die Formeln D M 
und F C in Betracht, ferner dass der Name des Ver-
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storbenen sich im Nominativ befindet, insbesondere 
aber die datierten Analogien der obigen Ligaturen, 
so können wir unsere Inschrift auf die ersten Jahr
zehnte des 3. Jahrhunderts setzen. Die Anwendung 
der Tabula ansata und die Ausbildung des ganzen 
Sarkophags entspricht vollkommen dieser Bestim
mung. 

Mit dem obigen Sarkophag zugleich und auf 
demselben Platz fanden die Bauarbeiter auch eine 
römerzeitliche, fast völlig intakte Säule vor. Sie 
besteht aus mittelmässig bearbeitetem Kalkstein. 
Die eine Seite ist flach ausgebildet und der Säulen
rumpf von dreiviertelzylindrischem Querschnitt 
hebt sich aus der 12 cm dicken Hinterplatte hervor. 
Die Basis ist quadratisch, mit einem Zapfenloch 
am Boden. Die Gliederung entspricht den üblichen 
Provinzialformen. Dasselben können wir auch von 
der Form des Kapitells sagen. Der Blattkranz besteht 
aus sieben Blättern, von denen zwei an den Enden 
rudimentär sind. 

Der ursprüngliche Verwendungsort und die 
Weise der Verwendung kann zufolge der Fundum
stände nicht festgestellt werden. Wegen der hinteren 

Ausbildung stand die Säule zweifellos, wahrschein
lich mit ihrem verlorengegangenen Säulenpaar 
zusammen an einer Mauer an der Seite einer Türöff
nung. 

Der überwiegende Teil der Aquincumer und 
im allgemeinen der pannonischen Säulenkapitelle 
ist vollblättrig. Dies entsprach dem örtlichen, ver
hältnismässig schwächeren Steinmaterial und dem 
hiesigen Klima, dessen Einwirkung die gezackten, 
durchbrochenen Meisselungen allzubald zugrun
degerichtet hätte. Diese einfache Form passte auch 
zum gewerblichen Können der provinzialen Stein
metzen. Obwohl zwischen dem Sarkophag und der 
Säule kein unmittelbarer Zusammenhang nachzuwei
sen ist, können wir sie chronologisch im grossen 
und ganzen auf ein und dieselbe Zeit setzen. 

Auf Grund der archäologischen Funde des 
letzteren Jahrzehntes können wir feststellen, dass 
am südlichen Rand der Aquincumer Canabae, der 
Limesstrasse entlang, ausser den im XX. Jahrgang 
unseres Sammelwerkes Budapest Régiségei erörter
ten Wachttürmen um die Wende des 2—3. Jahrhun
derts auch noch eine kleinere Siedlung gelegen hat. 
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BERTALAN VILMOSNÉ 

ELŐZETES JELENTÉS 
A MÁRIA MAGDOLNA TEMPLOM ÁSATÁSÁRÓL 

A középkori Mária Magdolna pélébániatemplom háborús sérülések következtében többször elpusztult, 
ma csak a tornya áll.1 Hajója és szentélye a XVIII. századi templom alatt húzódott. Feltárása 1958-ban a 
romos, barokk épület elbontása után kezdődött meg. 

Az ásatási és helyreállítási munkákat megelőzően a gótikus tornyon kívül a szentély középkori alapfa
lait és egy XIII. századi déli kapu lábazati részletét ismertük. Ez utóbbi 1929-ben a templomban létesített 
fűtőberendezés elhelyezésekor a padló alatt került elő.2 A szerelés során végzett földmunkáról, (melyeket 
Möller István ellenőrzött) publikáció nem jelent meg. Az előkerült leleteket Szőnyi Ottó3 ismertette. 

Az 1929-ben megtalált kapu az egyhajós templomhoz tartozott, melynek téglány alakú hajóját és egy 
négyzethez közelálló, saroktámpilléres szentélyét az ásatások során tártuk fel.4 A templom Ny-i felében há
romnyílásos karzat helyezkedik el. A Ny-i oldalhoz, kívül, középen torony csatlakozik (1. kép). A templom 
habarcsos, törtköves, kívül kváderekkel borított falai a padló felett 1 m magasságig állnak. A falakat a XIV. 
század végén, a háromhajós templom építésekor bontották le erre a szintre, az egyes falszakaszokat, a 
XVIII. században, illetve a fűtőberendezés elhelyezésekor még mélyebbre romboltak. Az északi hajófalon a 
második gótikus pillér alapozása mögött meszelt, vakolt falfelületet találtunk. A déli és nyugati fal külső 
kváderes oldalán rézsűs lábazat maradványai kerültek elő. Az északi hajófal, melyet a második pillérig tár
tunk fel a mai szint alatt 180 cm mélységben az agyagrétegben befejeződik (164.054). A vele párhuzamos D-i 
fal, (melynek külső síkját a cement fűtőcsatorna elbontásával kiszabadítottuk) 2,80 m mélységben ér véget 
(163.238) (2. kép). Külső oldalán a szürkés puha homokkövekből készült rézsűs lábazat alatt 2—3 cm szé
lességben kiugró törtköves alapozás kezdődik. Az alapozás 170—180 cm mélységben egy újabb 10—15 cm-re 
előugró zoknival folytatódik, amely 190 cm mélységben a kváderes fal alapozásának megfelelő szélességűre 
ugrik vissza. A fal belső oldalán is mutatkoznak a fal vastagságában és rakásában eltérések, 180 cm mélység
ben a habarcsos fal 3—5 cm-rel visszaugrik a felette levő falsíktól (2. kép). A saroknál a hajó K—Ny-i és 
É—D-i irányú falai az alapozásban és a felmenő falnál is elválnak egymástól, köztük keskeny fuga van. (3. 
kép). A fuga azt mutatja, hogy az É—D-i és K—Ny-i irányú falat két ütemben készítették. A falsarok alatt 
valószínűleg egy korábbi fal húzódik. A templom és a templomon kívül a szintek alatt XIII. századi kerá
miával meghatározható települési réteget tártunk fel. Az ásatási munkát ezen a területen igen megnehezíti 
az a körülmény, hogy a háromhajós és a XVIII. századi templom válla illetve a diadalívének falai itt helyez
kednek el. A többszörös átépítésnél az eredeti rétegeket részben elásták, részben megzavarták, így az egyes 
periódusokat csak a falak összetartozása és egymáshoz való viszonyuk alapján lehet meghatározni. 

Az egyhajós templom hajójának É-i és D-i válla egybeépült a szentély déli, illetve északi falával. A déli 
fal belső szélét a diadalíven túl, az újkori kripta dongaboltozatának építésekor elbontották. Ugyancsak el
bontották a szentély keleti falát (4. kép). A kiásott egyhajós templom építését a rétegek alapján a XIII. szá
zad második felére tehetjük, részletesebb datálását eredeti helyükön megmaradt műrészletek alapján kísé
relhettük meg. A lépcsős bélletű déli kapu eredeti helyén megcsonkított állapotban maradt ránk (5. kép). Fél 
pálcákkal kísért orrtag nélküli körte és sarkantyús tagok profilálják. A sarkantyús rész valószínűleg a kő 
levésett darabján megismétlődhetett. Ez a profil a margitszigeti domonkos kolostor hajójába vezető északi 
ajtó profilozását idézi, gazdagabb tagozassál. Lux Géza5 a sarkantyúpárral közrefogott körtetagos kaput a 
kolostor első, 1255 körüli építési periódusára teszi. Hasonló körtetagos és sarkantyúpáros borda, illetve 
hevederív-tagozást látunk a Mária templom Béla tornyának boltozatánál. A torony boltozatát Csemegi 
József6 a templomról írt monográfiájában az 1270 körüli, második építési szakaszra határozza meg. Feltété-



lezi, hogy a kőfaragó mesterek egy része a margitszigeti építkezésekről került át a Mária templom 
munkáihoz. A Mária Magdolna templom kapuja tehát a profilvizsgálatok alapján azonos időben, az 
1260-as években készült, mestere valószínűleg ugyancsak a Margitszigeten dolgozó műhelyhez tartozott. 
Ehhez az építési periódushoz tartozik még egy — az elbontott barokk falból kikerült — sarokoszloplába
zat töredék7 (6. kép). Hasonló lábazati tagozást mutatnak a Béla torony alja és a mellékhajók szentélyében 
az oszloplábazatok.8 A Mária Magdolna templomban előkerült kemény mészkőből faragott oszloplábazat 
a szentélyben állhatott és a keresztboltozatot tarthatta. A templom hajója viszont valószínűleg síkmennye-
zetes volt, hasonlóan a margitszigeti domonkos és számos vele egykorú falusi templomhoz. 

A déli kaputól nyugatra ugyancsak eredeti helyén (a hajó D-i és É-i falához simuló) két nyolcszögű pil
lérlábazatot találtunk. A lábazatokkal egyvonalban a hajóban két négyzetes, habarcsos kő alapozása került 
elő. A D-i oldalon levő alapozás tetején a vakolatba belenyomódva megmaradt egy nyolcszögletű pillérlá
bazat helye. Az É-i pilléralapozás feltárásnál építőkőként felhasznált faragott, XIII. századi követ leltünk. 
Á kiásott oszlopsor alaprajzi elrendezése háromnyílásos karzatra enged következtetni. A két falpillér, illetve 
a déli pilléralapozás mellett négyzetes (19,8X20X3) téglákból kirakott padlórészletet tártunk fel (110 cm 
mélyen a mai szint alatt), melyet egy 80X190 cm-es sír (1. sz.) megbont. A bolygatott, keletéit sír alja a tégla
padló alatt 35 cm mélységben van. A sírban szétszórtan melléklet nélküli emberi csontokat találtunk. A cson
tok, illetve a sír korát a beásási mélység alapján a XV—XVI. századra tehetjük. A karzat nyolcszögletes lá
bazatai átmenet nélkül négyszöges tagozatba, illetve újra egy kisebb nyolcszögbe mennek át (7. kép). 
A lábazatok profilozása, a hajó falától elváló alapozásuk és a második alapozásban talált XIII. századi fara
gott kő arra mutatnak, hogy a háromnyílásos karzatot nem a templommal egy időben építették, hanem ké
sőbb, a XIV. század folyamán. A nyolcszögletes lábazatokhoz csatlakozó téglapadló ugyancsak ekkor ké
szült. A déli oldalon feltárt téglapadlót kis foltban felszedtük, és 10 cm-rel alatta kőporos építési, illetve hu
musz réteget észleltünk. A templom nyugati oldalán négyzetes alaprajzú torony maradványait tártuk fel, me
lyet a barokk templom énekeskarzatának építésekor és a XX. századi fűtőberendezéssel megbolygattak és 
részben elbontottak. Régészetileg a torony építési ideje nehezen meghatározható, mert a templom Ny-i ól-
dalához csatlakozó É-i és D-i toronyfalakat a fűtőberendezés építésekor elbontották és a rétegeket is megza
varták (8. kép). Miután az északi karzatpillér alapozásában XIII. századi faragott kőtöredéket találtunk, 
amely valószínűleg a templom elbontott Ny-i bejáratából származhat, viszont a kapu elbontását csak a to
rony építésével hozhatjuk kapcsolatba, igazoltnak látjuk azt a feltevést, hogy a tornyot a XIV. században, a 
karzattal egyidőben építették. Feltehető, hogy a karzatnak és a toronynak faszerkezetű előzménye volt. 
A torony áll és használatban van a XIV. század végén épült háromhajós templomnál is, mert a három hajós 
templom nyugati homlokzata egybeesik az egyhajós templom Ny-i homlokzatával, illetve a külső támpillé
rek hozzá épülnek a XIII. századi homlokzati falhoz (8. kép). De ekkor a tornyon is végeznek — a belső szint 
emelése miatt — átalakításokat. Az új, nyugati kapujából származhatnak azok a nyíláskerettöredékek9, 
melyek a Nagyboldogasszony-templom Mária-kapujával mutatnak kapcsolatot, illetve azonos mester kezére 
vallanak (9. kép). A kapu mesteréhez, János mesterhez kapcsolható a budai palota felső kápolnájának ka
puja is.10 A torony 1380 körüli munkáival zárulhatott a háromhajós templom építése. Feltételezésünket alá
támasztja az a tény, hogy az É—Ny-i pillér alapozási árkában (10. kép) — 3,50 m mélységben — XIV. szá
zadi kerámiát és Mária-kori dénár egykorú hamisítványát találtuk11. A nyújtott, nyolcszög három oldalával 
záródó szentély építésével kezdődhetett az átépítési munka. A XIII. századi szentélyt a diadalívnél elfalazták 
a hajótól és elbontották. Az ásatás során feltártunk egy É—D-i falat, mely csak a szentély területén mutat
kozott, így feltehetőleg ezt a célt szolgálta. A szentély falának kialakításában és struktúrájában is eltérés mu
tatkozik az egyhajós templom szentélyétől K-re eső falszakasz és a XIII. századi szentélyre ráfalazott, ill. 
mellé falazott szakaszok között. Az új szentély építésének és az egyhajós templom szentélyének bontási 
idejének postquemjét a déli támpillérre ráhúzódó bolygatott rétegében talált Károly Róbert pénz hatá
rozza meg. Ennek alapján a XIV. század első felére tehetjük12. Az építkezés megkezdésének időrendi meg
határozását a XIV. század harmadik negyedére az előkerült töredékek — melyek az új szentély boltozatá
hoz (11. kép) és nyíláskeretéhez13 tartoztak — is igazolják. A barokk falakban talált pillértöredékek pro
filja, a boltozási rendszer teljesen megegyezik a vári domonkos templom szentélyében talált in situ rész
letekkel. A domonkos templomi lábazatokat és bordákat Csemegi József14 a profilvizsgálatok alapján a 
XIV. század második felére datálta. A domonkos templomhoz hasonlóan a Mária Magdolna templom 
szentélyében is lehettek ülőfülkék. A templom mellékhajói egyenes záródásúak. A hajókat három nagy-
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1. kép. A feltárt templom (kiegészített) alaprajza 
Plan (complété) de l'église mise a jour 



2. kép. Ê—D-i keresztmetszet (At—A2) 
Coupe transversale nord-sud (Ai—A2) 



3. kép. Az egyhajós templom hajójának DK-i sarka (D-ről 
nézve) a falak között mutatkozó elválás 

Coin sud-es de la nef de l'église a une seule nef. (Vue de sud). 
Détachement se révélant entre les murs 

4. kép. Az egyhajós templom szentélyének D-i falmaradványa 
a XIV. sz.-i szentélyfal és a barokk kripta részletével 

Le mur nord du choeur de l'église á une seule nef avec le 
mur du choeur du XIVe siècle et avec un detail du cripte 

baroque 

5. kép. Az eredeti helyén megmaradt XIII. sz.-i déli kapu 
felmérési rajza 

Dessin de métrage de la porte méridionale du XIIIe siècle, 
restée a sa place originale 

50 cm 
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7. kép. Az egyhajós templom déli falában feltárt (in situ) 
nyugati karzat lábazatának felmérési rajza 

Dessin de métrage du soubassement de la tribune occidentale 
mis a jour (in situ) dans le mur méridional de l'église a une 

seule nef 

8. kép. Az egyhajós templom nyugati fala az elbontott torony
fal maradványával. A nyugati falhoz épített külső támpillér 

alapozása (háromhajós periódus) É-ról nézve 
Mur ouest de l'église a une seule nef avec les restes de mur de 
la tour démolie. Fondations du contrefort extérieur construit 

au mur occidental (période des trois nefs), vue de nord 

6. kép. Saroklábazat töre
déke a Mária Magdolna 
templom szentélyéből (fel

mérési rajz) 
Fragment d'un soubasse
ment d'angle du choeur de 
l'église Marie-Madelaine 

(dessin de métrage) 

mwmsmm * 
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9. kép. Felmérési rajz a XIV. századi nyugati kapu és elő
csarnok rétegkövéről. Mária kapu mestere 

Dessin de métrage de l'assise de la porte ouest et de la porche 
du XIVe siècle. Maitre de la porte de Marie 

10. kép. A háromhajós templom ÉNy-i pillérénél húzott 
kutatóárok metszetrajza (É-i oldal) 

Dessin de la section de la fosse de recherche creusée a coté 
du pilier ouest-nord de l'église a trois nefs (Coté nord) 

1m 
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méretű oszlop négy egyenlő nagy
ságú boltszakaszra tagolja. A hajók 
egymáshoz való aránya 1 :2 :1 . 
Arányaiban a négyzethez közelálló 
hajó (17 X19 m) és nyújtott, sokszög
ben záródó szentélye (8X16,20 m) 
a soproni ferences templom alapraj
zára emlékeztet, egyes részletfor
máiban ugyancsak a templom építő
műhelyével való szoros kapcsolatára 
mutat15. A Mária Magdolna temp
lom új szintje körülbelül 1 méterrel 
magasabb lett, mint az egyhajós 
templomé volt. A gótikus templom 
padlója ugyan seholsem maradt meg, 
de a XIII. századi falak elbontási 
magasságából (165,828) és a torony
ban meghatározható XV. századi 
padlómagasság (166,017) megadja a 
háromhajós templom padlójának 
valószínű helyét. Az épület külső 
szintjét a nyugati kapunál, illetve a 
szentély külső támpilléreinél a mai 
utcaszint alatt 20—30 cm, illetve 
125 cm mélységben találtuk meg. A 
háromhajós templom északi oldalán 



12. kép. Gótikus szentély É-i oldalán levő külső támpillérek. 
A támpillérek között kialakított újkori pince részletével 
Contreforts extérieurs du choeur ogival côté nord. Détail de 

cave de l'époque moderne aménagée entre les contreforts 

négyzetes, majd poligonális záródású sekrestye, vagy 
kápolna maradványait tártuk fel, melynek falában 
faragott, XIII. századi körtetagos nyíláskeret rész
letei voltak, mint építőkövek befalazva. A poligo
nális záródású kápolnát a külső támpillérek és az 
egyenes záródású mellékhajó fala határolják (12. 
kép). A gótikus épületek helyén a XVIII. század 
végén kialakítják az új sekrestyét, melynek donga
boltozatos pincéje volt. 

A középkori templom legnagyobb méreteit 
(27X18,50 m) a legutolsó bővítésnél, a XV. század 
folyamán éri el. A fennálló templomnak Ny-i ré
szét és a tornyot elbontják, a hajókat két azonos 
méretű boltszakasszal megnyújtják, és a ma is álló 
toronnyal lezárják. A torony Ny-i homlokzata előtt 
a támpillérek között, boltozott előcsarnok volt. Az 

11. kép. Falpillér a háromhajós templom 
szentélyéből (rétegkő felmérési rajza) 
Pilier de mur du choeur de l'église a trois 
nefs (dessin de métrage de l'assise) 

előcsarnok boltozatának levésett 
nyomai a helyreállítás során az új
kori vakolás alól előkerültek. Az 
építkezést a toronnyal kezdték, majd 
a négyzetes toronyhoz (5,2X5,10 m) 
az északi és déli oldalon egy-egy ká
polnát toldanak. Azt, hogy az épít
kezés nem egyszerre történt, bizo
nyítják a torony és a kápolnák falai 
között mutatkozó fugák és az, hogy 
a kápolnafalak alapozása a támpillér 
alapozására ráhúzódik. Ugyancsak 
erre mutat a falak alapozási mély
ségkülönbsége is (13. kép). A torony 
D-i és É-i támpillérének K-i oldalán 
(a barokk fal elbontásánál) előke
rültek a gótikus hajók boltozatának 
falívmaradványai. A falívek borda-
profilja megegyezik a torony föld
szintjén és első emeletén feltárt csil
lagboltozat bordaprofiljával, illetve 
az oldalkápolnák boltozati bordái
nak profiljával (14. kép). Azonos 

13. kép. A gótikus torony és északi kápol
na feltárása. A kápolna alapozása ráépül 
a torony külső támpillérének alapozására 
Mise a jour de la tour ogivale et de la 
chapelle côté nord. Les fondations de la 
chapelle ont été posées sur les fondations 

du contrefort extérieur de la tour 



profilú bordák a budai palota ásatá
sából is kerültek elő.16 A torony csil
lagboltozatával teljesen megegyezik 
a pannonhalmi apátság szentélyének 
boltozata,17 illetve a nagymarosi 
templom tornyának18 és a lőcsei Szt. 
Jakab templom déli előcsarnoká
nak19 boltozata. Az új hajóboltszaka
szok és a torony boltozási munkái
nak befejezése XV. század utolsó ne
gyedére esik, erre mutat a toronyba 
bevésett 1496-os évszám. Ugyancsak 
ezt a datálást támasztja alá a torony 
keleti falán megmaradt gótikus fres
kó évszáma is. Az 1500-as évek 
elején az újonnan beboltozott temp
lomrész freskódíszítése is elkészült. 
A freskórészleteken (a barokk pillér 
alatt került elő) reneszánsz keret, 
illetve későgótikus indák között 
Cristophoros-ábrázolás látható. 

A toronyból a kápolnába veze
tő csúcsíves nyíláskeretek és a Ny-i 
kapu gazdag pálcaműves. Profilozá-
suk a XV. századi építési periódust 
igazolják. 

A feltárások során előkerült le
letanyagból kiemelkedik egy XIII. 
századi körmeneti kereszt borító
lapja (15. kép)20. Az aranyozott réz
lemez a fakereszt középső részét bo
rítja. Díszítésében bekarcolt virág
minták és ékkövek vannak (melyek 
már hiányoznak, csak a helyük lát
ható). A töredék a XIII. századi, 
az esztergomi kincstárban21 őrzött 
körmeneti kereszttel azonos díszítésű 
és technikájú, bár a mi darabunk
nál hiányzik a részben zománcozott 
corpus és figurák. A töredék a XIII. 
században, mint import áru kerül
hetett Budára, készítési helye Li
moges22. A leletek között több sírkő
töredék szerepel, kiemelkedik egy 
félkész vörösmárvány tumbafödél, 
melyen címertartó angyal figurája 
látható.23 A darab, bár nincs befejez
ve, de az angyalfigura megfogalma
zása és elhelyezkedése alapján a 
Zápolya-sírkövek mesterével hozha
tó kapcsolatba. Ennek a mesternek 
biztos budai működése több töredé-

14. kép. A torony északi kápolnájában előkerült gótikus boltozat marad
ványa a helyreállítás előtt 

Restes de la voute ogivale découverts dans la chapelle de l'église côté nord 
avant la restauration 

15. kép. XIII. századi körmeneti kereszt aranyozott réz borítólemezének 
részlete 

Détail de la plaque de recouvrement en cuivre doré d'une croix procession
nelle du XIIIe siècle 

16. kép. Bolygatott középkori sírok a XIII. századi templom hajójában 
Tombes médiévales dérangées dans la nef de l'église du XIIIe siècle 
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17. kép. A háromhajós templom déli mellékhajójában feltárt 
középkori sírok. Az alsó, részben feltárt csontvár a XIII. 

századi templom déli oldalán, a temetőben fekszik 
Sépulcres1 médiévaux mis a jour dans le collatéral sud de 
l'église a trois nefs. Le squelette inférieur, en partie mis a 
our, repose au cimetière côté midi de l'église du XIIIe siècle 

ken kimutatható.24 A templomon belül a két közép
kori padlószint között a feltöltési rétegben sírokat 
tártunk fel, melyeket a rétegben előforduló XIII— 
XVIII. századig terjedő kerámia alapján többször 
felbontottak, illetve feldúltak (16. kép). Eddig 27 
bolygatott sírt találtunk a templom területén. A D-i 
mellékhajóban XIII. századi sírt (26 sz.) (17. kép) 
tártunk fel, ami arra enged következtetni, hogy a 
XIII. századi temető a templom déli oldalán he
lyezkedett el. XIII. századi sírokat ástunk ki a temp
lom hajójában is. A sírok egy része téglával (14. sz.), 
illetve kővel kifalazott volt. A sírokban mellékletet 
nem találtunk, néhány övcsat, illetve fémszálas tex
tília maradványa került elő. 

A kőmaradványok között egy XV. sz. végére 
datálható szentségháznak két darabja is szerepel,25 

melyeket amennyire töredékes állapotuk megengedi, 
Kassai Istvánhoz vagy köréhez lehet kapcsolni. A 
feltárás során és a barokk kori épület bontásából 
a gótikus kőanyag mellett török kori faragvány26 

illetve"turbános sírkövek és több török pénz is elő
került. 

A templom részletes történeti és művészettör
téneti feldolgozása a feltárás teljes befejezése, a 
nagyszámú kő és leletanyag feldolgozása után válik 
lehetővé. 
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MME H. BERTALAN 

RAPPORT PROVISOIRE SUR LES RESULTATS DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES Á L'ÉGLISE MARIE-MADELAINE 

La mise à jor des restes de l'église paroissialee 
du moyen âge avait commencé en 1958 déjà et les 
fouilles ont été conitunuées en 1965. Dans la period 
entre 1958 et 1965, nous avons procédé à des fouilles 
de détail dans le terrain de la tour ogivale en restau
ration. 

Pendant les travaux, il a été permis de préciser 
le plan et les périodes de construction de l'église. 
L'église construite au cours du XIIIe siècle, se com
posait d'une nef rectangle et d'un choeur ayant un 
plan oblong. Le choeur fermé d'une paroi droite, 
consolidé aux coins de contreforts était construit 
en voûte. Le soubassement du pilastre cornier, 
lequel soutenait la voûte, a été retrouvé dans le mur 
du bâtiment baroque. La porte de midi de l'église 
bâtie au XIIIe siècle a été retrouvée à sa place origi
nale à un mètre au-dessus du niveau du plancher 
actuel. L'église qui avait eu à l'origine une seule nef, 
se vit agrandir, au cours du XIVe siècle, d'une tribune 
côté occidental et d'une tour, et dans le troisième 
quart du XIVe siècle, elle fut transformée en une 
église à trois nefs. La nef centrale à eu la largeur origi
nale de la nef antérieure, les deux bas côtés étroits 
se terminaient par une paroi droite. Le choeur avait 
trois voûtes, bandées aux trois côtés de l'octogone. 
Certains détails de forme de l'église à trois nefs peu
vent être mis en rapport avec le choeur de l'église 
dominicaine du château-fort, la porte côté ouest de 
l'église avec la porte de l'Église de Marie de Buda et 
la porte de chapelle supérieure du palais, plus préci
sément avec le maître de cellesci. Dans la dernière 
période gothique de la construction de l'église, deux 
voûtes ont été ajoutées à la nef côté ouest, la tour 

actuellement en place et les chapelles ont été bâties 
simultanément. 

La construction a été commencée par les travaux 
de la nouvelle tour à laquelle les chapelles ont été 
ajoutées des deux côtés. La tour et l'église ont été 
réunies en un corps après la démolition de la tour 
antérieure. La période de construction touché à sa 
fin dans les premières années du XVIe siècle après 
la réalisation des fresques ornant la nouvelle nef. 
Les voûtes en étoile du rez-de-chaussée et du premier 
étage de la tour, dégagées au cours des fouilles, 
sont identiques aux voûtes des tours des églises de 
l'abbaye de Pannonhalma et de Nagymaros. 

Des restes de murs ont été mis à jour qui sont 
antérieurs aux murs de l'église à une seule nef. Ils 
n'appartenaient pas, tout probablement, à l'église 
médiévale non plus. L'origine de ces restes fera 
l'objet de recherches ultérieures. 

Les problèmes se rattachant à l'histoire et 
à l'histoire de l'art de l'église seront éclaircis minutieu-
rement après avoir mené à bonne fin les travaux de 
mise à jour et le dépouillement des pierres nom
breuses. 

Au cours de fouilles, 28 sépulcres dérangés ont 
été mis à jour dans le terrain occupé par les églises 
à une nef et à trois nefs. Il semble être acquis que le 
cimetière du XIIIe siècle ait été désaffecté lorsque 
l'église à trois nefs a été bâtie. Les sépulcres dans 
l'enceinte de l'église ont été détruits lorsque le chauf
fage a été installé ou à l'époque de l'occupation 
turque. Dans les chapelles deux tombes en maçon
nerie ou de lieu de sépulture en partie démolis et en 
partie saccagés ont été mis à jour. 
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ti. GYÜRKY KATALIN 

A BUDAVÁRI KÖZÉPKORI DOMONKOS 
KOLOSTOR TERÜLETÉN VÉGZETT RÉGÉSZETI 

FELTÁRÁS 

Az ásatásokat a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BVTV) kezdeményezte a Hess András tér 
1. sz. telken álló régi pénzügyminisztérium romos épületének helyreállításával kapcsolatban. 

1962-ben a kolostortemplom nyugati szakaszán kutattunk, nevezetesen a toronybelsőben, a torony 
nyugati homlokzata előtt és a toronyhoz dél felől csatlakozó három helyiségben. 

A toronyban végzett feltárás mértékét a helyreállítás szempontjai határozták meg. Mivel a helyre
állítási tervben — tervező Budai Aurél — szerepelt az előkerült barokk kori pékműhely sütőterének be
mutatása is, azért annak szintjénél mélyebbre csupán egy K—Ny-i irányú kutatóárok keretén belül men
tünk (1. kép). A feltárt falmaradványok általánosságban három különböző korszakba sorolható építkezés 
eredményei: 1. 1686 után a toronyban működő pékműhely maradványai; 2. a torony szint alatt levő alap
falak; 3. a torony építését megelőző korszakból származó alapfalak.1 Összegezve az eredményeket, elő
került a középkori padlószint habarcságya, helyenként nagyméretű mázas padlótéglákkal, a padlóval 
azonos szintben az egykori sütőtér élére állított, erősen átégett téglából kirakott padozat, valamint a 
tüzelőtér előtt téglából épített hamuzógödör. 

Megállapítottuk, hogy a torony középkori és barokk padlószintje azonos helyen volt. A barokk kori 
beépítés, valamint a gótikus torony alapfalai is korábbi alapfalakat vágtak át. Két — a torony építését 
megelőző — falmaradvány került elő. Egy K—Ny-i irányú 1 m széles alapfal és egy erre merőleges 90 cm 
széles alapfal (1. kép). A két fal találkozásának helyén a kemence hamuzógödre helyezkedik el. Az újkori 
építkezések az eredeti rétegviszonyokat is teljesen megzavarták. A hamuzógödör alja a sziklán helyezkedik 
el. A feltárás során, bolygatásmentes, leletekkel datálható réteget nem találtunk. Megállapítottuk, hogy 
a torony Ny-i falát a magas sziklaperemre építették. Ehhez viszonyítva a torony belsejében levő korábbi 
falak 2,70 m-rel mélyebben fekvő sziklagödörben épültek.2 A torony Ny-i falára merőleges kutatóárokban, 
a homlokzaton levő másodlagosan elfalazott nyílás kváderes szegélye a sziklaszinten fekvő alapokig követ
hető. 25 cm-re a szikla fölött a második és a harmadik kváder felülete elvésett, ami meghatározza a lábazat 
helyét, egyúttal a külső szint magasságát3 (3. kép). A torony Ny-i homlokzatától 1,90 m távolságra É—D-i 
irányú 90 cm széles alapfalat tártunk fel. Építésének korát egyelőre nem tudjuk meghatározni. 

Feltárást végeztünk a régi pénzügyminisztériumnak a toronyhoz D felől csatlakozó három helyiségé
ben (1. kép). 

A torony melletti első helyiségben, a legutóbb használt padlószint alatt 32 cm mélyen fekvő barokk 
téglapadlóban megtalálták a templomhajó ÉNy-i sarokpillérének felületét. A helyiség É-i fala mentén, 
a barokk padló alatt feltárult az első boltszakasz második pillérének a sokszög öt oldalával záródó felü
lete is. Mindkét pillér, az azonos idomot körülzáró, egyenes lapokkal határolt lábazatával együtt, a mai 
szint alatt 1,55 m mélyen fekvő négyzetes talapzaton áll, amelynek felszíne megegyezik a pillérekkel egykorú 
padló szintjével. Mindkét pillér beépült a hajó egykorú falába, melynek maradványait a pillérek mindkét 
oldalán, pontosan a régi pénzügyminisztérium É-i és Ny-i falai alatt tártuk fel (1. kép). Az É-i falban 
mutatkozik a toronybelsőt a hajóval összekötő 3,60 m széles nyílás mindkét oldala keret nélkül, vakolt 
felülettel és a küszöb két darabból álló kopott élű kőhasábja. 

Az ÉNy-i sarokban levő pillér mellett újkori építkezéssel megsemmisítették a pillérrel egykorú padlót, 
a helye azonban az É-i falon jól látható. A küszöb alatt egy korábbi, vakolt felületű és 20 cm-rel a szintje 
fölé emelkedő fal maradványa látszik, erre ráépült a sarokpillérrel összekötött fal (4. kép). A korábbi 
épület falmaradványához tartozó, 21X20X2 cm nagyságú, élénkvörös színű téglákból kirakott padlót 
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1. kép. Az 1962. évi ásatások helyszínrajza 
Plan des lieux de l'excavation de 1962 



2. kép. A kolostortemplom alaprajza az eddig feltárt falmaradványokkal 
Schéma de l'église du couvent avec les débris des murailles mis à jour jusqu'à présent 





a mai szint alatt 2,10 m mélységben 
találtuk meg, 2 cm vastag habarcs
ba ágyazva. 

Alatta a szikla felszínén elhe
lyezkedő 16 cm vastag fekete hu
muszréteget figyeltünk meg (5. kép). 

A fentiekből kitűnik, hogy ezen 
a területen sikerült két középkori 
építési korszakot együtt, de egy
mástól élesen elkülönülve megfigyel
ni. A toronyba vezető átjáró-nyílás 
elfalazásában mázas padlótéglát ta
láltunk, mely a toronyban eredeti 
helyén fekvő padlótéglákkal egyezett. 

Az ÉNy-i sarokpillér egykorú 
padlója alatti alapozás habarcsa alól 
kváderesen faragott kőlap sarkát 
bontottuk ki. E kőlap szélénél ér vé
get az első építési korszak téglapad
lója. Feltételezhető, hogy itt a ko
rábbi pillér talapzatát találtuk meg. 

Az első boltszakasz második 
pillérje körül 1,50 m mélységben fel
tárult a pillérekkel egykorú padló. 
Felületében középkori padló- és fa-
lazótéglák és másodlagosan felhasz
nált vörösmárvány sírkőtöredékek 
váltakoznak. 

m 
A barokk téglapadló és a kö

zépkori padló között egyelőre meg 
nem határozható korú járószint mu
tatkozott, anyaga habarcsba rakott 
apróbb kő és tégla, valamint másod
lagosan felhasznált vörösmárvány 
sírkőtöredék. 

Az első boltszakasz második 
pillérének Ny-i oldala mellett, a kö
zépkori szintre épült, középkori 
téglákból falazott lépcsős építményt 
tártunk fel. A nagyobbik 1,70X1 
m-es alapterületű, 70 cm magas, 
a melléje épült kisebb 170X84 cm 
alapterületű, 34 cm magas. Az ala
csonyabb takarja a toronyba átve
zető nyílást. A magasabb D-i, kes
kenyebb oldala vakolt. 

A torony melletti második helyi
ség D-i fala alatt feltártuk a közép
kori templom hajójának D-i falát, 
az első boltszakasz két pillérével. A 
helyiség DNy-i sarkában a közép
kori padlószintig elvésett sarokpillér ÍVZXDIHOH M31 V SS3H 
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4. kép. A gótikus templom fala alatt feltárt XIII. sz.-i falmaradványok 
Débris des murs du XlIIème siècle, mis à jour au-dessus de 

la muraille de l'église gothique 

5. kép. Elfalazott nyílás a torony nyugati homlokzatán 
Trouée emmurée sur la façade occidentale du chlocher 

nyomai kerültek elő, és egész terüle
tén megmaradt a második építési 
korszakhoz, tehát a pillérekhez tarto
zó padló habarcságya. Csak ÉNy-i 
sarkában találtunk néhány eredeti 
helyén fekvő padlótéglát, melyek egy 
másodlagosan lefektetett negyedrész 
vörösmárvány sírkövet fogtak kö
rül.4 Látszólag a vörösmárvány sírkő 
töredéke az elrongált padló pótlása
ként került erre a helyre. Máshol a 
padló alapozásához használtak fel 
korábbi sírkőtöredéket. így talál
tuk meg, felületén habarccsal a fe
hér márvány liliomos töredéket is. 
A sírkőtöredék a második helyiség
ben, a második pillér előtt feküdt. 
Az elsimított habarcsfelület alatt 
— melyből a töredéket kibontot
tuk — 49 cm vastag épülettörmelé
ket bontottunk fel, mely a korábbi 
téglapadlón feküdt. A padló téglái
nak mérete ezen a helyen 29X28,5 X 
2,7 cm. A második helyiség válasz
fala alatt elhelyezkedő D-i templom
falon — ugyanúgy, mint a hajó É-i 
falán — két építési korszak külön
böztethető meg. Az első templom 
belső terét a bontás törmelékével az 
elbontott falak szint fölé emelkedő 
magasságáig feltöltötték és erre a 
magasított szintre épült a gótikus 
templom. 

A második helyiség közepét, 
K—Ny-i irányban újkori téglából 
épített csatorna szeli ketté. Mellette 
É-ra a középkori padlószintre épült 
2,70 m átmérőjű, kör alaprajzú, 40 
cm magas, kőszegélyes építményt 
tártunk fel. Építési ideje és rendelte
tése egyelőre nem tisztázott. 

A torony melletti első helyiség
ben, a DNY-i sarokban, K—Ny-i 
irányú 2,70 m hosszú, 72 cm széles 
és 1,15 m magas kőfalat tártunk fel, 
mely a templom Ny-i homlokzati fa
lával együtt épült. A fenti méretek 
a fal eredeti hosszúságának és ma
gasságának méretei. A Ny-i homlok
zat középkori falmaradványa előtt 
a középkori padló szintjében, 40 cm 
széles kőlap fekszik, mint az egykorú 
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padló szegélyezése. Előtte eredeti helyén megmaradt néhány padlótégla. A második helyiség Ny-i fala 
mellett azonos szélességű, 13 cm magas kőlépcsőt találtunk (1. kép). 

A torony melletti harmadik helyiségben végzett kutatás nem tekinthető befejezettnek. A második 
és a harmadik helyiség közötti válaszfal mellett K—Ny-i irányban 1,10 m széles kőfal húzódik. Szélessége, 
valamint a templom D-i hajófalától elválasztó 20 cm távolság elárulja, hogy más építési korszakról van szó. 
A mellékelt helyszínrajz szerint feltárt falmaradványok részben ahhoz a középkori épülethez tartoztak, 
melynek nagyméretű pincéje az épület ezen szárnya alatt húzódik. A falak közötti területen talált, nagy
méretű kövekből kirakott szint török, vagy újkori eredetű udvar kövezete. A falak korának pontos meg
határozása a kutatás folytatásától függ, amikor szükség lesz a falak alapozását behatóbban megvizsgálni. 

Az ásatás területén a feltöltés rétegeinek tüzetesebb vizsgálata csak a második helyiségben volt ered
ményes. Itt, miként korábban leírtuk, a két középkori padlószint között érintetlen réteget találtunk, mely 
az első templom bontásának törmelékét tartalmazta. A második középkori padlószint fölött ugyancsak 
bontási törmelék feküdt 30 cm vastagságban. Ebben faragott épületkövek is voltak, többek között gótikus 
boltozati bordák is. A törmelékréteg felett 13 cm vastag agyagtakaró, efelett pedig egységes feltöltés török
kori, XVII—XVIII. századi leletanyaggal keverve. Az első helyiségben már nem voltak ennyire tiszták a 
rétegviszonyok, mivel ebben a helyiségben több újkori eredetű fal került elő. Ezek építése során megzavar
ták a korábbi építkezések egymástól elhatárolható feltöltéseit.5 

Ásatásunk új eredményeinek értékelése szükségessé teszi, hogy áttekintsük a korábbi kutatásokat. 
Mint ismeretes, a templom falainak maradványai, nevezetesen a szentély, első ízben 1902-ben, egy terep
rendezés alkalmával láttak napvilágot. A feltárást ekkor Schulek Frigyes és Foerk Ernő, a felmérést pedig 
Lux Kálmán6 (2. kép) végezte. A feltárásról az első közlemény 1902-ben jelent meg,7 a második 1905-ben.8 

A bennük közölt alaprajzok egymásnak ellentmondanak, amennyiben az első közleményben megjelent 
alaprajz jóval több falmaradványt tüntet fel, mint a második közlemény. A közölt fényképek is inkább az 
első alaprajznak adnak iaazat. Igen nagy hiányossága az első közleménynek, hogy a szövegben jelzett 
három építési korszakot (XIII. sz., XIV. sz. második fele és XV. sz. második fele) az alaprajzon nem jelöli. 
Rétegfelvételeket, metszetrajzokat nem készítettek, így a szövegben leírt korai terrazzópadlóról nem tudjuk, 
hogy melyik falhoz tartozott. További hibája az első publikációknak, hogy az alaprajzon nem tüntetik 
fel annak a XIII. századinak ítélt oszlopnak a helyét sem, melyről a szövegben9 azt írják, hogy eredeti 
helyén találták. 

Újabb feltárás következett 1916-ban, amikor megépítették a régi pénzügyminisztérium trezorját. Akkor 
kerültek felszínre a hajó D-i falának jelentős maradványai és akkor tárták fel a lettnert is. Az ásatás ellen
őrzését és felmérését Foerk Ernő végezte. Sajnos az eredeti felmérések elvesztek. Ezek alapján készítette 
el Lux Kálmán rekonstrukcióját.10 Ez több szempontból nem fogadható el hitelesnek.11 Igaz ugyan, hogy 
Lux Kálmán hagyatékában — mely a Budapesti Történeti Múzeum birtokába került — találunk egy kézi 
rajzot, mely a hajó D-i oldalán feltárt falakról készült, azonban ez a felmérési rajz sem vet világot a feltárt 
falmaradványok valódi helyzetére és ezekkel kapcsolatban támadt kételyeinket nem oszlatják el. Ezekről 
a falmaradványokról Lux Géza átrajzolásában ismert és máig is használt alaprajzból szerzünk tudomást.12 

Ezen a rajzon, az újonnan épült trezor falán kívül, három különböző, korábbi falmaradvány látható. Az 
egyik közvetlenül az új trezor fala alatt helyezkedik el. Látszólag ezzel egyidejűleg épült a lettner fala, 
valamint egy, ettől Ny-ra levő, a sokszög öt oldalával záródó falpillér. Ennek É-i falsíkjától beljebb, a trezor 
DNy-i sarkában látható egy K—-Ny-i irányú, sarokpillérrel egybeépült falmaradvány és még egy, látszólag 
ennek vonalában épült, ettől K-re elhelyezkedő falcsonk. Végül egy K—Ny-i irányú fal két szakasza is lát
ható a rajzon, mely az előbbi maradványoktól D-re részben azokat fedve helyezkedik el. Igen nagy veszte
ségünk az eredeti felméréseknek, valamint a feltárás leírásának hiánya, mivel nem állapítható meg a falak 
egymáshoz való viszonya, a szintbeli különbségek, illetőleg a falak esetleges összetartozása. A birtokunkban 
levő kevés és megbízhatatlan adat alapján azt tételezhetjük fel, hogy a D-i hajófal többszöri átépítésen 
ment keresztül. Ezekhez az adatokhoz csupán annyit kívánok hozzátenni, hogy a trezor napjainkban folyó 
bontásánál, a padozat betonjának felvésése közben a DNY-i sarokban jelölt negyedpillérrel összefüggő fal, 
valamint a sokszög öt oldalával záródó félpillér felszíne ismét előbukkant, a rajzon jelölt helyen. 

Mint látjuk, az ásatások'eddig nem teljesen megbízható adatokat szolgáltattak. 1937-ben Csemegi 
József13 vette szigorú vizsgálat alá az'egykori templom helyszínen és kőtárban található maradványait és 
stíluskritikai úton állapította meg azt a három építési korszakot, melyet korábban nem tudtak eléggé bizo-
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nyítani. A legkorábbi, XIII. századi építkezést ő még csak egy kőfaragvány alapján (nyolcszögű oszlop és 
lábazata) hagyja helyben. A szentélyről azt állítja, hogy a XIV. század végén épült, végül a XV. század végi 
építkezés maradványának tekinti a torony felső emeleteit és a lettnert. 

Ismereteink a templomról 1942 után gyarapodtak, midőn a templomtól É-ra fekvő iskolaépület lebon
tása után napvilágra kerültek a hajó É-i falának maradványai, s azokról Gerő László tanulmányt írt.14 

A tanulmányhoz mellékelt, Lux Géza által rajzolt alaprajzot használjuk még ma is. 
1958-ban Dr. Gerevich László és Holl Imre végeztek ásatást a kolostor területén, és néhány hitelesítő 

kutatóárkot ástak a templom szentélyében is. Ennek a kutatásnak eredményeit még nem tették közzé.15 

Az 1962. évben végzett kutatások részleteiben gazdagították eddigi ismereteinket a templomról. Meg
erősítést nyert az a feltételezés, mely szerint a torony csak a második szakaszban, az átépítéssel kapcsolatban 
épült fel. Ekkor boltozták be a templom hajóját. A boltozattartó pillérek egy részét a hajó megtartott koráb
bi falába építették be.16 A torony és a hajó közötti összeköttetést széles nyílás biztosította. Az alaprajzi 
rekonstrukció még ásatásunk után sem vált lehetővé. Különösen a hajó Ny-i felében találunk olyan marad
ványokat, amelyek nyomán arra gondolhatunk, hogy az első építési korszakban a templom Ny-i végén kar
zat vagy előcsarnok helyezkedett el. E maradványok részletesebb vizsgálata és a templomhajó teljes feltárása 
csak a folyamatban levő bontási munkálatok befejezése után végezhető el. 

1965-ben a kolostor területén — az Ibolya utca és a Halászbástya közötti sétányon — végeztünk fel
tárást. Az egyhónapos ásatás során a következő eredményt értük el: A Julianus szobortól É-ra, a kiugró 
bástyaterasz területén, tehát az egykori templom szentélyétől É-ra, de nem közvetlenül mellette, a kolostor 
K-i épületszárnyát metszettük át egy kutatóárokkal. Előkerült egy kb. 10X6,50 m-es belméretű, terrazzo-
padlóval borított helyiség, melynek DK-i sarkában két sziklából kivájt és — feltehetően az első periódusban 
épült, majd később elbontott épület köveivel — körülfalazott, fedőlapjától megfosztott és feldúlt sírt talál
tunk. A helyiséget nem tártuk fel teljesen, de ismerjük az alapterületét meghatározó négy körítőfalát. 
Keleti homlokzati falában 2,20 m széles nyílást találtunk, mely a kiugró bástyanyelvre vezetett. A nyílás 
két oldalát egy-egy gótikus pillér szegélyezi. Az említett (K-i) homlokzati fal előtt ugyancsak sziklába vájt, 
illetve kifalazott sírgödör került elő. Ebben a török időkben a szentélyben működő konyha hulladékát talál
tuk. A feltöltési rétegek és a pénzleletek révén értékes adatokat nyertünk a kolostor pusztulásának történe
tére vonatkozóan is. 

A kolostorépület teljes feltárása a következő évek egyik legsürgetőbb feladata. 

J E G Y Z E T E K 

1 Az 1686 után épült pékműhellyel csak általánosságban 
kívánunk foglalkozni. Ennek feltárásáról készült pontos 
leírás, bő fényképes dokumentáció a Budapesti Történeti 
Múzeum Adattárában található. 

2 Ugyanezt figyeltük meg a templom hajójának területén 
is. A Ny-i homlokzat a szikla peremén épülhetett, melyhez 
viszonyítva a belső tér szintje — különösen az első periódus
ban — igen mélyen van. 

3 A torony helyreállításának befejezése után végzett 
tereprendezés alkalmával Budai Aurél tervező megtalálta 
a torony körbefutó lábazatát és a szintet a középkori szintig 
süllyesztette. 

4 Ebben a jelentésben nem térek ki részletesen az ásatás 
során előkerült töredékes sírkövekre, abban a reményben, 
hogy az ásatás befejezéséig sok darab kiegészítő töredéke 
még előkerül és megkönnyíti a kövek megfejtését. 

5 Az ásatás felmérését magam végeztem, a fénykép
felvételeket Molnár János készítette. 

6 Lux K. : A budavári Szent Miklós torony. A Magyar 
Mérnök és Építész Egylet Közlönyének havi füzetei, II (1925) 
4—6, 45—51. — Ebben írja a szerző, hogy a szentély felméré

sét, amelyet 1905-ben a Magyarország Műemlékeinek 1. 
kötetében közöltek, ő végezte el. 

7 Dr. Szendrei J. : A budavári domonkos templom ki-
ásatása. Arch. Ért. 22 (1902), 395. 

8 Forster Gy. : A budavári Halászbástya és a domonkos 
szerzetesek templomának romjai. Magyarország műemlékei 
I (1905) 148. 

9 Forster Gy. : i. m. 
10 Lux K.: 1925-ben megjelent már idézett művében ír 

erről. 
11 Csemegi J. : A Szent Miklósról elnevezett budavári 

dominikánus kolostortemplom. Történetírás, I (1937) 5—6, 
493. 

12 Gerő L. : Ujabb adatok a várbeli Szent Miklós temp
lomhoz. Bud. Rég. XIII (1943) 297—318. 

13 Csemegi J. : i. m. 
14 Gerő L. : i. m. 
15 Ásatási napló a Budapesti Történeti Múzeumban. 
16 E jelentéssel egyidejűleg folytatott újkori épület

bontás alkalmával kerültek elő az É-i, román kori hajófalba 
feltehetően másodlagosan épült boltozattartó pillérek. 

17 Ez a jelentés 1965-ben készült. 
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H. KATALIN GYURKY 

L'EGLISE DU MONASTERE DOMINICAIN DU QUARTIER 
DU CHÂTEAU DE BUDA 

Les vestiges de l'un des plus anciens bâtiments 
de Buda médiéval, de l'église du monastère domi
nicain, ont été découverts en 1902. De nouveaux 
détails ont été mis à jour en 1916, en 1942, et en 
1958. Les dernières fouilles d'importance moins 
grande ont été effectuées en 1962, dans la partie 
Ouest de la nef. A cette occasion nous avons retrou
vé les restes des murs Nord et Est de la nef du 
13e s. A la fin du 14e s. l'église avait été, en partie, 
démolie, en partie, reconstruite. Les restes de mur 

provenants de ces deux périodes se trouvent les 
uns sur les autres. Lors de la reconstruction du 14e s., 
du côté Nord, une tour avait été ajoutée à la nef. 
Nous avons retrouvé les murs et le seuil du passage 
entre la tour et la nef. Le pavé de la première église 
était de brique sans décor, de grand format, de 
couleur rouge vive. Plus tard, quand ce pavé s'était 
usé, des fragments de pierres tombales y ont été 
placé en réparation. Pour toute l'église, les fouilles 
continuent. 
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GÁBORI MIKLÓS 

JELENTÉS AZ 1965. ÉVI KÍNAI 
TANULM ANYUTAMRÓL 

1965 végén a kulturális egyezmény keretében tanulmányúton voltam a Kínai Népköztársaságban. 
A terület nem volt számomra teljesen idegen. 1961. évi mongóliai munkám végén rövid időt Pekingben 
töltöttem és részben már ekkor megismerhettem azokat a leleteket — kiindulópontokat —-, melyek a 
belső-ázsiai paleolitikum és mezolitikum viszonylatában fontosak. 1965 elején stockholmi tartózkodásom 
alatt az erről a területről származó, a Hedin-expedíciók által Belső-Mongóliában gyűjtött anyagot és a még 
korábbi gyűjtések publikálatlan leleteit vizsgáltam meg. A már közzétett monográfiákban ugyanis —, épp
úgy, mint az Andrews-expedícióéban is —, olyan kisebb leletek tűntek fel, melyek feltehetően paleolit 
korúak, de más területekkel való összefüggésük még teljesen tisztázatlan.1 

A régibb expedíciók után az utóbbi években Mongólia DK-i határvidékén, valamint jóval északabbra az 
Orkhon-folyó teraszán újabb, középső-paleolit jellegű leletek kerültek elő.2 Minthogy ezek anyagát a lelő
helyükkel együtt ismertem, még ér
dekesebbé vált a kínai területen fekvő l.kép. Csukutien. Előtérben a Sinanthropus lelőhelye (locus 1.) háttérben a 
1 l"Vi 1 v f u ' f i u t" TW ÉTVTV lelőhely múzeuma 
leioneiyeK ieiteteiezneto DK ÜJN Y Choukoutien. Au premier plan la Localité 1, lieu de découverte du Sinanthrope 
irányú összefüggéseinek kérdése — 
és ebben az É-kínai leletanyagok 
(Shoui-tung-koeu, Siara-osso-gol, 
Tingtsun, stb.), valamint a Góbiban 
talált paleolit nyomok helyzete. 
Ezeket az összefüggéseket többször 
érintettem,3 de a régibb vagy a nem 
teljes publikációk és ezeknek másod
harmadkézből való interpretálása 
nem látszott elegendőnek. 

A belső- és külső-mongóliai si
vatagi és a délibb sztyeppe-régió az É-
kínai területtel — valószínűleg rend
kívül hosszú sávban — két időszak
ban függött össze : a középső-paleo-
litikum „levallois-moustiéri" iparai
nak, és sokkal későbben, a mezoliti
kum idején. A két időszakból, túl
nyomó részben természetesen az 
utóbbiból, származik az említett ex
pedíciók hatalmas mennyiségű anya
ga is, melynek egy része visszakerült 
Kínába. A két korszak között lele
tek alig vannak, de az Észak-Kína 
és a Bajkál-vidék, Észak-Kína és 
Szinkiang közti kapcsolat kérdése 
szinte minden erről a területről meg-



jelent munkában felvetődik. Tanulmányutamnak a 
fentiek után két célja volt. Az egyik, hogy a közép-
ső-paleolitikus jellegű leleteket elsősorban az É-i 
összefüggések szempontjából megvizsgáljam — a 
másik, hogy a mezolitikus „Gobi kultúra" anyagát 
kb. a Lin-shi-neolitikummal záródó időszakáig köz
vetlenebbül megismerjem. Egy harmadik feladatom 
általánosabb jellegű volt : a kínai múzeumok anya
gának, ezek működésének, muzeológiai munkájá
nak megismerése.4 

A kínai teriilet szinte teljes paleolit és mezolit 
korú anyaga a pekingi Academia Sinica Vertebrata-
Intézetében található, melyet az ismert C. C. Young 
professzor vezet. A pekingi Történeti Múzeumban 
ebből a korszakból viszonylag kevés lelet van kiál
lítva: Csukutien, Tingtsun és az említett Ordosz-
vidéki leletek. Lényegesebb leletanyagok még Ti-

• encsinben vannak. Más városokban, így Nanking-
ban és Kantonban a régóta ismert lelőhelyekről csak 
kevés kállítási anyag található, ill. egyetlen kivétel 
az utóbbi, ahol a D-kínai újabb lelőhelyekről némi
leg több anyag maradt. 

Az Academia Sinica intézetében elsősorban 
Shoui-tung-koeu leletanyagát vizsgáltam meg.5 Az 
ipar erősen pengés, a moustiérihez hasonló, kitű
nően tipizálható és teljesen egységes jellegű. Az esz
közök egy része levallois technikával készült. Köz
tük rendkívül változatos típusok fordulnak elő és 

ha a kaparok alacsony száma mellett a lapos, megnyúlt pengeformákat nézzük, benyomásunk az, hogy 
európai viszonylatban a leletanyag inkább egy idős aurignacihoz hasonló, melyben bizonyos tradíciók 
élnek tovább. Ezek a tipológiai tradíciók valószínűleg Csukutienből származnak, melynek fiatalabb korú 
anyagában elég sok hasonló eszköz fordul elő. Hasonló iparok a Bajkál-vidéken is előfordulnak, míg 
azonban ez a kapcsolat Csukutiennel alig értékelhető, addig a kínai Turkesztán, a szinkiangi terület egyes 

2. kép. A csukutieni felső barlang. (Upper cave) 
Choukoutien. Grotte supérieure 

3. kép. A pekingi Történeti Múzeum 
Le Musée d'Histoire de Pékin 
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4. kép. Állatszobrok a Ming-sírokhoz vezető úton 

Statues d'animaux sur la route conduisant aux tombeaux des Ming 

ismert leleteivel jóval feltűnőbb ösz- v 
szefüggések láthatók. A leletanyagot 
a nálunk elfogadott meghatározás
sal és tipológiai-statisztikai módszer
rel módom volt terjes egészében j 
megvizsgálni, ahhoz azonban, hogy 
közvetlenebb összetevőit megismer
jem, szükséges lett volna — többek 
közt — a Csukutien 15. lelőhely 
anyagának hasonló feldolgozása is. 
(A részletesebb adatokat e jelentés 
természetesen nem tartalmazhatja.) 

Siara-osso-gol ásatási és gyűjtési 
anyagát ugyanezen intézetben szintén 
megvizsgálhattam.6 Az Ordosz-vi-
déknek ez a viszonylag régi lelőhe
lye eléggé hasonló az előbbihez, és 
annak ellenére, hogy a publikációk 
inkább moustiéri jellegeit emelték ki, még pengésebb, fiatalabb (?) jellegű, mint Shoui-tung-koeu. Az eszköz
készlet tipológiai szempontból egyszerűbb, „sematikusabb" és a két lelőhely összevetése után az elképzelt 
távolabbi kapcsolatok gyengébbeknek tűnnek — talán csak a Góbiig követhetők. 

Sokkal fontosabb volt számomra a Tingtsun-i leletanyag, melyet 1953-ban tártak fel Szecsuanban.7 

Ennek a középső-paleolitikumnak a típusai határozottan az európai moustiéri kultúrára emlékeztetnek, 
egészen markáns formákból állnak. A sötét színű nyersanyagból tökéletes megmunkálású moustiéri kaparó-
típusok fordulnak elő — gyakran levallois kivitelűek —, emellett vaskos, nagy méretű hegyek, „pie"-szerű 
eszközök, diszkoszok stb. találhatók, Az egész ipar 
nagyméretű formákból áll. Egy részük sajnos még 
publikálatlan. Az említett kapcsolatok vizsgálata 
szempontjából ez az egyik legfontosabb leletanyag. 
Anélkül, hogy a hasonlóságokat itt részletezném, 
rendkívül közel áll az A. P. Okladnikov által gyűj
tött DK-mongóliai Bajan-obo paleolitikumához, s 
szinte meglepő, hogy a távolság ellenére ilyen fokú 
hasonlóságok lehetségesek. Valószínűnek látszik, 
hogy hasonló leletek fordultak elő Szinkiangban, és 
ezek a távoli összefüggések egy másik irányba egé
szen a Tien-Shan vidékéig, pl. a hodzsikenti pa-
leolitikumig vezetnek8. Utóbbi D-i kapcsolatait — 
még nagyobb távolságú áthatással— A. P. Oklad
nikov is felismerte. Úgy látszik, hogy egy intersta-
diális jellegű időszak alatt kapcsolat állt fenn az E-
kínai terület és a mongol fennsík között, majd az 
eddigi ismereteink szerint hosszú időszak után csak 
a jégkor végén volt összefüggés közöttük. Sajátsá
gos, hogy bizonyos primitív eszközformák ekkor 
még mindig éltek és Mongólia É-i részén, ill. a baj
káli „epipaleolitikumban" jelentkeznek. 

Az intézetben még egy kisebb leletegyüttest is
mertem meg, Csukutien 15. lelőhelyéről. A publi
kációkhoz képest meglepő volt ez a leletegyüttes. p . 

Rendkívül kisméretű, kvarcitból készült esz- ,'..-, A w . , , , ., 
5. kep. A Mmg-sirok lejarata 

közei mellett makrolitika fordul elő és egyes esz- L'entrée des tombeaux des Minges 
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6. kép. A nankingi Tartományi Múzeum előcsarnoka 
Le portique du Musée Provincial de Nankin 

közök rendkívül finom kidolgozásúak. Áttekintően megismerhettem Csukutien régibb korú anyagának 
értékelhetőbb részét. 

Kína legújabb és leghíresebb lelete, mely ma világviszonylatban tudományos szenzációt jelent, a lan-
tieni ember maradványa.9 Ezeket szintén az Academia Sinica intézetében őrzik. Pei Wen-Csung és Wu Ju-
Kang professzor kedvessége révén megismerhettem ezeket a maradványokat. Embertani szempontból termé
szetesen illetéktelen lenne a leletekről bármilyen megjegyzést tennem — de a koponyatöredékek általános, 
külső jellegei szinte lenyűgözőek. A koponyacsontok vastagsága, a publikációkban már ismertetett hom
lokrész rendkívüli csapottsága — azt mondhatnók, homlokrész nincs —, vagy a hihetetlenül vaskos, szinte 
léc-szerű szemöldökív, feltétlenül idősebb benyomást kelt a Sinanthropus leleteinél. Wu Ju-Kang megismer
tette velem a lantieni embermaradványokkal együtt előkerült eszközöket is. A leletanyag mennyiségre 
nézve csekély, nagyméretű chopperekből, riyersanyagdarabokból (?), szilánkokból áll. Egy kvarcitból 
készült kisméretű eszköz, mely finoman retusált, Wu Ju-Kang közlése szerint a koponyával együtt ke
rült elő. A lelőkörülmények a legutóbbi közleményekből eléggé ismertek. 

A fővárostól alig 40 km-re fekvő Csukutient kisebb kirándulás keretében ismerhettem meg. A világ
hírű lelőhelyhez kitűnő autóút vezet, maga a lelőhely is kiépített, de adminisztratív okokból elérése nem a 
legegyszerűbb. 

A Sinathropus-lelőhely közvetlen közelében gondozott kis parkot létesítettek, a területet kellemes 
kirándulóhellyé alakították. A közeli dombon a lelőhely múzeuma van, mely 3 szobából álló kiállításán egy
szerű, kevés szöveggel (kínai—angol) a lelőhelyet ismerteti és a jellegzetes anyagot mutatja be. A csukutieni 
mészkődomb oldalán elhelyezkedő lelőhelyeket, ásatási helyeket kis ösvények kötik össze, és mindegyik
nél tábla közli a fontosabb adatokat. A kutatók és kirándulók számára két épület áll rendelkezésre a 
lelőhely parkjában. 

A pekingi Történeti Múzeum nagyszabású kiállítása átfogó képet ad Kína régi kultúrájáról. A kiállítás 
nívós — de ennél természetesen sokkal nívósabb maga a kiállított anyag. Egyes korszakokból Kína legérté
kesebb leletei — az igen korai, őskori periódusokban már inkább műtárgyai — láthatók összegyűjtve. 
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Különösen értékes a bronzkorinak megfelelő lelet
anyag — szinte egyedi műkincsek —, majd termé
szetesen a sokkal későbbi, középkori dinasztiák ide
jének iparművészeti anyaga. A Ming-sírok anyagá
nak egy részét szintén itt állították ki. Egy-egy mú
zeumi raktár, melyet láttam, egész apparátusával 
megfelel a mi múzeumainkénak. 

Pekingből 1—1 napos kirándulással a Nagy 
Falat és a Ming-sírokat tekintettük meg. Utóbbi 
helyen szintén kis múzeum létesült, melyben a kin
cseknek csak másolatai láthatók. A terület gondo
zott, állandó személyzettel rendelkezik — lényegé
ben szintén kirándulóhelynek számít —, s nem ok 
nélkül. A hegyek lábánál jól láthatók a még feltá
ratlan sírok. A feltárt, kiépített Ming-sírokhoz ve
zető útnak egy-egy szakaszát hatalmas, kőből fara
gott állat- és emberszobrok kísérik. — A fővárosban 
a Történeti Múzeummal egy épületben levő For
radalmi Múzeumot, majd a Hadtörténeti Múzeu
mot és a volt császári palota gyűjteményeit, ennek 
pompás iparművészeti anyagát láthattam. Az építé
szeti műemlékek itt nem is sorolhatók fel. 

Több napot töltöttem Nankingban. Itt a Tar
tományi Múzeum anyaga a legértékesebb, annak 
ellenére, hogy gyűjteményeinek túlnyomó részét Tai-
vanra szállították. A pekingi múzeumnak az egész 
országot átfogó gyűjteményeit látva mégis itt, és a 
Sanghaj-Múzeum ban fogható fel Kína egykori gaz
dagsága műemlékekben, régészeti és művészeti anyagban egyaránt. 

A nankingi múzeumban a csukutieni Upper cave-ből kisebb leletanyag található — ezenkívül itt van 
a Lop-nori teljes leletanyag is. Ezeket részletesen megvizsgáltam. A múzeum szakembere C. J. Szün 
neolitikummal foglalkozik s így kitűnő anyag található a Shabarakh-kultúrával rokon késői mezolitikum-
ból és Lin-shi festett kerámia kultúrájából. A gyűjteménybe egyébként Shui-tung-koeu anyagából is került 
néhány darab. A múzeum kiállítása feltűnően jól rendezett, egyszerűsége mellett tudományosan megalapo
zott, raktári anyaga azonban az em
lített okok miatt viszonylag igen ke
vés. A városban ezenkívül több ki
sebb múzeum található. Közülük 
megnéztem a Forradalmi Múzeu
mot, az Iparművészeti Múzeumot, 
ill. kiállítást, a környéken néhány na
gyon szép műemléket, Szün Jat-szen 
grandiózus emlékművét és a Csisa-
hegyi kolostort. A múzeumok és mű
emléki helyek megtekintését — mint 
más helyeken is — több más, álta
lánosabb jellegű program egészítet
te ki. 

További néhány napot Sang
hajban töltöttem. Ez idő alatt első
sorban a Sanghaj-Múzeumot tekin-

, 8. kép. A Tartományi Múzeum Kantonban 
tettem meg, amely — amennyire Le Musée Provinciai à Canton 

7. kép. A Sanghaj Múzeum épülete 
L'édifice du Musée de Shanghai 
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megítélhettem — a kínai művészetnek, iparművészetnek európai viszonylatban talán a leggazdagabb gyűj
teménye. A múzeum művészeti áganként és ezen belül kronológiai sorrendben mutatja be a páratlan szép
ségű műtárgyanyagot. Annak ellenére, hogy gyűjtési köre nem régészeti jellegű, a kitűnő porcelán és 
festészeti anyag mellett a neolitikumtól kezdve értékes anyaga van. Egyes későbbi korszakok terén felül
múlja a többi kínai múzeumot. Ebbe a kitűnően rendezett intézménybe többször visszatértem és örömömre 
szolgált, hogy—bár rendkívül kevés — paleolit anyaguk is van. A sanghaji Természettudományi Múzeum
nak főleg az állattani osztálya és kiállítása gazdag. Kiállítás-technikája nem korszerű, de részletes és igen ér
dekes áttekintést ad az ország egész területéről. — Miután közvetlen szakterületem terén itt az anyaghiány 
erősen jelentkezett, módom volt több más intézményt is megtekinteni. 

Sanghajból két napra Hangcsouba, majd innét Kantonba utaztam. A város két fontosabb múzeuma 
a Tartományi és a Városi Múzeum. Az előbbi kiállítása gyengébb a többieknél. Itt kisebb mennyiségű paleolit 
és mezolit anyagot ismertem meg, melyek új ásatásokból származnak — majd a kantoni egyetem Régészeti 
Intézetében igen jó összehasonlító anyagot találtam. Az egyetemi intézet kisebb ásatásokat is végez, így 
gyűjteménye új leletanyaggal is állandóan bővül. A délkínai anyag azonban — a fiatalabb korokban — 
az északi területtől már érthetően idegen. A Városi Múzeum régi műemléki épületében kevés régészeti anyag 
található. Kiállítása is inkább a későbbi korszakokat mutatja be, kb. a századfordulót megelőző időkig. 
Az ennél fiatalabb korok anyaga Kínában, minden városban, külön forradalmi múzeumban vagy párttörté
neti kiállításon, a kínai párt alakulóhelyiségeiben, vezető személyeinek egykori munkahelyén létesült múzeu
mokban látható. Kanton környékén, a programon kissé lazítva, több más iparművészeti-népművészeti 
műhelyt, intézetet kerestünk fel és megismerhettem az érdekes délkínai tájnak egy töredékét is. 

A tanulmányutat a múzeumok, műemlékek megtekintésén kívül — melyeknek száma igen nagy volt — 
több más műsor tette színessé. A Jangce-folyón majd a Gyöngy-folyón tett kiránduláson kívül nagyon érde
kes, tanulságos volt egy-egy tájegység megismerése — és azok az iskolák, színházi előadások, népi kommu
nák, kézműipari műhelyek, ipari és iparművészeti üzemek, melyeket láthattam, jó keresztmetszetet adtak 
a kínai nép életéről, nehézségeiről és eredményeiről. 
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MIKLÓS GÁBORI 

RAPPORT DE MON VOYAGE D'ÉTUDE 
EN CHINE EN 1965 

En 1965, l'auteur a effectué un voyage d'étude 
archéologique en Chine. Son voyage se proposait 
un double but: avoir une vue générale du Paléolithi
que chinois et étudier ses rapports éventuels avec 
les territoires du Nord, et connaître de près les 
collections des musées chinois. Son rapport offre 
un bref aperçu du travail effectué selon le program
me prévu. 

Dans le matériel des anciennes expéditions en 
Asie intérieure, figurent plusieurs trouvailles peu 
importantes qui présentent un caractère plaéolithi-
que. Ces dernières années, on en a découvert d'aut
res ayant un caractère paléolithique moyen, aux 
confins sud-est de la Mongolie. Ces trouvailles ont 
a nouveau soscité le problème des rapports du 
Paléolithique d'Asie intérieure avec les régions 
SN—NO et redonné de l'intérêt à la position des 
trouvailles plus anciennes de Shoui-toung-koeu, 
de Sjara-osso-gol, de Ting-tsun, e t c . . . Le pays des 
sables de la Mongolie extérieure et intérieure et la 
région de steppes située plus au Sud paraissent avoir 
été en rapport pendant deux périodes: d'abord au 
temps des industries du type «levallois-moustérien», 
et bien plus tard au Mésolithique. Les trouvailles 
étudiées par l'auteur se rattachaient pour leur plus 
grande partie à la première de ces deux périodes. 
L'auteur estime que l'industrie de Shoui-toung-
koeu continue les traditions typologiques de la 
localité 15 de Choukoutien, en même temps qu'elle 
permet différents rapprochements avec le Turkestan 
chinois et Sinkiang. Quant à l'industrie de Sjara-
osso-gol, les publications plus anciennes en faisaient 
ressortir avant tout les caractères moustériens, mais 
ce matériel est encore plus laminaire et de caractère 
plus récent que le précédent. — Ting-tsoun appa
raît comme un des principaux gisements, mais son 
matériel n'est publié que partiellement, malgré 
l'excellente publication qui lui avait été consacrée. 
Son industrie paraît se rapprocher beaucoup, du 
point de vue typologique, du Paléolithique moyen 
de Baïan-obo, au sud-est de la Mongolie ; mais ses 
rapports se prolongent très probablement jusqu'à 
Sinkiang et peut-être à la région des montagnes 
Tien-Shan (par ex. Hondjikente en URSS). Il sem

ble que, durant un interstade, un certain rapport 
existait entre la Chine du Nord et le plateau mongol. 

L'auteur parle aussi de l'industrie de la Localité 
15 de Choukoutien, qui comporte des types remar
quablement récents en comparaison des matériels 
publiés. Il rend compte de son excursion à Choukou
tien et décrit les trouvailles de Lantién. Avec l'hom
me de Lantién fut trouvée une industrie Ethique peu 
abondante, formée par des choppers de grande 
dimension, de débris de matières premières, d'éclats 
et d'un instrument de quartzite associé au crâne. 
L'auteur a visité aussi le Musée d'Histoire de Pékin, 
les chambres sépulcrales des Ming, la Grande Mu
raille et différents musées, dont il offre une brève 
description. 

De Nankin, l'auteur évoque les collections du 
Musée Provincial où figurent, entre autres, le maté
riel complet de Lop-noor et les pièces les plus repré
sentatives de la céramique Lin-shi. Il donne aussi un 
aperçu de plusieurs autres musées et de quelques 
monuments d'art des alentours. 

A Shanghaï, l'auteur a visité le Musée de 
Shanghaï qui, sans être orienté vers l'archéologie, 
possède des collections artistiques supérieures à 
celles des autres musées de Chine. Le Musée d'His
toire Naturelle de la même ville possède à son tour 
des collections fort remarquables présentées sous 
forme d'exposition permanente. De Shanghaï, l'au
teur a poursuivi son voyage vers le Sud en touchant 
la ville de Hangchou. 

A Canton, le Musée Provincial et le Musée 
Municipal connent une vue d'ensemble de l'archéo
logie du Sud de la Chine, la dernier embrassant 
surtout les époques historiques plus récents, jusqu'à 
la fin du siècle dernier. L'Institut d'Archéologie 
de l'Université de Canton possède un ample maté
riel archéologique comparatif, qui s'enrichit encore 
des nouvelles trouvailles provenant des fouilles 
effectuées par l'Institut. L'auteur a fait aussi plu
sieurs excursions aux environs de Canton, où il a 
visité les musées locaux et les monuments de la 
région dont l'étude s'encadrait fort heureusement 
dans le programme de son voyage. 
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TANULMÁNYOK 
BUDAPEST 

MÚLTJÁBÓL 
XVIIL 

A Budapesti Történeti Múzeum év
könyvének ez a kötete a Főváros történe
tével kapcsolatos legújabb kutatások ered
ményeit tartalmazza. Kumorovitz L. Ber
nát azt a folyamatot vizsgálja, amelynek 
során a király a családi jellegű Esztergom 
és sacrális jellegű Székesfehérvár után az 
ország természetes központjában Budán 
új, igazgatási székhelyet létesít. Kubinyi 
András egy budai származású értelmiségi. 
Kakas János egy XVI. század eleji nap
lóját közli és értékeli. Nagy Lajos a 
XVII. század végi telekkönyvek alapján 
Buda város topográfiáját rajzolja meg. 
Felhő Ibolya Mária Terézia úrbérrende
zéséről és annak eredményeiről ír, s ezzel 
új adatokat szolgáltat a Buda és Pest kör
nyéki helységek XVIII. századi történeté
hez. Bácskai Vera az 1770—1790 közötti 
betáblázási jegyzőkönyvek alapján Pest 
város hiteléletéről nyújt átfogó képet. 
Tardy Lajos a XVIII. és XIX. századi 
orosz utazók útleírásainak budai és pesti 
vonatkozásait közli. Szekeres József új 
adatokat szolgáltat Ganz Ábrahám éle
téhez és gyárának történetéhez. Vörös 
Károly Budapest 1873-ik évi legnagyobb 
adófizetőit veszi vizsgálat tárgyává, amely
nek alapján részletes kép bontakozik ki 
Budapest társadalmáról. Tóth Imre a 
budapesti híradástechnikai ipar kezdeti 
sorában a Telefongyár első évtizedeinek 
történetét írta meg. Tarjányi Sándor ta
nulmánya az 1830. XVIII. úgynevezett 
fővárosi törvényt tárgyalja, amely törvény 
lényegében a baloldal kiszorítását ered
ményezte a Városházáról. 
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