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KÁBA MELINDA 

A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-1982 KÖZÖTT. 
MŰEMLÉKVÉDELEM 

A Budapesti Történeti Múzeum 1976—1982 években 
nagy részben az előző évkönyvünkben (Budapest Régi
ségei 24. 1976. 393) publikált lelőhelyeken folytatott 
régészeti ásatásokat és leletmentéseket. 
Uj kutatások a Gellérthegyi kelta oppidum (1) helyén, 
és a Káposztásmegyeri lakótelep építését megelőző 
bronzkori település (4) területén voltak. 
Az aquincumi polgárváros számos új topográfiai adattal 
bővült (18—21). A közművek sorából kiemelkedik a 
Szentendrei úti aquaeductus feltárásának folytatása, 
pilléreinek műemléki bemutatása (95). A gázgyári 
fazekastelep újabb lelőhelye (75), a D-i városfal részle
tének napfényre kerülése (95, 98), a város temetőinek 
további sírjai az Aranyároki temetőből (52), a Benedek 
Elek utcai temetőből (46), a Raktárréti temetőből (49) 
és a Bécsi úti temetőből (23—27) számos értékes le
lettel gazdagították eddigi ismereteinket. Az aquincumi 
katonaváros freskóval és mozaikokkal díszített épület
részeinek kutatása a Folyamőr utcában (37—38) az ókori 
iparművészet újabb jelentős alkotásait hozta felszínre. 
Számos részlettel egészült ki az aquincumi tábor alap
rajza a Flórián tér és környékén. Az eredmények közül 
kiemeljük a Mithreum és egy tisztiház maradványa
it (40). 
A tábor praetenturájában felépített „Thermae maiores" 
több évi ásatása (1977,1979,1981-től napjainkig) során 
az Alpoktól északra egyik legnagyobb közfürdő szinte 
teljes felszínre kerülését eredményezte (32). 

Folytattuk aPéceli úti népvándorláskori temető sírjainak 
feltárását (131) és felszínre került egy népvándorláskori 
sír is a Benedek Elek utcában (133). 
Az Árpádkor régészeti kutatásához szolgáltattak újabb 
adatokat az V. ker. Szerb utcában végzett ásatások 
(135). Jelentős előrehaladásról számolhattunk be a kö
zépkori királyi palota kutatásának területén a Várhegyen 
(136—137). Óbudán a Perc utcában befejeződött a 
klarissza kolostor feltárása és műemléki bemutatása 
(190). A Lajos utca 158. sz. ház helyén egykor állott 
kereskedő ház, a középkori piac és utcák kutatása to
vább tisztázta a város középkori topográfiáját (180). 
A Fő-téren és környékén a középkori prépostság szá
mos új részletét kutathattuk (152—158). Ásatásaink és 
leletmentéseink anyagi fedezetét a Múzeumi költség
vetés biztosította összegen kívül, jelentős mértékben 
támogatta a Főv. Tanács VB nagyobb hitelkeret ren
delkezésre bocsátásával és néhány kivitelező vállalat 
— a területükön szükségessé vált régészeti feladatok vég
zésére — a beruházási hitelfedezet terhére. Amint „Mű
emlékvédelem" c. rovatunkból is kitűnik több objektum 
műemléki bemutatása is megtörtént. 
Hét évi ásatásaink és leletmentéseink rövid áttekintése 
után hangsúlyozzuk, hogy jelentős tudományos meg
figyeléseket és gazdag leletanyagot eredményeztek a ku
tatások. 

MELINDA KÁBA 

AUSGRABUNGEN UND FUNDBERGUNGEN DES BUDAPESTER HISTORISCHEN MUSEUMS 
(1976-1982) DENKMALPFLEGE 

Das Budapester Historische Museum führte in den 
Jahren 1976—1982 zum Grossteil an den in unserem 
früheren Jahrbuch (Budapest Régiségei — Altertümer 
von Budapest — 24. 1976. 393) publizierten Fundor
ten archäologische Ausgrabungen und Fundbergungen 
durch. 
Neue Forschungsgebiete waren das an der Stelle des 
keltischen oppidum am Gellértberg (1) und die Siedlung 
aus der Bronzezeit vor dem Bau des Wohnviertels in 
Káposztásmegyer (4). 
Die Freilegung der Bürgerstadt von Aquincum wurde mit 
zahlreichen neuen topographischen Angaben ausgeweitet 
(18—21). Von den öffentlichen Werken wollen wir die 
Fortsetzung der Freilegung des aquaeductus an der 
Szentendrei út und die Darstellung dessen Pfeiler als 
Baudenkmäler hervorheben (95). Die neuere Fundstelle 
der Töpferei im Gasfabrik (75), die Freilegung eines 
Teiles der südlichen Stadtmauer (95, 98), die weiteren 

Gräber des Gräberfeldes der Stadt, aus der Gräberfelder 
Aranyárok (52), aus jenem in der Benedek Elek utca 
(46), aus dem der Raktárrét (49) und der Bécsi út 
(23—24—27) bereicherten unsere Kenntnisse um zahl
reiche wertvolle Funde. Die Erforschung der mit 
Fresken und Mosaiken geschmückten Gebäudeteile 
der Militärstadt von Aquincum in der Folyamőr utca 
(37—38) brachte abermals neuere bedeutende Schöp
fungen des Kunstgewerbes im Altertum ans Tageslicht. 
Der Grundriss des Lagers von Aquincum wurde am 
Flórián tér und dessen Umgebung mit zahlreichen 
Details ergänzt. Von den Ergebnissen wollen wir die 
Überreste des Mithräum und eines Offiziershauses 
hervorheben (40). 
Im Laufe der mehrere Jahre währenden (1977, 1979, 
von 1981 bis heute) Grabung gelang es die in der 
Praetentur des Lagers errichteten ,,Thermae maiores", 
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eines der grössten öffentlichen Bäder nördlich der 
Alpen, fast vollständig freizulagen (32). 
Wir setzten die Erschliessung der Gräber des Friedhofes 
an der Péceli út aus der Zeit der Völkerwanderung (131) 
fort und es wurde auch ein Grab aus der Zeit der Völker
wanderung in der Benedek Elek utca ans Tageslicht 
gebracht (133). 
Zu den archäologischen Forschungen der Arpadenzeit 
lieferten die im V. Gemeindebezirk, in der Szerb utca 
durchgeführten Grabungen neuere Angaben (135). 
Wir vermochten über einen bedeutenden Fortschritt der 
Forschung auf dem Gebiet des kön^lichen Palastes aus 
dem Mittelalter auf dem Schlossberg zu berichten (136— 
137). In Óbuda (Altofen) wurden die Freilegung des 
Klarissenklosters in der Perc utca und dessen Darstellung 
als Baudenkmal beendet (180). Die Erforschung des eins
tigen Handelshauses an Stelle des Hauses Lajos utca Nr. 
158 sowie des Marktplatzes und der Strassen aus dem 
Mittelalter lieferte neuere Anhaltspunkte zur Klärung 
der mittelalterlichen Topographie der Stadt (180). Am 

Fő-tér (Hauptplatz) und dessen Umbegung konnten wir 
zahlreiche neue Details der mittelalterlichen Propstei 
erforschen (152-158). 
Die materielle Deckung unserer Ausgrabungen und 
Fundbergungen wurde, ausser dem im Haushaltsplan 
des Museums zugesicherten Betrag, seitens des EK des 
Hauptstädtischen Rates durch die Gewährung eines 
grösseren Kreditrahmens, ferner von einzelnen aus
führenden Unternehmen, für die Durchführung der auf 
ihren Gebiet erforderlichen archäologischen Aufgaben, 
zu Lasten ihres Investitionskredites weitgehend unter
stützt. Wie auch aus unserem Kapitel „Denkmalschutz" 
ersichtlich, ist auch die Darstellung mehrerer Objekte 
als Baudenkmäler erfolgt. 
Nach einer kurzen Übersicht der im Laufe von sieben 
Jahren durchgeführten Ausgrabungen und Fundbergun
gen wollen wir betonen, dass die Forschungen namhafte 
wissenschaftliche Beobachtungen und ein reichhaltiges 
Fundmaterial gezeitigt haben. 
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ŐSKOR 
(térképszám: 1—6) 

I. kerület 

1. Gellérthegy 

A feltárást 1981 szeptembertől-októberig folytattuk. 
A próbaásatás a hegy É-i oldalán a későkelta-kori lakóte
lep kiterjedését vizsgálta. A kutatóárok a hegyoldal kö
zepe táján a legszélesebb teraszt vágta át. A nagy mennyi
ségű edénytöredék és egy gödör arra mutat, hogy a telep 
mélyen lenyúlt az É-i oldalon is. A feltételezhető sánc 
tisztázására azonban még további kutatások szükségesek. 
A leletanyag zömében a La-Tène D korszakra keltez
hető, de kevés korongolatlan őskori (későbronzkori?) 
edénytöredék is előkerült. 1982-ben a Sánc utca és a 
Citadella közti területen folytatott ásatás a feltételezett 
sánc teljes feltárását eredményezte. A sáncot három pe
riódusra oszthatjuk: 

a) Későbronzkori sánc. Ennek csak az alapját képező 
feltöltését találtuk meg. Az eredeti talaj felső 30-40 
cm-re apró kőtörmelékes szürke földből állt. Ezt 
hordták össze az erődítés alapjául. A sánctöltés alsó 
része valamivel sötétebb, barnább és keményebb is 
volt, ez nyilván a feltöltés elejéről származik, amikor 
még a felső, részben humuszos talajt használták fel. 
Ezután került sor az alsóbb, lazább és tisztább apró-
kőtörmelékes eredeti rétegre és ez már a sánc-töltés 
felső részét képezi. Erre rakódott rá később egy átlag 
30 cm vastag szürke humuszréteg. 

b) Kelta-kori sánc 1. periódusa. A későbronzkori sánc 
maradványának belső lejtője alá szárazon rakott kő
rakást hordtak össze. így kaptak egy viszonylag víz
szintes síkot, kb. 2 m széles felületet, amire a sáncot 
rakták. Ennek szerkezetére semmi adatunk sincs, de 
a 100—120 cm vastag, erősen égett, vörös földréteg
ből jelentős faszerkezetre következtethetünk. A kő 
teljes hiánya miatt arra kell gondolni, hogy ebben a 
periódusban követ nem is használtak fel, a sánc csak 
fát és földet tartalmazott. 

c) Kelta-kori sánc 2. periódusa. Ennek pontos eredeti 
helyét nem ismerjük. Valószínű, hogy a kelta-kori 
1. periódus sáncának gerincvonalát követte, tehát ez 
is a középvonalban húzódott. Ugy tűnik azonban, 
hogy az egész sánc teljes egészében befelé dőlt el, tör
meléke így 1—6 m-rel beljebb került. A külső lejtő 
feltárt részében nem volt nyoma ennek a sánctör
meléknek. 
A sok égett föld és égett kő alapján faszerkezetű, de 

sok követ és földet is felhasználó szerkezetre következ
tethetünk, ennek részleteire azonban semmi adatunk 
nincs. A kutatóároktól ÉK-re kb. 90 m hosszúságban, 
a terasz (eredetileg tehát a sánc!) külső lejtőjén végig 

igen sok ugyanolyan égett kő hever, mint amilyeneket 
az árokban is láttunk. Ez arra mutat, hogy ezen a sza
kaszon is hasonló sáncszerkezet lehetett. 

Konzultáns: Bónis Éva. 

Pető Mária-Nováki Gyula 

I I I . kerület 

2. Bogdáni út - Óbudai rakpart 

1978-ban a Bogdáni út térségében — a Dunaparton — 
az ÉD-i irányú gázcsőárokban a felszíntől mérve — 2 m 
körül jelentkező hamus rétegből őskori cserepeket tet
tünk el. (Későbronzkor-koravaskor) 

Szirmai Krisztina 

3. Vöröshadsereg útja. Hrsz. : 63.673. 

A Fővárosi Gázművek csőfektetési munkálatai miatt 
előzetes leletmentés során a korábban feltárt kora- és 
későbronzkori temető szelvényeihez É-i irányban csat
lakozva 2 m széles és 180 m hosszú kutatószelvényt tár
tunk fel. Valószínűvé vált, hogy megtaláltuk a késő
bronzkori temető É-i határát, mivel csak a szelvény D-i 
végében került elő három későbronzkori (urnasíros kul
túra) sír. 

A szelvények további részein valószínűleg csoportok
hoz tartozva helyezkedtek el a korabronzkori harang
edény-csépel csoportba tartozó sírok. Ezekből 13-at tár
tunk fel (6 csontvázas, 7 hamvasztásos). Az előző évek
hez képest meglepően nagyszámú volt a csontvázas sír, 
melynek melléklete díszített harangedényből, réztőrből, 
csuklóvédő kőlemezből és Magyarországon először, a 
Középeurópára jellemző csontamulettből állt. Két mel
léklet nélküli Ny K-i tájolású, nyújtott, bolygatott csont
váz valószínűleg népvándorláskori vagy középkori lehe
tett. Feltártunk két népvándorláskori objektumot is. 
Az egyik hulladékgödör volt kevés leletanyaggal. A má
sik kis méretű, négyszögletes putri oszlophelyekkel, 
sarkában kövekből összerakott tűzhellyel. A jellegzetes 
késő avar kerámián kívül figyelemre méltó egy díszített 
bronz karperec és egy vas nyílhegy. 

Munkatárs: Kőszegi Frigyes, az ásatáson részt vett: 
Endrődi Anna, M. Soós Ágnes, B. Tóth Ágnes, szakértő
ként közreműködött: Kalicz Nándor (az ásatás 1979-ben 
volt). 

A régészetileg védetté nyilvánított területen az új gáz
csőfektetés miatt folytattuk az előzetes leletmentést. 
280 m hosszú, 2 m széles sávot vizsgáltunk át a korai és 
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későbronzkori temető korábban feltárt É-i részéhez és az 
1979-ben a 180 m hosszúságú szelvény Ny-i oldalához 
csatlakozva. 

A leletmentés során feltártunk 14 sírt. Ezek közül 
12 csontvázas és hamvasztásos (szórthamvas és urnás) 
temetkezés a harangedény-csepel csoport körébe tarto
zik. A sírok a szelvény teljes hosszában, egymástól nagy 
távolságban, elszórtan helyezkedtek el. A sírleletek kö
zött jelentősek a jellegzetes díszített harangedények, 
réztőr és csontamulett. Két szórthamvas sír a késő
bronzkori kultúra temetőjéhez tartozott (uransíros 
kultúra) s a kutatóárok D-i részén a temető É-i részét 
jelzi. Az egyik sírban valószínűleg gyermek hamvai vol
tak, amire az agyagcsörgők és a szoptatós edény utal. 
Ugyanebben a sírban találtunk egy madártojást is. 
Az ásatási terület É-i részén avarkori telepnyomok 
kerültek elő. 

Az előzetes leletmentő ásatás költségeit a Fővá
rosi Gázművek biztosította. 

Munkatárs: Kőszegi Frigyes, az ásatáson részt vett: 
Endrődi Anna, régész, Győry Hedvig és Márity Erzsé
bet régészhallgatók (az ásatás 1980-ban volt). 

Napközis tábor építkezése miatt előzetes leletmentés 
vált szükségessé a védetté nyilvánított kora- és késő-
bronzkori temető területén. A munkálatok már csak a 
korabronzkori harangedény-csepel csoporthoz tartozó 
temetőt érintették. A feltárt 20 sír közül 18 korabronz
kori és 2 a temető területén szórványosan előforduló 
népvándorláskort képviselte. Ezzel az összes feltárt sí
rok száma 480-ra emelkedett. A korabronzkori sírok
ból 7 csontvázast, 10 urnatemetkezést és 1 szórtham
vast tartalmazott. A csontvázas sírokban a jellegzetes 
mellékleten kívül (harangedény, csuklóvédő réztőr, 
csontgombok) először került elő ívelt aljú, háromszög 
alakú kő nyílhegy. 

A NyK-i irányítású népvándorlási sírok egyikében 
csontfésű és vas karperec került elő. 

A védettség ellenére többször végeztek bejelentés 
nélküli földmunkát, melyek során sírokat pusztítottak 
el. 

A leletmentés munkatársai Kőszegi Frigyes és Nagy 
Margit régészek voltak. A rajzokat Debiczky Katalin, 
a fotókat Molnár Ilona készítette (az ásatás 1982-ben 
volt). 

Schreiber Rózsa 

IV. kerület 

4. Káposztásmegyer - Farkaserdő 

1982. július 12-szeptember 2-ig folytattunk ásatást 
a leendő Káposztásmegyeri lakótelep II. ütemterv te
rületén (Káposztásmegyer-Farkaserdő hrsz.: 76 567). 

Az ásatás során, a későrézkori péceli kultúrába tar
tozó telepet és temetőrészt tártunk fel. Eddig a telep 
32 gödrét tártuk fel, melynek többsége hengeres falú, 

egyenes aljú hulladékgödör. Az előkerült leletanyag a 
péceli kultúra klasszikus fázisát képviseli. Igen jelentős 
a telepen előforduló állattemetkezés nagyszámú jelent
kezése, juh, szarvasmarha és kutyakoponya rituális 
temetését is megfigyelhettük. 

A telephez tartozó temetkezéseket az előkerült fara
gott sztélé jelzi, melynek magassága: 2 m 25 cm. Eddig 
két zsugorított csontvázas sírt tártunk fel. 

A telep és a temető a Duna árterületéből kiemelkedő 
széles dombháton fekszik. Megfigyelésünk szerint a te
lepjelenségek a domboldalon és a dombhát DNy-i 
részén tovább folytatódnak. 

Az ásatáson részt vett Tóth Judit és Debiczky Katalin 
régészhallgató. 

Endrődi Anna 

XI. kerület 
5. Kőérberekút 

1977-ben a Kőérberki úti „Vasvári" laktanya területén 
földmunkák során csontokat és cserepeket találtak. 
A laktanya területének középső részén az „A" jelzésű 
épület 200—350 cm mély alapárkaiban találták a lele
teket. Leletmentő ásatásra, a leletek előkerüléséről 
helyszínrajz, fotó készítésére nem nyílt lehetőségünk. 
A régészeti anyag tipológiai szétválasztása alapján meg
állapíthattuk, hogy a lelőhelyen a földmunkák során 
korabronzkori (makói csoportba tartozó) és középső
bronzkori telep (vatyai kultúra) hulladékgödreire buk
kantak. Továbbá előkerült a területen a korabronzkori 
csontvázas sír és a környékről egy kézzeit formált nép
vándorláskori edény. 
Munkatárs: Nagy Margit. 

Schreiber Rózsa 

6. Mezőkövesdi út 10—12. -vei szemben 

1976-ban a 43.567 hrsz.-ú területen, az Elektromos 
Müvek ideiglenes jellegű telephelyének kialakításával pár
huzamosan régészeti megfigyeléseket végeztünk, melyek 
során római kori tetőfedő tegulatöredéket és néhány ős
kori — talán péceli kultúrába tartozó — cserepet gyűjtöt
tünk össze. 

Szirmai Krisztina 
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RÓMAI KOR 
(térképszám: 7-129) 

II. kerület 
7. Vitéz u. -Medve u. -Gyorskocsi u. 

Játszótér építése során régészeti leletek kerültek elő. 
A munka folyamán elsősorban koracsászárkori leleteket 
tártunk fel, mivel a későbbi korú rétegeket a dózerrel 
végzett földmunka viszonylag nagy felületen megsemmi
sítette. Az általunk vizsgált területen ÉD-i és KNy-i 
irányú útmaradványok és csatornarészletek kerültek elő. 
Ugyanitt korábbi építési periódushoz tartozó cölöp
lyukakat és ezeknél korábbi kelta gödröket bontot
tunk ki. 

Az őskori leletek feltárását Endrődi Anna, a közép
kori leleteket Wellisch Márta végezte. A leletmentésen 
részt vett Pető Mária valamint Debiczky Katalin. 

Németh Margit 

III. kerület 

8. Árpádfejedelem útja (Dunaparti út) 

Az új Dunaparti út építkezését megelőzően régészeti 
kutatásokat végeztünk 1978-ban a Szépvölgyi úti HÉV 
megállótól K-re, majd 1979-ben az Árpád híd budai híd
főjétől D-re, a Duna és a HÉV vonala közti területen, 
a Vízmű melletti szakaszon, 3 szelvényben. Mindkét fel
tárás régészeti szempontból teljesen eredménytelen volt. 
Az ettől É-ra elterülő szakaszon, árvíz- és partvédelmi 
okok miatt, valamint műszaki nehézségek következtében 
nem állt módunkban kutatásokat végezni. 

Pető Mária 

9. Árpádfejedelem útja - Kulcsár u. 

A területen a Szilágyi-féle római kori „csarnokos épü
let" kutatását végeztük. Célunk a korábbi ásatások hite
lesítése, illetve az épület helyének pontos geodéziai 
meghatározása, valamint funkciójának tisztázása volt. 
A feltárás legfontosabb eredménye: megtudtuk, hogy az 
épület ismert Ny-i traktusának hármas pillérsorai egy 
szimmetriatengelyen tükrözve, a K-i épületrészben meg
ismétlődnek. A K-i zárófal, illetve az épület funkciójá
nak meghatározása, valamint a szelvényben előkerült 
cölöplyukak rendszerének meghatározása a további ku
tatás feladata. 

H. Kérdő Katalin 

10. Árpádfejedelem útja - Kulcsáru. - Serfőző u. -
Lajos u. - Korvin O. tér 

Az ásatások az Árpád híd mellett, annak É-i és 
D-i oldalán, az ún. későrómai erőd területén zajlottak. 
A híd É-i oldalán levő parkosított sávban, a gyalogos 
aluljárótól Ny-ra, a Szilágyi J. által 1942-ben részben 
megásott ún. „apsisos épület" további részleteit tártuk 
fel 1980-ban. 

A híd D-i oldalán az ugyancsak Szilágyi J. által fel
tárt ún. „csarnokos épület" további szakaszait hitelesí
tettük. Az ásatások során megtaláltuk az épület bejára
tát, valmint az épülettel K-i irányból kapcsolatot mutató 
falakat. Sikerült megfigyelni az objektumnak a későró
mai korban történt átépítését is. 

Feltehetőleg ugyanebben az időszakban egy újabb 
épületet húztak fel a „csarnokos épület" Ny-i oldalán, 
részben beleépítve azt. Ezen későbbi épületnek a D-i 
záródását (két apszissal), a DNy-i frontját és belső szer
kezetét is feltártuk. Bizonyítottnak vélhető az is, hogy az 
ún. „csarnokos épületet", illetve ennek legalább néhány 
részletét a középkorban is felhasználták. 

B. Tóth Ágnes 

B. Tóth Ágnes jelentése azonos a Régészeti Füzetek 
34(1981)27 old-on megjelent szöveggel, tekintettel 

arra, hogy az ásató időközben megvált a múzeumtól. 
(Szerk.) 

11. Árpádfejedelem útja - Lajos u. 

1979-ben az Árpád híd déli oldalán, az Árpád feje
delem útja—Lajos utca—Óbuda utca által határolt terü
leten, a korábbi park, illetve a Serfőző utca 2—6. sz. 
házak helyén folyt a kutatás. Célunk a későrómai erőd 
beépítettségének feltárása volt. A munkák során kide
rült, hogy a területet hosszú időn keresztül lakták, az 
épületeket többször megújították, átépítették. A korai 
római időket egy több szelvény hosszában követhető 
KNy-i irányú fossa maradványa képviselte. A 3. sz. 
folyamán több helyiségű, hypocaustummal ellátott 
lakóépület mellett nagy kiterjedésű, 90 cm-es falvas
tagságú középület állt területünkön. Az épületnek 
egyelőre csak a töredékét tudtuk napvilágra hozni. 
Falait a 4. sz. folyamán az átépítéseknél felhasználták, 
s kevés számú nagyméretű helyiségből álló üzletszerű 
épületeket emeltek. Feltártuk a későrómai erőd K-i 
falának egy rövid szakaszát is. A terület kutatása nem 
fejeződött be, számos nyitott kérdésre a következő év 
során várhatunk feleletet. 

R. Facsády Annamária 
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12. Árpádfejedelem útja - Névtelen u. 

A rendelkezésünkre álló területen 1977-ben a késő
római erőd kutatása érdekében több szelvényt nyitot
tunk. Feltártuk a 4. sz.-i erőd keleti falvonulatának egy 
részét. A falakat, csakúgy mint a falhoz csatlakozó tor
nyokat öntött falazási technikával készítették, vastagsá
guk: 3 m. A kutatás során előkerült az erőd DK-i sarok-
tornya is, ennek K-i falsíkja megegyezett az erőd K-i fal
síkjával. A toronyfal külső oldalán jól láthatók a falat 
borító kváderkövek elbontott nyomai. A saroktorony 
belső szélessége: 6,3 m. 

R. Facsády Annamária-Szirmai Krisztina -
Németh Margit 

13. Árpádfejedelem útja - Névtelen u. Hrsz.: 17.992. 

Az Árpád fejedelem útja és a Névtelen u. közötti te
rületen 1977—78-ban végeztem feltárást, a későrómai 
erőd DK-i saroktornyának térségében, R. Facsády Anna
mária megkezdett ásatását folytatva. Sor került a K-i 
erődfal egy szakaszának feltárására és folytattam az erőd 
DK-i saroktornyának feltárását. A patkó alakú sarokto
rony hosszúsága 16,5 m, szélessége 10 m, beimére te 
10,40X 6,30 m. 

Az erőd K-i fala a saroktorony K-i falának egyenes 
meghosszabbításában húzódik É felé. A fal vastagsága 
3 m. 

A torony D-i és K-i oldalán előkerült a hozzátartozó 
fossa is, de ezek teljes szélességében való feltárását hely
szűke miatt nem tudtuk elvégezni. A D-i oldalon levő 
fossában későrómai sírokat bontottunk ki. A torony 
mellett, a K-i oldalon és alatt korábbi, palánkszerkezetű 
építmény nyomaira, valamint egy ÉD-i irányú, még ko
rábbi fossára bukkantunk, ennek feltárását Topái Judit 
vette át. 

A torony falait a középkorban többszörösen is fel
használták, a római szinteket erősen megbolygatva. (Ld. 
Bertalan Vilmosné jelentését.) 

Németh Margit 

14. Árpádfejedelem útja -Névtelen u. 

1978. május 29.-június 16. között a későrómai pat
kó alakú saroktorony (Németh Margit ásatása) alatt és 
mellett előkerült római cölöpgödröket vizsgáltuk. 
A KNy irányú cölöpsor 14 m hosszú szakaszát tártuk fel 
kilenc cölöplyukkal (két kettős van közöttük), melyek 
átmérője 25—35 cm, mélységük 50 és 120(!) cm között 
váltakozik. Az egyes cölöplyukak egymástól való távol
sága 130 180 cm. Az ÉD-i irányú cölöpsornak négy, ha
sonló szerkezetű gödre került elő. A KNy-i cölöpsor fel
tehetőleg hosszan folytatódik K felé, a 11. és 13. sz. cö
löplyukak között KNy irányban párhuzamosan, sorban 
levert kis karólyukak (9 db) sövényfalat tarthattak. 

Az újabbkori beásások több esetben a cölöpgödrök 
észlelési szintjéig lehatoltak, így e rétegek anyaga csak 
erős kritikával értékelhető. Biztosan 1. sz.-i anyagot nem 
kaptunk, maguk a cölöpgödrök a 2. sz. végénél és a 3. sz. 
elejénél későbbre nem datálható edénytöredékeket tar
talmaztak; észlelési szintjük felett 8—10 cm-rel már 
4. sz.-i AE2 és 3 érmek kerültek elő. A feltehetőleg igen 
nagy kiterjedésű, rendkívül szilárd konstrukciójú cölöp
építmény funkcióját jelenleg nem ismerjük, de valószínű
nek tartjuk, hogy katonai célt szolgált. 

Topái Judit 

15. Árpád-hid Ny-i hídfő D-i támfal árok 

A támfalárokban a későrómai erőd egy belső épüle
tének KNy-i falát és az épülettől K-re egy ÉD-i több
rétegű utat tártunk fel 1981-ben. 

Kocsis László 

16. Árpád híd Ny-i hídfő 

Az Árpád híd budai hídfőjénél a hídfeljáró átvágásnál 
az ÉD-i közműárokban sikerült fényt deríteni a 2 . -
3. sz.-i légióstábor DK-i sarokkiképzésére és az ehhez 
csatlakozó későrómai erőd falának egy kb. 8 m-es sza
kaszára is. Az erődfal Ny-i homlokzatának bontásából 
10 db faragott domborműves, valószínűleg sírkertből 
származó követ fejtettünk ki. 

A sínpályák alatt előkerült a légióstábor DK-i sarka 
és a hozzáépített későrómai erőd falának az indítása. 

A D-i útpálya alatt a légiós tábor vizesárka é s a be
leépített későrómai erőd faragott kövekkel díszített fala. 

A szanált villamospálya alatti másik kutatóárkunkban 
az előzőektől Ny-ra megtaláltuk a légióstábor KNy-i 
nagy vízgyűjtő csatornájának egy újabb táboron belüli 
szakaszát, néhány méternyire a tábor DK-i sarkától. 
A csatorna ezen a szakaszon DK-i irányba fordul. Az ása
tás 1981-ben volt. 

Kocsis László 

17. Árpád-híd D-i oldala (Park) 

A szelvényben a terület rétegviszonyait tisztázhattuk. 
A szelvény nyugati végében ÉNy-DK irányú falat talál
tunk, melynek vastagságát nem állapíthattuk meg. A fal 
alatt néhány cm vastag égési réteg húzódott. Az ásatás 
1977-ben volt. 

R. Facsády Annamária 
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18. Aquincum polgárváros E-F utca sarok. 

A romkonzerváláshoz kapcsolódó perióduskutatások 
és az alaprajzi tisztázások érdekében kutatásokat foly
tattunk 1982-ben. 

Középfolyosós épület alaprajza bontakozott ki. Több 
helyisége padlófűtéssel volt ellátva. A folyóvizet az E 
utca felől vezették be az épületbe, és a belső udvar Ny-i 
oldalán egy kis apszisos nympheum állt. Az épület erede
tileg a 2. sz.-ban készült, és azt a 3. sz. folyamán alapve
tően átépítették, s a 4. sz.-ban is használták. 

Munkatárs: Kovács Borosi Ágnes. 

Póczy Klára 

19. Aquincum polgárváros. Hrsz.: 19.343/1 

Folytattuk a romterületen a múzeum épülettől D-re 
a hitelesítő feltárásokat, valamint a romhelyreállítást. 
A C/8. blokkban, az „E" utca É-i oldalán levő lakóház
nak egy apszisos helyiségét tártuk fel, a lakóház É-i 
részén. Az ettől K-re levő hypocaustumos helyiség fűtő
csatornájából számos falfestménytöredék került elő. 
Ugyancsak szolgáltatott némi leletanyagot a lakóház 
korábban helyreállított periódusa alatt talált réteg. 
A lakóház K-i záró(?)falának alapozásában egy másod
lagosan beépített oltárkő töredéke volt. Az ásatás 
1982-ben volt. 

Kovács Borosi Ágnes-Zsidi Paula 

20. Aquincum polgárváros. Hrsz.: 19.668/3 

A polgárváros területének a Szentendrei úttól nyugat
ra eső részén két helyen végeztünk ásatást, 1980-ban. 

Május—júniusban a B/2. bástyánál a D-i városfalat, 
augusztus—szeptemberben pedig a Ny-i városfalat ku
tattuk. A D-i városfalnak csak kiszedett helyét találtuk. 
D-i oldalán előkerült a vizesárok É-i oldalán az agyag
téglákból álló rézsű, valamint a városfalon belüli első 
épület fala. Feltártunk továbbá a vizesárok és a kiszedett 
városfal között egy korábbi, betöltöttt vizesárkot is. 

A Ny-i városfal alapozásának néhány kősóra meg
maradt. Ezen az oldalon csak egy vizesárkot találtunk, 
belső körüljárónak itt nem volt nyoma. A városfalra itt 
későbbi épületek falait alapozták. 

Zsidi Paula 

21. Aquincum polgárváros. Hrsz.: 19.418,19.430,19.695 

A Szentendrei út szélesítése és a HÉV vágányok nyu
gatabbra helyezése tette szükségessé a feltárásokat, me
lyek 1977-1979 között zajlottak. 1977-ben az építke
zés a polgárváros területéből egy 400X20 m-es sávot 
érintett, melyből a több mint fél évig zajló kutatások 
egy kb. 850 m2-es felületet tudtak feltárni. 

Sikerült tisztázni egy ÉD-i kutatóárokkal a polgárvá
ros Ny-i részének insula-rendszerét a D-i városfal és a 
KNy-i irányú főút közötti, mintegy 250 m-es szakaszon. 

Néhány — régészetileg fontos — helyen a kutatást 
a kutatóároktól K-re is kiterjesztettük. így feltártuk 
a D-i városfal egy szakaszát, a hozzátartozó védművek-
kel együtt, valamint a városfalon belüli első épületek 
indítását. Erről a területről elsősorban korai anyag került 
elő, mivel az itt folyt mezőgazdasági művelés a későbbi 
emlékeket kiszántotta. 

Szerencsésebb helyzetben volt a városfaltól É-ra 
a 2. insulát alkotó épület, melynek vastag falai ellen
álltak az ekének, s épebben maradt ránk. Az épületet 
É-on, D-en és Ny-on utak szegélyezték, K-i határa fel
tehetőleg az aquaeductus. Az épület az alaprajz és a lelet
anyag alapján fürdő volt, mely a 3.-4. sz.-ban több át
építésen ment keresztül. 

Ugyancsak maradtak késői periódusok az Aquincum 
HÉV állomással szemben feltárt KNy-i irányú főútnál és 
annak két oldalán induló épületeknél, melyek az utat 
szegélyező boltsort alkották. 

A KNy-i főút mentén a római kori rétegeket átvágó, 
bolygatott lócsontokat tartalmazó sírgödör, valamint 
egy épület sarkához támasztott kőtűzhely mutatnak az 
épület további — különböző célú — használatára. 

A fenti területeken az építkezés megindulása után 
még több kisebb leletmentést végeztünk, melyek kiegé
szítették az ásatások eredményeit. 1978-ban tovább foly
tattuk az Ml l-es út építéséhez kapcsolódó leletmentő 
munkánkat, ezúttal a terület aquaeductushoz közel eső 
részének ÉD-i irányában a Záhony utcától a Pók utcáig 
terjedő szakaszon. Munkánkat befolyásolta az építkezési 
munkák jellege (csatornázás, kábelfektetés, szintsüly-
lyesztés) és határideje. A leletmentést csak az építkezés
hez kapcsolódva, azt nem zavarva végezhettük. 

A kutatások részben a polgárváros építési periódusai
nak meghatározására, részben alaprajzának kiegészítésére 
irányultak. így adatot kaptunk a városfalon kívüli terület 
beépítettségéről, valamint újabb — a múlt évi eredménye
ket kiegészítő — megfigyeléseket tettünk a polgárváros 
Ny-i részének insularendszerére vonatkozóan. Több 
olyan épületet találtunk, melynek bejárata a pillérek kö
zötti boltív alól nyílt. A KNy-i főúthoz közel eső részen 
tapasztaltuk a legnagyobb mértékű átépítést, melynek 
során a járószint 80—100 cm-t is emelkedett. Sajnos a 
legkésőbbi falaknak csak az alap legalsó kősorát találtuk 
meg, s a hozzájuk tartozó járószintek már sehol nem 
maradtak meg. 

1979-ben az előző évben feltárt sávtól K-re a régi 
Szentendrei út alatt, valamint a vízvezetékpillérek K-i 
és a Ny-i oldalán folyt a kutatás. A feltárás D-i határa a 
Záhony utca, É-i határa a Keled utca voltak. Az út- és 
közműépítő munka sürgőssége és jellege miatt előzetes 
feltárást most sem végezhettünk, csupán az előkerült 
emlékek rögzítésére volt módunk. 

A kutatások nyomán a polgárváros alaprajzának to
vábbi kiegészítése vált lehetővé. Azonosíthattuk a D-i 
városfal és a DNy-i kaputorony helyét, rekonstruálhat
tuk az ÉD-i főutca Ny-i oldalán levő boltsor és a tőle 
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É-ra fekvő „szentély" alaprajzát. Néhány fal előkerült a 
D-i városfalon kívüli épületekből is. 

A vízvezetékpillérek két oldalán végzett munka során 
előkerültek az aquaeductus mentén álló "épületek záró-
falai és a két városrész közötti összeköttetést biztosító 
átjárók is. 

Zsidi Paula 

22. Békásmegyer 

A békásmegyeri 3312 sz. ház alapozásakor a tolólap 
szarkofágra bukkant, a sírláda durván kifaragott volt, fel
irat vagy díszítmény nélkül. Tájolás: ÉK—DNy. Fejjel 
ÉK felé fiatal férfi vázát találtuk benne, egyetlen mel
léklete a bal medence mellett talált bronzkorong volt. 

Az alapozási árok oldalában végeztünk néhány napos 
kutatást, de sem utat, sem épületet nem sikerült talál
nunk. 

A geodéziai felmérést a BME Ált. Geodéziai Tanszéke 
végezte (Simonyi Gy.) 
RégFüz 33(1980)39. 

B. Tóth Ágnes 

23. Bécsi út - Perényi út 

1980. szeptember 22—december 23. 
A Bécsi út 166. környékén levő, részben feltárt kora

császárkori temetőrésztől függetlenül, attól 300—400 mé
terre D-re a Perényi utcánál, szennycsatorna és villamos 
vezeték fektetése során újabb, de ezúttal vegyesritusú 
parcellába ástak a munkagépek. Itt a 2. sz.-i, rendkívül fi
gyelemreméltó ritusú hamvasztásos sírok mellett ugyan
csak 2, sz.-i csontvázas, valamint 3.-4. sz.-i csontvázas 
tégla- és kőlapsírok is előkerültek, három másodlagosan 
felhasznált sírkővel. Az egyik kőládasír mellett római 
kori tegulákból és rózsaszín habarcsból épített É—D 
irányú csatorna részlete került elő. A megmentett sírok 
száma itt ötvennyolc. 

A két, egymástól látszólag független parcellában a 
nagyarányú földmunkák során mintegy 40—50 temetke
zést pusztítottak el. 

A leletmentő munkát három hétig Németh Margit 
vezette. 

Topái Judit 

24. Bécsi út - Perényi út - Vörösvári út 

1980. október—novemberében a Bécsi út, Perényi út 
és Vörösvári út közötti szakaszán az útépítéshez kap
csolódó leletmentés során római kori temető sírjai ke
rültek elő. (A munkát Topái Judit távollétében, helyet
tesítésként végeztem.) 10 hamvasztásos és 4 csontvázas 
(tégla-, illetve téglából falazott) sírt sikerült megfigyelni. 

(Ld. Topái Judit jelentését.) Másodlagosan felhasznált 
feÜratos-domborműves sírkövek kerültek elő a Perényi 
úti sírokból. 

Németh Margit 

25. Bécsi út 120. 

Parragi Györgyi által feltárt és publikált későrómai 
téglaégető kemence műemléki helyreállítása előtti régé
szeti kutatásokat végeztünk az objektum fölé emelt 
védőépületben 1980 nyarán. Munkánk eredményeként 
előkerült a kemence déli fűtőnyílása, valamint tisztázni 
tudtuk a DK-i és ÉK-i zárófalak helyzetét. A fűtőnyílá
sok előterében is dolgoztunk, de itt omlásveszély miatt 
a munkát abba kellett hagynunk. Az ásatás során 4 db 
APIOVINI feliratú bélyeges téglatöredék került elő, 
mely a valantinianusi korra való datálást megerősíti. 

Pető Mária 

26. Bécsi út 126-259. ÉD-i úttest 

A Bécsi út 126-259. és a Vörösvári út 148-146. 
szám által határolt területen a gázvezeték leendő helyén 
kutatást végeztünk. Előkerült egy ÉD-i irányú úttest. 
Az úttest alapozása alatti rétegből jellegtelen római ke
rámia anyag került elő. Az út két oldalán településre 
utaló nyom nem volt. Az ásatás 1976-ban volt. 

Parragi Györgyi 

27. Bécsi út 166. környéke 

1978. júüus 5-én a Nagyszombat utcai ásatással pár
huzamosan Csorba Csabától átvettem a Bécsi út 166. 
környékén húzott egyik (4. árok), Fehéregyházát célzó 
árkát, melyben egy csontvázas földsír és kettő, kőlapok
ból álló, teljesen kirabolt és bolygatott kőlapsír került 
elő (1—3. sírok). Az árok Ny-i végében mutatkozó újabb, 
bolygatatlannak látszó kősír feltárását, annak veszélyes
ségére hivatkozva a BTM műszaki csoportja megakadá
lyozta és az árkot visszatemettette. 1978. július 21-én 
visszamentem a területre és a betemetett sírra rábontat
tam. Sírunk felett 60 cm-rel egy másik, terjesen szétron
csolt kősírt találtunk (5. sír). Alatta a 4. számú kőlapok
ból (szarkofágfedél+sírkert alkotó elemek) összerakott 
rózsaszín vakolattal kikent sír valóban bolygatatlan volt, 
egy juv. II nő és egy inf. I vázát tartalmazta, aranygyön
gyökből felfűzött nyaklánccal, két üvegkorsóval, üveg
tállal, üvegbögrével és egy szoptatós üveggel együtt. 

1979 június—szeptember hónapokban a volt Victoria/ 
Bonn téglagyár közelében, a Bécsi út Ny-i oldalán köz
vetlenül az út mellett, a Metrober anyagi támogatásával 
egy 40X5 méteres árkot nyitottunk. Aquincum katona
város egyik legkorábbi temetője, illetve annak egy rész
lete került elő, többnyire bolygatatlan koracsászárkori 
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hamvasztásos sírokkal. A rítus urnás és szórthamvas, 
előbbi ritkább, mellékleteik viszonylag gazdagnak mond
hatók (bronz edények, aranyékszerek, nagy umbós 
bronzverettel (kulcspajzsként) és ólommal kiöntött 
bronzgombokkal díszített nagy scrinium stb.). C Valerius 
Macer in situ előkerült köve a 2. sz. első éveire keltezhe
tő, a mellékletek többsége szintén, sőt némelyik az 1. sz. 
végén kerülhetett a sírokba. Szelvényünkben 29 sírt 
tártunk felt a leletmentés folytatódik. 

Topái Judit 

28. Bécsi út 269. 

A Selyemkikészítő Gyár területén későrómai teme
tő terült el, melynek egy részét 1978-ban az építkezés 
alkalmával folytatott leletmentés alkalmával tártunk 
fel. 

A temetőrészeket fallal vették körül. Az egyik kerítés-
fal ÉD-i irányban haladt. 540 cm hosszúságban tártuk fel. 
A falazás halszálka technikával készült. A fal magassága 
110 cm, szélessége 50 cm volt. A falat 580 cm-nél átépí
tették, itt a falazás változik, szabálytalanul földbe ra
kott kövekből áll. Ez a szabálytalanul rakott fal, mely 
enyhe ívben meghajlik 480 cm hosszúság után két egy
máshoz épített posztamensbe köt bele. A nagyobbik 
posztamens méretei 260 cm hosszú, 100 cm széles. 
Mindkettő nagyméretű kőlapokon állt. A posztamens 
építéséhez másodlagosan felhasznált épületfaragványokat 
is beépítettek. Ezek erős mészhabarccsal voltak egymás
hoz kötve. A két posztamens oldalait ezenkívül ólommal 
erősített vaskapcsok is összetartották. 
A fal Ny-i oldala mellől sírok kerültek elő. 

Parragi Györgyi 

29. Bécsi út 269. 

A Bécsi út 269. sz. telken a Magyar Selyemipari Vál
lalat irodaház építkezése folyamán római kori temető 
részletei kerültek elő. A Parragi Györgyi által megkez
dett kutatás eredményeképpen — 1978. január—március 
- hitelesíteni tudtuk az 1938—41. években itt végzett 
Garády féle ásatást. Az átkutatott terület közepén teljes 
hosszban egy ÉNy—DK-i irányú enyhén ívelődő fal ál
lott 80—100 cm magasan. A fal Ny-i oldalához szabály
talan négyszög alakú sírkerteket építettek hozzá, ame
lyek közül kettőnek az alapfalai hiánytalanul megvoltak. 
A sírkert díszítéséül szolgálhatott az a két nagyméretű 
mészkő posztamens, amelyeket magába a temető ívelődő 
kerítésfalába építettek bele. A területen 20 2—4. sz.-i sír 
került elő, a hamvasztásos sírok mellett szarkofágok, 
téglasírok, kőlapokból összeállított sír és fakoporsós 
temetkezés. A temető része annak a nagyobb temetőnek, 
amelyből Garády ugyanezen a telken és a Bécsi út túl
só, Ny-i oldalán is tárt fel sírokat. 

Németh Margit 

30. Bojtár u. -Husztiút 

Az ÁHT épülő telepén megelőző szondázó feltárást 
végeztünk, mivel a terület a római kori polgárvárost kö
rülvevő villaövezetben található. A kutatóárkokban római 
kori maradványok nem kerültek elő; 80—100 cm-es 
mélységben már a bolygatatlan altalajt értük el. 

A terület DNy-i részén azonban egy későbronzkori 
hulladékgödör került elő, kerámia- és állatcsont-maradvá
nyokkal, melyeket dokumentáltunk. 

Zsidi Paula 

31. Búvár u. 1-3. 

1980-ban az Ut-Vasútépítő Vállalat ÉD-i irányú 
közműárkot húzott, átl. 3 m mélységben 15,50 mhosz-
szan. A leletmentés során három építési periódus marad
ványait hitelesítettük, melyek a canabae ÉK-i részét ké
pezték. 

Szirmai Krisztina 

32. Flórian tér „Thermae maiores,, 

Az Árpád-híd Flórián téri csomópont kialakítás és 
aluljáró építéséhez kapcsolódóan leletmentő ásatást foly
tattunk az áruház K-i oldalán és a Szentendrei úti sáv kö
zölt. 1979—1982-ben a kutatás során felszínre került a 
palaestra Ny-i zárófala, több hypocaustumos helyiség ré
sze, két fürdőmedence, víztároló és vízvezeték részletek. 
Az ásatás során sikerült több periódust elkülöníteni. 

Munkatárs: Kocsis László régész, Arnóti Zsuzsa raj
zoló, Szentpétery Tibor, Komjáthy Péter fényképészek, 
Farkas Pál mérnök 

Kába Melinda 

33. Flórián tér - Kórház u. Hrsz.: 18.134-207 

Az 1976. évi kutatásunk során egy bolygatatlan feke
te földre alapozott, valószínűleg KNy-i irányú úttest ko
rai periódusát tártuk fel. Az úttest későbbi periódusára 
utaló régészeti jelenségeket a közművesítés elpusztítot
ta. Az úttest topográfiai helyzetét tekintve — a 2 . -3 . sz.-
ban, mint a via praetoria részeként szolgálhatott. A kele
ti metszetben a principia severuskori kapuzatának alap
falai között húzódó négyágú kőlapos csatorna keleti sza
kaszának újabb részlete került elő. 

Szirmai Krisztina 
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34. Flórián tér 9-14. 

Több helyiségből álló épületkomplexum részletét tár
tuk fel. A hitelesített helyiségek mindegyike fürdőme
dence funkcióját képviselte. 

Ezek közül két langyos, illetve meleg vizes medence 
volt (belvilág: 11.20 mX4 m, illetve 15X7.20 m). Hideg 
vizes medence célját szolgálta egy 8.70 mX4.70 m bel-
világú helyiség. 

Kutatásunk során napvilágra került egy íves záródású, 
lépcsőkkel és külső támpillérekkel ellátott 7.20 m átmé
rőjű hideg vizes medence is 

Az épületkomplexum északi, támpillérekkel megépí
tett zárófalát több mint 20 m hosszan követtük. 

Az épületkomplexumot — a feltárt részletek alap
ján - a 2. sz. elején kezdték építeni és a későbbi perió
dusok maradványait is hitelesítettük. 

Az előkerült leletanyagból kiemelhetjük a nagyobb 
számú geometrikus stukkótöredékeket, melyek a meden
cék belső gazdag díszítőművészetére utalnak. Az ásatás 
1977-ben volt. 

Szirmai Krisztina 

35. Flórián tér 

Az áruház előtt egy szelvényt nyitottunk a légióstá
bor fürdőjének és a via principális kapcsolatának tisztá
zására. A szelvényben az újkori épületalapozás alatt egy 
római kori helyiségsort tártunk fel, ez feltehetően a 2.— 
3. sz.-i tábor-periódushoz tartozott. A helyiségsor alatt 
korábbi periódusra utaló nyomokat is találtunk, többek 
közt egy 1. sz. második feléből származó rossz megtar
tású bronz sisakot, és egy díszes oszlopfőt. 

Kocsis László 

36. Flórián tér - körforgalom 

1978—1979-ben az ún. Körforgalom füvesített felü
letei alatt a 2 . -3 . sz.-i aquincumi légióstábor déli védmű-
vei kerültek napvilágra, továbbá dokumentáltuk a via 
sagularis és a kaszárnyákhoz tartozó későbbi épületma
radványokat is. Megjegyezzük, hogy a későrómai épít
kezési periódust pedig egy KNy-i irányú vízvezeték kő-
alapozása képviseli a hozzátartozó szinttel együtt. 

Szirmai Krisztina 

37. Folyamőr u. 16. 

Az ásatás célja az 1974-ben részben feltárt villa ki
terjedésének és a terület beépítettségének megállapítása 
volt 1977-ben. 

A Folyamőr utca 16. számú lebontott ház helyén levő 
telken egy 6X7 m-es blokkot nyitottunk, melyben há
rom helyiségből álló épületrész került elő. Az ÉD-i 
irányú főfalból 5 méter hosszúságot tudtunk kibontani. 

Ebből Ny-felé egy belső osztófal ágazott le. A falakat la
pos mészkövekből földbe rakva falazták, falvastagság 
50—30 cm között váltakozott. A helyiségek padlóját 
sóderes leöntés fedte. Az ÉD-i blokk Ny-i metszetfalá
nál sok kerámia töredék került elő, köztük egy Resa-
rus tál töredéke. Az anyag a 2. sz.-ra keltezhető. 

A fal ÉNy-i sarkában egymásra omlott falfestmények 
feküdtek, melyek egy másik helyiséget díszítettek. Ezt 
a még álló gyárépület miatt kibontani nem tudtuk. Fal
festmények kvalitásos darabok. Élénk piros festésű tö
redékek mellett előkerült kandelláberes mintájú töredék, 
s egy férfi alakjával díszített darab is. 

Parragi Györgyi 

38. Folyamőr u. 14-16. 

1978-ban és 1979-ben a korábbi kutatások szomszéd
ságában a canabae északi részén egy 2—3. sz.-i nagyobb 
épületkomplexum további részleteit tártuk fel. Többek 
között egy nagyon gazdagon díszített épületszárny he
lyét is hitelesítettük. Az itt húzódó helyiségek falait 
pannóniai viszonylatban is jó minőségű, részben fehér, 
részben színes alapon figurális, növényi és geometrikus 
motívumú falfestéssel látták el két ízben. A későbbi, 
2 . -3 . sz. fordulójára keltezhető lábazati rész a falakon 
igen magasan fennmaradt, a betöltésből nagy mennyisé
gű figurális és növényi díszes freskó és stukkótöredéket 
tettünk el. A padlókat főleg terrazóval, illetve színes, 
geometrikus motívumokkal ellátott mozaikpadlókkal bo
rították. Az objektum említett szárnyán és környékén 
a 3. sz. közepén belső átalakításokat végeztek. Az épület 
funkcióját tekintve topográfiai és alaprajzi sajátosságai 
magasabb rangú tisztségviselők igénye szerint készült 
A római uralom végén a felhagyott épületrészleteket sí
rokkal telepítették be. 

Az ásatásokon közreműködtek: Illés János és Szentesi 
Róza festőrestaurátorok, Kelemen Mariann, Boromissza 
Péter főiskolai hallgatók és Márity Erzsébet egyetemi 
hallgató. 

1981-ben fő feladatunk a hat mozaikpadlós helyiség 
kibontása, illetve a mozaikpadlók felszedetése volt. 
E munkákkal párhuzamosan a nagy épületkomplexum 
további alaprajzi és kronológiai megfigyeléseit is elvégez
tük. Előkerült még egy korai palánktábor ÉK-DNy-i irá
nyú vizesárkának rövidebb szakasza, melyet — leletek 
szerint — a 2. sz. elején töltöttek be. 

A munkaterülettől Ny-ra és a távfűtési ároktól ugyan
csak Ny-ra az új közműfektetési munkák kapcsán még 
ehhez a nagy épületkomplexumhoz tartozó további fal
maradványokat, szinteket és későrómai sírokat is hitele
sítettünk. 

Munkatársak: Parragi Györgyi, K. Borosi Ágnes régé
szek, Bozó Pál, Illés János, Szentesi Róza festőművész
restaurátorok, Kelemen Mariann, Boromissza Péter, 
Tarbay Anna főiskolai hallgatók voltak. 

Szirmai Krisztina 
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39. Föld u. - Vörösvári út 

A leendő Flórián téri aluljáró helyén régészeti ku
tatásokat végeztünk. A megjelölt területen a 2 . -3 . sz.-i 
aquincumi légióstábor déli felének egyes részleteit tár
tuk fel. Az idei ásatásokkal sikerült meghatározni egy 
táboron belüli insulát, amelyet D-ről, Ny-ról és most 
már É-ról is sikerült lehatárolni. Az ásatás feliratos kö
veket, gazdag kerámia anyagot és nagy számú éremleletet 
eredményezett. Az ásatás 1979-ben volt. 

Munkatárs: Kocsis László. 

Póczy Klára 

40. Föld u. - Vörösvári út 

A leendő Flórián téri közlekedési csomópont és alul
járó helyén — az ásatás az 1977—78-as évek feltárásainak 
folytatása — feltárásra került az aquincumi légióstábor 
több periódusú via principálisának D-i, táboron belüli 
szakasza. A via principalis útrétegei felett későközépkori 
és újkori útréteg megújítások voltak. Ettől az úttól Ny-ra 
korai táborperiódusra utaló terepjelenségeket tártunk 
fel. A via principálistól K-re a légióstábor praetentúra 
frontjának D-i oldalán egy tribunus ház É-i része került 
napfényre. A házban több fűtőcsatornával fűtött, fehér 
falfestésű, terrazzós helységeket tártunk fel gazdag kerá
mia leletanyaggal. A tribunus ház K-i zárófalánál két he
lyiségből kialakított Mithras szentély feltárására is sor 
került. A szentélyben az alapító kövön kívül még öt 
Mithrasnak állított és egy átfestett kis oltárt találtunk. 
A mithraeum É-i faláról Mithras életéből vett jelenetek 
falfestményeinek töredékei kerültek elő. A feltárások 
folyamán a tribunus ház központi udvarának K-i oldalán 
előkerült egy Silvanus, a Ny-i oldalánál pedig egy IOM 
oltár, míg az udvar központi részében egy csatornarend
szerben két ciszternát tártunk fel. 

Az 1977-es ásatás során feltárt tribunus laticlavius ház 
K-i záró fala mögött egy nyitott szennyvízcsatornával ha
tárolva, ÉD-i vonalú kaszárnya Ny-i zárófalát találtuk 
meg. A kaszárnya Ny-i zárófalától K-felé három kőből 
épült közfal indult. A legdélibb helyiségben egy 1,2 m 
átmérőjű, valószínűleg latrina gödröt tártunk fel. A gö
dör felső részéből tegulából megépített túlfolyó csatorna 
vezetett az épületen kívül húzódó ED-i nyitott csator
nához. A gödörből nagymennyiségű kerámia töredék 
került napvilágra. 

Az 1979-ben feltárt szelvényfalak összebontásával to
vább folytattuk a tribunus laticlavius ház feltárását. 
Az 1979-es D/II-D/IV-D/V szelvények találkozásánál 
elbontott tanúfalak helyén napvilágra került a tribunus-
ház ÉK-i traktusában álló fűtőcsatornával fűtött helyiség 
Ny-i fala. A D/VI szelvény kibővítésével, most már a 
D/Y szelvényben feltártuk a tribunus-ház DNy-i sarkát 
és a Ny-i zárófalának egy részét. A ház előterében Ny-
felé a via principalis K-i oldalán korai táborperiódusra 
utaló nyomokat találtunk. 

Kocsis László 

4L Fő tér 4-5. és Hídfő utca 18. 

A középkori kutatásokhoz kapcsolódóan római meg
figyeléseket végeztünk, melyek során korai épületmarad-
vényokát és szinteket hitelesítettünk 1981 -ben. 

Szirmai Krisztina 

42. Hajógyári sziget (Helytartói palota) 

A hajógyárszigeti helytartói palota már a múlt század 
közepétől ismert jelentős objektuma Aquincumnak. 
Az ellipszis alakú fürdőmedencét, már Zsigmondy Gusz
táv 1846 évi térképén is ábrázolta. Teljes kibontására 
1952-ben került sor. E fölött a medence fölött tervezte 
az óbudai Hajógyár egy portáldaru építését. Ennek ala
pozására két 17 m hosszú és 4 m széles árkot ásattak, be
jelentés nélkül. A munkák során a medence fűtőterét 
erőteljesen megrongálták. 

1977-ben részben a rongálás mértékének pontos meg
állapítására, részben a helyszín hitelesítésére a kiásott 
árkokat megtisztítottuk és az eredményeket dokumen
táltuk. 

A súlyos műemlékrongálás miatt, az illetékesekkel 
szemben eljárást indítottunk. 

Kába Melinda 

43. Hajógyári sziget 

1982 őszén az óbudai Hajógyársziget K-i partján ki
sebb tájékozódó feltárást végeztünk abból a célból, hogy 
a Rákospataki erődöt összekötő római kori híd hídfő
jének a helyét a Hajógyárszigettel meghatározzuk. 

(A híd néhány pillérének alapozásához tartozó fa cö
löpköteg mét a múlt századi Duna szabályozási munkák 
során kerültek elő.) A munkát — az alacsony vízállást 
kihasználva, — a parti rétegviszonyok vizsgálatával kezd
tük, s 1983-ban kívánjuk folytatni a hídhoz vezető út 
feltárásával. 

Munkatárs: Kovács Borosi Ágnes régész. 

Németh Margit 

44. Harrer Pál u. 44-46. 

A volt Selyemgombolyító (Filatorium) épületét kö
rülövező udvarrészen és a bontás alatt álló toldaléképüle
tek belső terében 1980-ban tíz árokkal szondáztuk át 
a területet. Ennek eredményeképpen több építési perió
dus maradványait is hitelesítettük, melyek az ÉK-i ca-
nabae újabb eddig nem ismert összefüggő részletéhez 
tartoznak. 

Szirmai Krisztina 
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45. Hunor u. 20/a-b. 

1978. július 6-án a Hunor u. 20/a-b házak előtt és 
között gázvezeték javításakor xőkerült későrómai kori 
kőlapsírt előző nap az ott dolgozó munkások felbontot
ták. Az aduitus férfivázat a helyszínelést végző Nagy 
Margit a BTM-be vitte. Másnap két munkással ismét 
kibontottuk a sírt és a vékony kőlapokból álló, peremes 
tégla padozatú, eredetileg bolygatatlan, de állítólag mel
léklet nélküli temetkezést dokumentáltuk és bemértük. 
Minthogy a kőlapokon faragás, a téglákon bélyeg nem 
volt, a sír alkotó elemeit a helyszínen hagytuk. 

Topái Judit 

46. Kaszás utca 12. 

A SKV új nyomda- és irodaépületének udvarán parko
sítást megelőzően leletmentést végeztünk. A munka 
eredménye két újabb sír volt, mely a „Benedek Elek 
utcai temető" sírjainak számát ezzel 68l-re gyarapította. 
A sírokban üveg töredék és ép agyag korsó volt. 

A Kaszás utca 12. sz. irodaépület előtt a Kaszás dűlői 
lakótelep házait ellátó víz- és gázcsőárok mélyítése során 
az ún. „Benedek Elek utcai temető" további sírjai kerül
tek felszínre. 1982. április 22-július 7-ig leletmentést 
folytattunk a területen, melynek során újabb 40 sírt 
tárhattunk fel, hamvasztásos, csontvázas ritusúakat 
vegyesen. Első esetben figyelhettünk meg egy honfogla
láskori sír jelenlétét. A fakoporsós sírt „in situ" kiemel
tük és Aquincumba szállítottuk, ahol megtörtént a fel
tárás. A temető sírjainak száma az 1982. évi leletmen
téssel 727-re emelkedett. Mellékletekben - az előzőektől 
eltérően - meglehetősen szegények voltak a sírok. Főleg 
kerámiatöredékek, mécsesek kerültek felszínre a bontás 
során. A honfoglaláskori sírban kiemelésre méltóak az 
ezüstözött bronzöweret darabjai. A sírt Dienes István 
publikálja. 

A feltárásnál közreműködtek Nagy Margit és Altmann 
Júlia, valamint a Szalay Zoltán irányította restaurátor 
brigád. 

A római kori sírok leletmentésénél közreműkö
dött: Mohamed Bentabet régész, Bojár Ivánné, Búzás 
Zsuzsanna, Lészkó Ildikó restaurátorok, valamint Arnóti 
Zsuzsa rajzoló. 

Kába Melinda 

47. Kaszásdűlő 

1977 őszén kezdtük meg a tervezett kaszás-dűlői la
kótelep régészeti kutatását. Minthogy a terület szanálá
sa ekkor még nem kezdődött el, az állami tulajdonban 
levő telkeken, illetve a közterületeken végeztük kutatá
sainkat. A 3 hónapos ásatás alatt 23 kutatóárkot húz
tunk, nagy mennyiségű földtömeget mozgattunk meg. 
A dűlő egész területét szondázó módszerrel néztük végig, 

munkákba bevonva más tudományágak művelőit is. 
(dr. Kriván Pál geológus és munkatársai, dr. Gál Éva 
és dr. Létay Miklós újkoros történészek.) Megállapítot
tuk, hogy a Kazal utca—Dósai L. utca—Bogdáni utca— 
Huszti utcák által határolt területen csupán elszórt le
letekkel számolhatunk. Régészeti szempontból az északi 
részek érdekesek, ahová még Aquincum Polgárvárosa ki
terjedt, sőt néhol még a korarómai hamvasztásos temető 
elszórt sírjai is előfordultak, illetve a déli rész, ahol a 
raktár-réti temető szélének csontvázas sírjait találtuk 
meg. A dűlő középső szakasza, az egykori patakmeder, 
és környéke a régészeti korokban lakatlan volt. 

Pető Mária 

48. Kaszás dűlő Ny-i rész. Hrsz. : 19.755 

A villamosenergiaipari Tatarozó és Építő Vállalt egy 
új telepének építésekor, a polgárvárostól DNy-ra egy 
római kori épület maradványai kerültek elő a felső hu
muszréteg eltávolítása során. 

A területen 1980. szeptembere és decembere között 
feltárást végeztünk. Ennek során tisztáztuk a mintegy 
30X40 m-es alapterületű épület teljes alaprajzát. Az ere
deti római kori felszín közvetlenül a humuszréteg alatt 
jelentkezett. Két helyiségben terrazzópadló maradványát 
találtuk. A többnyire az alapozásig lepusztult falak né
melyikét vakolattöredékek fedték. Az épület DNy-i sar
kának közelében egy melléklet nélkül eltemetett csont
váz került elő. 

A leletanyag szegényes, többnyire római kori házi 
kerámiából áll. Az előkerült néhány pénzérme a 3.-4. 
sz.-ból származik. 

Zsidi Paula 

49. Kaszás dűlő - Raktárréti temető (hrsz.: 19241) 

A Bogdáni út-Hévizi út-Filatori gát által határolt 
területen létesítendő lakótelep és autóbusz végállomás 
területén előzetes feltárásokat végeztünk 1978-ban és 
1980-ban. 

Az 1978. évi feltárás során hitelesítettük a Hampel 
József által 1880-8l-ben feltárt Raktárréti temetőt, 
és 118 — zömében későrómai — sírt tártunk fel. A sí
rok egymástól jól elkülöníthető csoportokat alkottak, 
nagy részük csontvázas. Találtunk néhány koporsós 
temetkezést, egy téglasírt és egy háromszemélyes sír
építményt is. A temetőnek a D-i — a Bogdáni úthoz kö
zelebb eső része a gazdagabb. Az É-i részen a sírok sze
gényesebbek, egy-egy éremből, mécsesből, néhány üveg 
vagy agyagedényből álló mellékletet tartalmaztak. El
értük a temető ÉNy-i szélét, melyet egy másfél méter 
széles árok kísért. A D-i részen is következtethetünk a 
temető szélére a Hampel-féle adatok alapján ÉK-i irány
ban azonban a temető a Szentendrei út vonaláig folyta
tódhat. 
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1980-ban feltártuk egy összefüggő területen a 119— 
221. sírokat, melyek jellegükben nem térnek el a koráb
ban feltárt síroktól. Ezúttal a temető szerkezetére vonat
kozóan nyertünk adatokat. 

1981-ben a Bogdáni úton folytattuk a római kori te
mető feltárását; a tavalyi árkokhoz K-en és É-on csatla
kozva. Feltártuk a 222—386. sz. sírokat, melyek kiegé
szítik a korábban előkerült temetőrészeket. Mellékletei
vel kiemelkedik a 275. számú sír, melyben a női csontváz 
mellett két üvegedény, faragott gagátlapocskákból álló 
ékszer, övmaradványok, gyűrű, kulcs kerültek elő. 
Az idei feltárással a létesítendő autóbusz végállomás 
területén a kutatásokat befejeztük. A temető teljes egé
szében azonban nincs feltárva, csupán azon részei, me
lyeket az építkezés megsemmisített volna. 

Zsidi Paula 

50. Kazal u. (Kaszás dűlő) 

Az 1977-ben megkezdett ásatások folytatására 1979-
ben, két szakaszban került sor. A már korábban kuta
tott, 1. sz. épületnek nevezett objektum feltárását foly
tattuk az egykori Aranyhegyi patak mentén. (Kazal u. 
7.) Megállapítottuk, hogy a 2.sz. vége—3. sz. elejére kel
tezhető építmény a Polgárváros legdélebbi létesítménye, 
valószínűleg legalább kétszer átépítették. Több helyisé
ges, nagy kiterjedésű épület volt. Egyben ez az objektum 
volt a Ny-i határa is a beépítettségnek. A továbbiakban 
a városfalhoz közelebb eső részeket kutattuk át, ahol is 
egymásra merőleges kövezett utakhoz csatlakozó maga
zin szerű, egyrétegű települést találtunk, melyeknek kora 
megegyezett a Kazal utca 7-ben feltárt építménnyel. 
A beépítettség K-i határát a HÉV vonalával párhuzamos 
dűlőút mentén húzott két negatív árok határozta meg. 
A magazinszerű építmények belsejében későrómai kőla-
pos sírt találtunk, már bolygatott állapotban, s ugyan
csak ezen a tájékon (2. sz. épület) szórványos késő
avarkori cseréptöredékeket. 

Pető Mária 

51. Kazal u. - Húsz ti u. 

Az 1980 évi ásatási szezonban a Polgárváros D-i város
fala és a körzetében levő település összefüggését vizsgál
tuk. A beépítettség egészen az egykori városfalig terjedt, 
kőházas, utcákkal ellátott település formájában. Az épü
letek kora itt is a 2.sz. vége—3. sz. eleje, feltevésünk sze
rint azért létesítették, mert Aquincum kinőtte azokat a 
kereteket, melyeket a falon belül meg tudott valósítani. 
A 2. sz. épületben tovább folytattuk az ásatást, itt újabb 
két sír került elő, melléklet nélküli csontvázas sírok, 
bolygatott állapotban. 

Az egyik falba másodlagosan beépítve (3. sz. épület) 
korarómai feliratos követ találtunk. 

Pető Mária 

52. Keled u. 

A század eleje óta ismert Aranyároki temető területén 
a Volán vállalat autóparkoló alapozásához talajegyenge-
tést végeztetett. A tereprendezéshez kapcsolódó lelet
mentésünk során 13 szórt hamvasztásos sírt tártunk fel. 
A sírokban ép agyagkorsót, urnát, balsamárium töredé
két, bronz veret töredékeket és érmet találtunk. A leletek 
a sírok korát i.sz. 2. sz.-ra keltezik. 

Kába Melinda 

53. Kórház u. 23-29. 

A KNy-i gázcsőárokban a légióstábor principiájának 
néhány fala került elő 1981-ben. 

Kocsis László 

54. Kórház u. játszótér 

A játszótér szomszédságában tisztáztuk többek kö
zött a 2 . -3 . sz.-i légióstábor principiájának hátsó helyi
ségsora keleti zárófalának újabb szakaszát. Előkerült a 
hypocaustummal ellátott zászlószentély déli falának 
egy részlete. Az ásatás 1976-ban volt. 

Szirmai Krisztina 

55. Korvin Ottó tér 

1979 január—március hónapokban Bertalan Vilmosné 
szelvényeiben esetlegesen előkerülő római kori objektu
mokat figyeltünk. A 78/1—2 szelvényekben a középkori 
rétegek alatt erősen megrongált, több helyütt kiszedett, 
incertum technikával rakott keskeny, római kori falma
radványok mutatkoztak, közvetlenül a 13. sz.-i padló
szint alatt. A falak környékén csak Árpád kori edény
töredékek kerültek elő, római kori nem, ezért az épü
letrészeket nagyon késeieknek (370 utániak) és nagyon 
rövid ideig lakottaknak, használtaknak (maximum 15 év) 
tartjuk. 

A 78/3A szelvény D-i meghosszabbításának K-i met
szetében mutatkozó római kori beásás néhány 2.— 
3. sz.-i, a D-i metszetben levő pedig kevés 4. sz.-i edény-
töredéket tartalmazott. 

A 79/3 szelvényben az 5 cm vastag Árpád kori padló
szint alatt közvetlenül viszonylag jó állapotú, erősen ha-
barcsos, incertum technikájú NyK irányú fal mutatko
zott, D-i oldala mellett a Sockel alatt 108 cm-rel hét ka
rólyuk feketéllett a sárga agyagban. A fal É-i oldala mel
lett erősen kiégett falú és aljú nyeles kemence gödör 
fele került elő, benne néhány csorgatott mázas tál és 
korsótöredék, valamint vassalak volt. Egyéb római kori 
jelenséget a területen nem észleltünk. 

Topái Judit 
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56. Korvin Ottó tér. K-i parkrész 60. Korvin Ottó u. 

1979-ben a Korvin Ottó tér keleti parkrészében a Ber
talan Vilmosné által vezetett középkori kutatásokhoz 
kapcsolódva végeztünk megfigyeléseket. A középkori ré
tegek alatt római beépítés nyomára bukkantunk. A szel
vény nyugati részében útalapozásra utaló nyomokat fi
gyeltünk meg, ettől K-re pedig ÉD-i irányú fossa alsó 
része bontakozott ki. 

R. Facsddy Annamária 

57. Korvin Ottó u. - Pacsirta u. 

1977-ben ÉD-i irányú kutatóárokkal a légióstábor 
D-i részéről kaptunk metszetet. A szelvénysor déli ré
szében a vizesárok egy részét tártuk fel, ettől É-ra rá
bukkantunk a tábor kiszedett falának nyomaira. A szel
vénysor metszetében jól megfigyelhető volt a fal belső 
megtámasztása. A via sagularis északi oldalán feltártuk 
a főgyűjtőcsatorna egy részletét. A csatorna É-i oldalán 
a tábor kaszárnyája került elő. Ettől az épületrésztől 
Ny-ra egy másik valószínűleg központi udvarral ellátott 
padlófűtése s épület több helyiségét figyeltük meg. 
Az épületet többször megújították, csatornázták, néme
lyik fala már csak a metszetben volt megfigyelhető. 

R. Facsády Annamária 

58. Korvin Ottó u. Ny-i oldala 

Az épülő aluljáró ÉD-i irányú támfalárkában a tribu-
nus ház K-i zárófalát, majd ettől K-re és DK-re a kaszár
nya Ny-i és D-i zárófalát tártuk fel 1981-ben. 

Kocsis László 

59. Korvin Ottó u. Ny-i oldala 

A táborfaltól D-re ÉD-i postakábelárokban egy új
kori temető néhány sírtöredékét és a légióstábor D-i 
védművének a legdélibb vizesárkát találtuk meg. 

Az ÉD-i csatornaárokban közel hat méter mélységű 
gödrében jó metszetet kaptunk a légióstábor D-i védmű
vének vizesárkairól. É-felé haladva később megrajzolhat
tuk a D-i táborfalat, a hozzátartozó bástya K-i zárófalát, 
a földhányást a falon belül, és a KNy-i via sagularis több
rétegű útfelületét. 

A 2 . -3 . sz.-i aquincumi légióstábor D-i kapujától 
DNy-ra égy gázcsőárokban megtaláltuk az I. vizesárok 
indítását, ettől D-re egy KNy-i római kavicsos utat, majd 
a via principalis már a táboron kívüli szakaszát. 

A kaputól Ny-ra az ÉD-i vízcsőárokban az I. cohors 
laktanyájának néhány falát találtuk meg. Az ásatás 1981-
ben volt. 

Kocsis László 

A Korvin Ottó út-Kiscelli út sarkon az ÉD-i postaká
belárokban későrómai sírok és a canabae egyik épületé
nek néhány KNy-i kiszedett falát találtuk meg 1981-ben. 

Kocsis László 

61. Korvin Ottó út É-D-i kutatóárok (Praetentúra front 
D-i védművei) 

A Flórián téri csomópont átépítése során a Korvin 
Ottó út korszerűsítésére is sor került. A munkálatok 
megkezdése előtt egy 48 m hosszú, 3 m széles ÉD-i ku
tatóárok feltárására kaptunk lehetőséget. 

A kutatóárok É-i oldalán napvilágra került a 2.— 
3. sz.-i légióstábor 1. vizesárka, majd az első külső út. 
Ennek a KNy-i útnak középkori periódusa is volt; 
majd D-felé haladva, az út D-i oldalán egy KNy-i két
csövű későrómai vízvezeték, valamint még két KNy-i 
árok került elő. 

A kutatóároktól Ny-ra 40 m-re az aluljáró D-i kijára
tának építése során ismét megtaláltuk a későrómai víz
vezeték egy 16 m-es szakaszát. A csőpár D-i ága már az 
építés során megrongálódott, eltömődött és így használ
hatatlanná vált. A 2—3 cm vastag iszaplerakódás az É-i 
ágban a vezeték viszonylag rövid ideig tartó használatára 
utal. Az ásatás 1982-ben volt. 

Munkatársak: Vándor Éva és Noéh Ferenc geodéták, 
Berecz Katalin technikus, Ágoston Ildikó rajzoló. 

Kocsis László 

62. Korvin Ottó u. É-i vége, Árpád-híd D-i útpálya 4. pillér 
(Praetentúra D-i oldala) 

A Flórián téri aluljáró D-i oldalán, a tervezett múzeu
mi bejárat helyén leletmentést végeztünk 1982-ben. 

A tervezett múzeumi bejárat egy korábbi ásatás 
(Föld—Vörösvári út 1978—79—80) eredményeként nap
világra került KNy-i római út nyomvonalára van tervez
ve. Az út déÜ oldalán egy KNy-i 50 cm széles, öntött ha-
barcsos technikával készült fal volt. Az út 6,20 m széles. 
É-ról habarcsba rakott KNy-i fal zárja le. Az út két ol
dalán levő fal nem azonos technikával készült. 

Munkatársak: Vándor Éva geodéta, Berecz Katalin 
technikus, Ágoston Ildikó rajzoló. 

Kocsis László 

63. Kő utca-Laktanya utca-Hajógyári rkp.-Vörös
kereszt utca által határolt terület, 18365 hrsz. 

Az 1974-75. évi ásatás folyatásaként 1977. nyarán 
kiegészítő feltárást végeztünk. A munka során az épüle-
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ten belül további alaprajzi kutatásokat és sztratigráfiai 
megfigyeléseket végeztünk, s így a terület beépítése előtt 
az ott feltárt fürdő alaprajzát teljesebbé tehettük. 

Németh Margit 

64. Lajos u. 158. 

1982. tavaszán a Lajos utca 158. sz. ház K-i oldalán 
végzett közműmunkálatok során több ponton előkerült 
egy ÉD-i irányú római kori úttest, amelynek a nyomait 
már korábban is megfigyelhettük. Az út a tőle K-re fek
vő, kiterjedésében eddig még nem ismert római kori épü
letcsoportot határolta. 

Németh Margit 

65. Lajos utca 160-tól K-re (AGROBER előtti épület) 

A területen a szálloda-programhoz kapcsolódóan vé
geztünk kutatásokat. Feladatunk a 4. sz.-i erődfal D-i 
szakaszához kapcsolódó vizesárkok, korábbi erődítmény
nyomok, az erődön kívüli beépítés megfigyelése volt. 
A területet a középkori feltárások befejezése után vet
tük át (Id. dr. Bertalan Vilmosné jelentése). A kutatás 
eredményeképpen későrómai sírok, egy római épület ma
radványa, Vespasianus kori építési felirat két töredéke, 
cölöpnyomok, őskori és kelta kerámia kerültek napvi
lágra, 1981-ben. 

H. Kérdő Katalin 

66. Lajos u. 165. 

Az építendő Óbuda szálloda területén végeztünk ku
tatást, melynek során ÉD-i irányban 40 m KNy-i irányban 
25 m hosszú metszetet nyertünk. A szelvénysor, és né
hány kisebb szondában előkerült objektumok lehetővé 
tették, hogy a korábbi leletmentések és feltárások során 
előkerült fal- és útrészletek felhasználásával megrajzoljuk 
e terület települési rendszerét. Az épületeken, utakon, 
illetve az alattuk húzódó csatornarendszeren kívül, ko
rábbi periódusból származó agyagfalú épületek részletei, 
palánk nyomok, valamint néhány későrómai sír került 
napvilágra, 1982-ben. 

H. Kérdő Katalin 

67. Lajos u. 169. 

1976. április közepétől szeptember közepéig tartó 
ásatás során az 1975. évben megkezdett kutatásokat 
folytattuk. Feltártuk a 3. sz.-i horreumépület D-i támpil
léres falának egy szakaszát, valamint az épület három 
osztó pillérét. A fal alapozásának vastagsága: 130 cm volt, 
felmenő fala csaknem 50 cm-rel keskenyebb. Az egyik 

támpillérnél 50 cm vastagságú ÉD-i fallal később megtol
dották. Az épületet a későrómai erőd építésekor bontot
ták el, az erődfalakon kívül húzódó támpilléres falat maga
sabban meghagyták, gondosan rakott felmenő falából is 
látszik néhány sor. Az erőd belsejében azonban a bontás 
után a törmeléket egyenletesen elplanírozták. 

A későrómai erőd patkóalakú bástyájának csak Ny-i 
falát tárhattuk fel, mivel egy újkori pincével a torony 
többi részét alapozásig elbontották. Az erőd közvetlen 
közelében, a fal D-i oldalán nyolc későrómai sírt bon
tottunk ki. A sírok egy kivételével NyK tájolásúak vol
tak. A föld- és téglasírokat egyaránt téglával fedték, egy 
gyermek csontváz pedig téglával fedett kőlapokból ösz-
szeállított sírban feküdt. 

A mellékletek közül két hagymafejes fibula és az 
egyik férfisír korsó-üvegpohár melléklete figyelemre 
méltó. Az erőd és a toronyfalat már a középkor folya
mán bontani kezdték, majd az újkorban tovább cson
kították. 

R. Facsády Annamária 

68. Lajos u. 170-nel szemben 

Az Árpád-híd D-i gyalogosfelüljárójától D-re (K 81/2. 
szelv.). Itt a Szilágyi féle „csarnokos épület" kutatását 
végeztük. A keresett pillérek alapozását nem találtuk 
meg. A K 81/1. (Árpád fejedelem útja—Kulcsár u. sa
rok) szelvényben előkerült cölöplyukakhoz hasonlóa-
kat tártunk fel. A szelvényből római oltár- és oszloptö
redék került elő. 

H, Kérdő Katalin 

69. Lajos u. 172-174. - Óbuda u. 7. 

Csorba Csaba 1976. évi középkori kutatásaihoz kap
csolódva októberben leletmentést végeztünk. A közép
kori útréteg alatt római járószint húzódott. Az ehhez 
tartozó épületnek csak a KNy-i, 42 cm vastag falát tár
tuk fel a középkori épület alatt. A római épület vastag 
bontási rétegéből sírkő oldalának oszloptöredékét áb
rázoló faragott kő került elő. 

R. Facsády Annamária 

70. Miklós u. 32. 

Az autóbusz-végállomás É-i határánál kialakított 
park Ny-i részén egy ÉD-i irányú közműárokban meg
figyeltük az ún. valetudinarium ÉK-i részéhez tartozó 
különböző irányú falmaradványokat és szinteket. Ebben 
hitelesítettük az épületet É-ról határoló KNy-i irányú út
test maradványát is. 

Szirmai Krisztina 
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71. Magyar Lajos u. 74, Óbudai Gázgyár 

A Magyar Lajos u. K-i oldalán (a régi Fényes Adolf 
u. 51. sz. háztól É-ra levő telken) Bertalan Vilmosné 
előző évben megnyitott (1981/6. sz.) szelvényében a ké
sőrómai erőd egy belső épületéhez tartozó épületmarad
vány került elő. Az épület az erőd D-i kapuján bevezető 
ÉD-i út K-i oldalán állott. Maga az út a szelvény Ny-i fe
lében mutatkozott, az épületnek pedig az ËNy-i sarka 
került elő. Ugyanott korábbi, agyagba rakott kőalapozá-
sú falakat is megfigyelhettünk. A legkorábbi leletek az 
i. sz. 2. sz. legelejéről származnak. A későbbi rétegeket 
egy újkori beásás megsemmisítette. 

Németh Margit 

72. Magyar Lajos u. Ê4 oldala 

A KNy-i távfűtőárokban a későrómai erőd belső épü
leteinek néhány falszakasza került elő 1981-ben. 

További épületrészek kerültek elő az ÉD-i vízcső
árokból is. 

Kocsis László 

73. Nagyszombat u. (Amfiteátrum) - Bokor u. 

1978 júniusH—augusztus 11. között a katonavárosi 
amfiteátrum mellett a Nagyszombat utca—Bokor utca 
2X40 méteres szakaszát vizsgáltuk át tíz KNy-i irányú 
szelvénnyel. A rendkívül vastag újkori feltöltés (230— 
310 cm) egy 1889-ben kibocsátott kétfilléressel zárult, 
alatta 40—120 cm-re mindenütt megtaláltuk a római kori 
humusztréteget megszokott szórványleleteivel (4. sz.-i 
pénzek, fibula, kevés számú edénytöredék és hulladék 
állatcsont), de a szelvények többsége településtörténeti 
szempontból negatívnak bizonyult. Az 1. szelvényben 
kibontott szabálytalan alakú római kori beásás nagy
mennyiségű 2. sz.-i kerámia anyagot tartalmazott, a 
4. szelvényben egy 110—120 cm széles DK— ÉNy-i 
7—39 irányú kiszedett fal nyomát észleltük, bentma
radt kövei között néhány 2. sz.-i edénytöredékkel. 
A Ny-i szelvénysor 3. sz. blokkjában újkori falak alapo
zási szintje alatt 90—110 cm-rel a római humuszban 
szabálytalan, kötőanyag nélküli, egy sorból álló kőfal
csonk mutatkozott, néhány 2. sz. végi szürke fénye
zett edénytöredék kíséretében. 

Az eddigi vizsgálatok szerint a katonavárosi amfi
teátrum közvetlen környéke legalább 30—40 méter szé
lességben a 2. sz. végétől beépítetlen maradt. 

Topái Judit 

1976 október—novemberében, a gyár területén vég
zett építési munkák során, a Dunapart közelében római 
kori sírok kerültek elő. A feltárt hét sírból kettő kőla
pokból összeállított sírláda volt másodlagosan felhasznált 
2. sz.-i feliratos sírsztélékkel, öt pedig téglasír. A sírok 
bolygatottak voltak, melléklet nélkül. Az egyik kőlapos 
sírban kettős temetkezés volt, a két vázat élére állított 
tegulák választották el egymástól. 

Németh Margit 

75. Óbudai Gázgyár. Hrsz. : 19.333 

Az óbudai Gázgyárban folyó építkezések során több 
leletmentést végeztünk. 

1977-ben közművesítési munkáknál, melyek az 
1911—12-ben feltárt rómaikori fazekastelep É-i szélén 
folytak, kemencékre és falakra bukkantak. A bejelentés 
nyomán végzett kutatás két kemencét tárt fel teljes 
egészében, valamint még két kemence nyomát figyelte 
meg. A kőfalakat csak dokumentálni tudtuk, további 
feltárásra a gyár beépítettsége miatt nem volt módunk. 
A kemencékből és környékükről nagymennyiségű házi 
kerámia került elő. 

1978-ban feltártuk egy újabb égetőkemence nyomait 
a fazekastelep É-i részén. A fazekasteleptől ÉK-re 
— egy épület alapozási munkái során — egy terrazzópad-
lós épület néhány falát dokumentáltuk. Az épületből 
és környékéről nagymennyiségű kerámia került elő. 
1979. február 2-án leletbejelentés érkezett a Gázgyárból. 
A helyszínen azonban csak egy szétdúlt gyermeksír 
nyomai voltak. Pontos helyét a korábban e területen elő
került sírokhoz határoztuk meg. A sírból egy gyermek 
vázcsontjainak töredékei, valamint egy római érem, 
üveg- és vastöredékek kerültek elő. 

Zsidi Paula 

76. Óbudai gázgyári lakótelep 

A III. kerületi Sujtás utcából a Gázgyári lakótelep 
parkjába bevezető KNy-i irányú névtelen utca D-i ház
sora előtt az aquincumi polgárvároshoz tartozó épületből 
nagyobb mennyiségű figurális díszítésű falfestménytöre
dék került elő. A leletanyag az 1972-ben ugyanitt vég
zett leletmentés során előkerült falfestmény anyagot 
tette teljesebbé 1976-ban. 

Németh Margit 

77. óbudai-rakpart - Bogdáni út 

1978-ban a Hajógyári hídtól a Bogdáni útig terjedő 
800 m-es szakaszon (hrsz.: 18 388) — a Dunaparton — 
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a régészeti kutatást megelőzően megfigyeléseket végez
tünk. Ezek alapján köves felületeket, faragott küszöbkö
veket dokumentáltunk. 

Szirmai Krisztina 

78. Óbudai-rakpart. Hrsz.: 18.388 

A hajógyári Dunaág jobb partján, a Ladik tucával egy-
vonalban, a Dunába szakadó rézsűben nagyméretű, 
90-110 cm széles falmaradványokra hívták fel a Mú
zeum figyelmét. A helyszínen folytatott első rövid ku
tatás során nagyobb mennyiségű római kori kerámia ke
rült elő, mely alapot adott a további feltárásokra. Eze
ket 1978-79-ben végeztük el. 

1978-ban igen alacsony vízállásnál, a területnek a 
Dunához legközelebb fekvő részén ástunk. A felszínen 
is látható falak egy része újkorinak bizonyult, azon
ban alattuk egy nagyjából a Dunára merőleges irányú, 
110 cm-es római falat találtunk. A római falat — szé
lességében öt sor, kb. 20—25 cm átmérőjű — facölöpökre 
alapozták. Erre a fakonstrukcióra épült a kő alap, me
lyet a déli oldalon ugyancsak facölöpökkel erősítettek 
meg. 

E faltól D-re egy ÉD-i irányú kutatóárkot húztunk, 
melyből egy fel nem használt, de a falalapnál megfi
gyelt méretű facölöp került elő, II AD vésettél. A régé
szeti leletanyag kevés korai kerámia anyagot tartalma
zott. Az épület rendeltetésének meghatározására és az 
alaprajz kiegészítésére a következő évben folytattuk 
a feltárást. Ezúttal a KNy-i irányú fal D-i oldalán mélyí
tettünk. A munkára csak a Duna igen alacsony vízállása 
mellett kerülhetett sor, de a fel-feltörő talajvíz így is 
nehezítette a munkánkat. 

A rövid feltárás eredményeként előkerült az épület 
DK-i és DNy-i sarka, melynek alapján az alaprajz sok
szög formát mutat. A falat D-i oldalán végigkísérik a fa
cölöpök, melyek közül néhányat vizsgálat céljára ki
emeltünk. A cölöpök magasságában egy vastag égési 
réteget figyeltünk meg, melyből római kori kerámia 
került elő. 

Zsidi Paula 

79. Pacsirta u. - Föld u. - Gyűrű u. 

Pacsirta utca—Föld utca—Gyűrű utca között 1977-
ben a terület teljes szanálására került sor. Ezáltal lebon
tották azt az épületet is, amelyet az aquincumi légióstá
bor D-i táborkapujának K-i tornyára alapozták rá, és így 
a kapu teljes alaprajzi tisztázására sor kerülhetett. 
Az új feltárások némileg módosították a korábbi ásatá
sok alapján leírt előzetes jelentések adatait. (Nagy T.: 
Budapest Története, Bp. 1973.115.) 

Előkerült a két kaputorony közötti út, a tábor bel
sejében az utat szegélyező tabernae, valamint a tábor 
előterében, a kapun kívül egy kőlappal fedett, igen mély 

kőcsatorna a vizesárkok között. Az ásatás 1977-1978-
ban volt. 

Munkatárs: Kocsis László 

Póczy Klára 

80. Pacsirta u. 22. 

Az itt végzett kutatásunk során egy 2 . -3 . sz.-i na
gyobb kőépület került elő, melynek határát Ny-ról a via 
principalis képezte. Az objektum északi frontját kívülről 
az 1977. évi Tavasz u. 13-19. sz. alatt előkerült KNy-i 
irányú út szegélyezte. 

Ásatásunk során napvilágra került a középülethez tar
tozó lapos kövekkel borított udvar részlete az imbrex-
ekből megépített vízvezeték egy szakaszával együtt. 

A feltárt nagyméretű középület belső helyiségei közül 
csak néhányat sikerült hitelesítenünk, melyeket részben 
padlóalatti, részben falfűtéssel láttak el. 

Az egyik helyiség falán kétszeri megújítással össze
függő 2,5 m hosszúságban és 60 cm magasságban fehér 
alapon piros sávval kereteit falfestmény-részlet maradt 
meg. A fenti középület a 2 . -3 . sz.-i aquincumi légióstá
bor déli kapujától északkeletre, az első középületet kép
viseli, mely a tisztilakások funkcióját tölthette be. 

Szirmai Krisztina-Németh Margit 

81. Perc u. - Fényes Adolf u. (Magyar Lajos u.) 

Az aquincumi katonaváros D-i régiójában végzett ku
tatásaink kapcsolódtak a 13. sz.-i klarissza kolostor fel
tárásaihoz. Itt ugyanis mind a kolostor, mind a templom 
alatt összefüggő római kori épületmaradványok mutat
koztak. — Idei feltárásaink során két, egymással szomszé
dos insula épületmaradványai bontakoztak ki, mindkettő 
főbejárata a canabae ÉD-i irányú 11 m széles főutcájáról 
nyílt. A két épületet erről a főutcáról K felé derékszög
ben leágazó 6 m széles út választotta el egymástól. Mind
két utat használták a 2. sz. elejétől a római kor utáni év
századokig. A K-i leágazást a középkor folyamán kiiktat
ták a forgalomból, az ennél szélesebb főutca helyén 
azonban — a középkort is beleértve — ma is változatlanul 
közlekednek (Magyar Lajos utca). 

A római épületeket többször átépítették a 2.— 
3. sz. folyamán. Mindkét épületet hypocaustummal fű
tötték, és be voltak kötve a csatornahálózatba. A D-i 
épület nagytermében a 4. sz.-ban apszist építettek be, 
két oszlopsorral. Az ásatás 1976-ban volt. 

Póczy Klára 

82. Pók u. - Krempel malom. Hrsz.: 23.276/2 

Az 1979 évi árokban előkerült kváderes falsarok
ra rábontva előkerült a római kori polgárváros ÉK-i és 
ÉNy-i kaputornya és vizesárka. A kapun a romterületen 
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helyreállított, és „A" utcának jelölt út halad keresztül. 
Előkerültek a kváderes kőtornyot megelőző időszakból 
származó agyagtéglás építmény nyomai a hozzátartozó 
szinttel, valamint a vizesárokkal. 

Az ÉK-i kaputorony kváderes fala jó állapotban ma
radt ránk, míg az ÉNy-i kaputorony feltárt részlete cson
ka. 

A kváderes kaputorony alapfalára későrómai falakat 
alapoztak, a hozzájuk tartozó szinteket azonban késő
középkori és újkori rétegekkel elvágták. 

Zsidi Paula 

83. Póku. - Péter u. 

Folytattuk a feltárásokat a Pók utcai lakótelep épí
tését megelőzően a polgárváros É-i városfala mentén. 
Az É-i városkaputól mintegy 120 méterre K-re feltártuk 
az É-i vizesárok egy 20 méteres szakaszát, valamint egy 
felette húzódó, KNy-i irányú útfelületet. E vizesároktól 
délre egy másik — egykorú (?) — vizesárok indítása lát
szott. A római kori emlékeket 2 méteres újkori feltöl
tés fedte. Számottevő leletanyag — némi római kori 
házi kerámiatöredékektől eltekintva — nem került elő. 
Az ásatás 1982-ben volt. 

Munkatárs: Márity Erzsébet. 
Zsidi Paula 

84. Polgár tér 

1977-ben a területen két kutatóárkot nyitottunk. 
A Ny-i szelvényben a középkori fal alatt KNy-i irányú, 
meghatározatlan vastagságú fal került elő. A szelvény 
Ny-i részén a légióstábor fossájának részletére bukkan
tunk. 

A K-i szelvényben egy római épület egyik helyiségét 
tártuk fel. A falak vastagsága: 60 cm, a lapos kövekkel 
erősített falazási technikát a megmaradt vakolat miatt 
csak néhány helyen figyelhettük meg. A szelvény K-i 
részében terrazzopadló nyomaira bukkantunk. 

R. Facsády Annamária 

85. Polgár tér - Magyar Lajos u. sarok 

A hídfő átvágásánál lerakott közművek meghosszab
bított árkából a későrómai erőd Ny-i falának további 
szakasza került elő. Az erődfal vastagsága 3 m. Az ásatás 
1981-ben volt. 

Kocsis László 

86. Polgár tér 

A rendelkezésünkre álló területen a 2 . -3 . sz.-i kato
nai tábor D-i oldala előtt húzódó védműveket kutattuk. 
Ásatásunk során az ároknak É-i szélét találtuk meg: szel

vényünkbe csak félszélességben esett bele, de így is kb. 
9 m szélesen. Rábukkantunk egy, az árok É-i oldalához 
csatlakozó, kavicsos alapozású felületre is (út?). A véd-
művet az eddigi ismeretek szerint a későrómai erőd épí
tésekor szüntethették meg itt. Ugyanezen az ásatáson 
feltehetőleg a királynői várral kapcsolatban álló réteg
re — szintekre is akadtunk. 

Az ásatás geodéziai felmérését a BME Ált. Geod. Tan
széke (Völgyesi L.) végezte. RégFüz 33(1980)31. 

B. Tóth Ágnes 

8 7. Római út. Hrsz. : 23.266/2 

1979-ben a Pók utcai lakótelep építését megelőzően 
adatszolgáltató feltárást végeztünk a római kori polgár
várostól északra három ponton. 

A Római út 59. és 35/d sz. házak előtt végzett kutatá
sok célja a római kori vízvezeték nyomvonalának és a 
mellette haladó utaknak a feltárása volt. A munka során 
előkerült az útalapot szolgáltató sóderréteg, valamint a 
pillérsor egy szakasza is. Munkánkat a fel-feltörő talajvíz 
nehezítette. Az árokokból a belső rétegből középkori 
kerámia is előkerült. Az egykori Krempel malomhoz 
tartozó épület egy elbontott részén ÉD-i irányú árkot 
húztunk, a polgárváros É-i városfalának közelében. 
Az árokban egy római kori épület fala és egy mélyeb
ben fekvő kváderes sarok került elő. 

Zsidi Paula 

88. Serfőző u. 2-12-től É+a (Árpád-híd D-i támfal árok) 

A hídépítők munkaárkában egy római épület két 
falának maradványát találtuk meg az É-i, valamint egy 
feltehetően középkori épület maradványait a D-i met
szetfalban. Az árok aljából nagy mennyiségű terra si-
gillatatöredék került elő. További megfigyelésekre nem 
volt lehetőség, mert az árokban a mélyítést az építő 
vállalat nem engedélyezte. Az ásatás 1981-ben volt. 

H. Kérdő Katalin 

89. Solymár u. - Teszársz Károly u. 

A Solymár utca és a Teszársz K. utca közötti játszó
tér, illetve park D-i részében egy KNy-i kutatóárokban si
került a 2.—3. sz.-i legióstábor Ny-i védműveit azonosíta
ni. A kutatóárokban megtaláltuk az ÉD-i kiszedett tá
borfal alapgödrét. A táborfal helyétől K-re a via sagula-
rist és a táborfalhoz hányt földsáncot, Ny-ra pedig a kül
ső árkot találtuk meg 1980-ban. 

Kocsis László 
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90. Szélű. 11-13. 95. Szentendrei út 

A kollégium udvarában egy Ê—D-i irányú szonda
sorraj meghatároztuk a legióstábor É-i záró falát és a hoz
zá tartozó földsáncot és az árkot. D-i irányba haladva 
feltártuk a via sagularis, teljes szélességét és a reten-
túra egy épületének É-i zárófalát. A kutatást nehezítette, 
hogy ezen a területen egy szanált újkori temető is volt. 
Az ásatás 1981-ben volt. 

Kocsis László 

91. Szőlő u. 

A kutatóárokban megtaláltuk a legióstábor D-i falá
nak egy szakaszát, a hozzá csatlakozó földsáncot és a 
via sagularis D-i szegélyét 1981-ben. 

Kocsis László 

92. Szőlő u. - Szőlőkert u. -Földu. 

A régi Szőlőkert utca és Föld utca között az Árpád-
híd Ny-i hídfőjével szemben a Flórián téri parkban a 2.— 
3. sz.-i legióstábor D-i táborfalára ástunk rá. A szelvényt 
a tábor D-i kapujától Ny-ra 75 m-re, egy feltételezett 
bástya helyén tűztük ki. Az ásatás során megtaláltuk a 
kiszedett táborfal alapgödrét a szelvény teljes hosszában 
és a keresett bástya Ny-i zárófalának egy rövid csonkját. 
A bástya K-i, illetve É-i zárófalát újkori pincékkel el
bontották. Az ásatás 1980-ban volt. 

Kocsis László 

93. Szőlőkert u. (Park rész) 

A régi Szőlőkert utcától ÉK-re a 2 . -3 . sz.-i legióstá
bor retentúrájában megszondáztuk az ÉNy—DK-i irányú 
kétcsövű későrómai vízvezetéket. A vízvezetéket egy 
olyan helyen igyekeztük azonosítani, ahol a 2 . -3 . sz.-i 
tábor egyik ÉD-i útja volt. A későrómai vízvezeték rá
épült a már használaton kívüli római útra. Az ásatás 
1980-ban volt. 

Kocsis László 

94. Szentendrei út - Pók u. sarok 

A HÉV vágánytól Ny-ra eső területen az aquincumi 
polgárváros amphitheatrumának D-i fala mellett, attól D-
re, 50 m hosszan tisztáztuk a városfal szerkezetét. Fel
tártuk a városfal alapozását, a fal belső dolalán haladó 
utat, a városfalat kívülről szegélyező kettős vizesárkot, 
a fossákat kísérő utat. Az ásatás 1980-ban volt. 

Póczy Klára 

Aquaeductus 1979-ben az Ml l-es út építése befeje
ződött; október 1-én adták át a forgalomnak. Az eredeti 
terveknek megfelelően a kétszer négy sávos út elválasztó 
sávjában megmaradtak az aquaeductus-pillérek mintegy 
350 m hosszúságban. — Az 1975-ben csak részben fel
tárt pillérek most újból felszínre kerülhettek 9—12 m 
szélességben. Ennek során új részletként tisztázhattuk a 
polgárváros KNy-i főútjához tartozó kétnyílású díszkapu 
pilléralapjait. — Ugyancsak jól kirajzolódott a kerekbás-
tyás D-i városfal egy az aquaeductus pilléreken áthaladó 
szakasza. Számos függőleges vízlevezető csatornát és a 
két városrész felé (K-re és Ny-ra) történő kivezető leága
zásokat tárhattunk fel. Több víztorony és egy vízicastel-
lum részlete tisztázta az aquincumi aquaeductus konst
rukcióját ezen a szakaszon. A feltárt pilléreket Hajnóczi 
Gyula professzor tervei szerint az OMF konzerválta il
letve szakaszosan rekonstruálta. 

Az ásatáson munkatársak voltak: Zsidi Paula régész, 
Noéh Ferenc és Kiss Antal geodéták, Farkas Pál mér
nök, Szentpétery Tibor, Facsády Gábor fényképészek 
és Debiczky Katalin ásatási technikus. 

Kába Melinda 

96. Szentendrei út - Római út kereszteződés 

Az aquincumi polgárváros kapujából a Római fürdő 
forráscsoportjához, majd innen tovább az Ulcisia Castra-
ba vezető távolsági utat sikerült hosszabb szakaszon fel
tárnunk. Az út 7 m széles, több rétegű, felszínén előre 
bevájt kocsinyomok láthatók. Az út Ny-i szegélyét az 
aquaeductus kísérte, ennek a várostól É-ra újabb négy, 
majd távolabb hét pillérét bontottuk ki. Az ásatás 1980-
ban volt. 

Póczy Klára 

97. Szentendrei út: Záhony u. - Keled u. közötti szakasz. 
Hrsz.: 19.396 

PÍZ előző években feltárt terület szomszédságában eb
ben az évben is folytattuk munkánkat az aquincumi pol
gárvárosban, az Ml l-es út építéséhez kapcsolódóan. 

Idén az előző években feltárt területtől K-re, a régi 
Szentendrei út sávjában, valamint a római kori vízveze
ték pilléreket K-ről és Ny-ról érintő területeken folyt a 
kutatás, a Záhony és a Keled utcák között. Az autópá
lya, az út- és a közműépítő munka sürgőssége és jellege 
miatt előzetes feltárást nem végezhettünk, csupán lelet
mentést. 

Az újabb kutatások a polgárváros alaprajzának kiegé
szítését tették lehetővé. Azonosíthattuk a D-i városfal és 
a DNy-i kaputorony helyét, rekonstruálni tudtuk továb
bá az ÉD-i főutca Nyi oldalán levő boltsor s a tőle 
É-ra fekvő szentély alaprajzát. Néhány falat találtunk a 
D-i városfalon kívüli épületekből is. Jelentős volt a víz
vezeték pillérek két oldalán végzett kutatás is, melynek 
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során előkerültek a vízvezeték mentén álló épületek 
zárófalai és a két városrész közötti összeköttetést biztosí
tó átjárók. Az ásatás 1979-ben volt. 

Munkatárs: Zsidi Paula 

Póczy Klára 

98. Szentendrei út: Záhony u.-tól É-ra. Hrsz.: 19.396 

A Szentendrei út K-i oldalán húzott keskeny postai 
kábelárokban megfigyelhettük és dokumentálhattuk a 
polgárváros D-i városfalát, valamint az ÉD-i főutat szegé
lyező boltsor folytatását. 

A leletmentésre 1977-ben került sor. 

Zsidi Paula 

99. Szentendrei út: Schütz vendéglő 

A vendéglő előtti csatornázási munkák során a mun
kaárokban római kori sóderes szintet figyeltünk meg, 
mely a polgárvárost a katonavárossal összekötő úttól 
Ny-ra húzódott. A járószinten égésnyomok és patics-
foltok voltak, szórványosan római kori kerámiával. 

A leletmentés 1977-ben történt. 

Zsidi Paula 

100. Szentendrei út - Ladik u. sarok 

A Szentendrei út K-i oldalán a Ladik utcától É-ra az 
Ml l-es út építését megelőzően leletmentést végeztünk. 
Ennek során két, különböző korú épület maradványai 
kerültek elő. A D-re levő, Antonius Pius éremmel kelte
zett, épületnek Ny-i oldalát tártuk fel. További részei a 
Ladik utcai IKV alá húzódnak. 

A korábbi épületmaradványt egy DNy-i falsarok jelzi. 
Az épületek alaprajzát, korát, rendeltetését az É-i és K-i 
irányban folytatandó feltárásokkal határozhatjuk meg. 

A feltárást 1976-ban végeztük. 

Zsidi Paula 

101. Szentendrei út - Mozaik u. sarok. 
Hrsz.: 19.265,19.284 

1977-ben, csatornaakna mélyítésekor, 3—4 méteres 
mélységben egy K—Ny-i irányú falalap került elő. A ta
lajvíz feltörése miatt csak dokumentálásra volt lehetősé
günk. Leletanyag nem került elő. A falazási technika és 
a szintadatok alapján azonban valószínű, hogy római 
kori maradványról van szó. 

Zsidi Paula 

102. Szentendrei út - Füatorigát. Hrsz. : 19.24 7/2 

A Mozaik utcai felüljáró DNy-i lábánál vízcsőfektetés
kor egy kb. 120 cm szélességű ÉD irányú fal került elő. 
A bejelentést követő leletmentés során egy 720 cm bei-
méretű helyiséget találtunk. Régészeti leletanyag nem 
került elő. A falstruktúra és a szintdarabok alapján a ma
radvány származhat a római korból. 

A leletmentést 1977-ben végeztük. 

Zsidi Paula 

103. Szentendrei út - Raktár u. sarok 

A Szentendrei út—Raktár utca sarkán, a 11. sz. fő
közlekedési út építése során feliratos kő töredéke került 
elő. A másodlagos helyzetben fekvő oltárkő töredék 
180-200 cm mélyen volt. Felirata: PRO. SAL.IMP 

CAES... 
A leletmentést 1977-ben végeztük. 

Zsidi Paula 

104. Szentendrei út: Raktár u. - Miklós u. között 

A Szentendrei út K-i oldalán, az MII út átépítése so
rán egy közműárokban a légióstábor É-i védműveinek 
részleteit tudtuk megfigyelni 1978-ban. 

Németh Margit 

105. Szentendrei út 53-56. 

A Raktár utcától É-ra a gyalogjárdán, egy ÉD-i irá
nyú, kb. 200 m hosszú közműárokban, a felszíntől mér
ve 2—3 m között 2 . -3 . sz.-i épületmaradványokat, szin
teket figyeltünk meg. A 3. sz. végén ezen a szakaszon is 
a temető húzódott a feltárt, különböző tájolású, kőla
pokból összeállított, bolygatott három sír alapján. Az 
ásatás 1977-ben volt. 

Szirmai Krisztina 

106. Szentendrei út - Akác köz 

1978-ban egy ÉD-i irányú közműárokban napvilágra 
került egy faragott kőlapokból összeállított KNy-i tá
jolású, bolygatott sír. A sírt alkotó kőlapokhoz koszorús 
motívumú feliratos sírkő töredékeit használták fel. 

A sír az ún. Bogdáni úti későrómai temetőhöz tarto
zott. 

Szirmai Krisztina 
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107. Szentendre út - Kórház u. sarok 

AzM— 11 közlekedési főútvonal rekonstrukcióját meg
előzően két munkahelyen, közel 180 m hosszúságban 
végeztünk kutatásokat. Munkánk során tisztáztuk a 2.— 
3. sz.-i tábor praetoria frontján, a principiától ÉK-re 
újabb barakkokat, utakat, melyeket bőséges leletanyag 
kísért. Ezenkívül hitelesítettük a tábortól É-ra húzódó 
canabae-részlet topográfiai és kronlógiai problémáit is. 

Szirmai Krisztina 

108. Szentendrei út - Kórház u. sarok 

Egy É—D-i gázcsőárokban a praetentúra épületeinek 
néhány falát találtuk meg 1981-ben. 

Kocsis László 

109. Tanuló u. - Fényes Adolf u. (Magyar Lajos u.) 

Az 1977. évi feltárások a későrómai erődön belül, 
a település ÉD-i irányú fő közlekedési vonalát jelentő 
11 m széles kocsiút K-i szélén folytak. A 2.-3 . sz.-i 
terrazzópadlós épület planírozása fölött 4. sz.-ban át
alakított nagyobb épület több helyiségének a feltárására 
került sor. Az épületbe sírkövek és épületmaradványok 
töredékeit is befalazták. 

Szirmai Krisztina-R. Facsády Annamária 

110. Tanuló u. -Nádu. 

A Tanuló utca—Nád utca közötti területen (hrsz.: 
17 720) végeztünk kutatásokat 1979-ben Csorba Csaba 
ásatásához kapcsolódva. A kitűzött szelvényekben sűrű 
római kori beépítést tapasztaltunk. Az ásatásra alkalmas 
terület adottságai miatt azonban az itt álló római épüle
teknek csak részleteit tudtuk megfigyelni. A 3. sz. eleje 
után emelt épület egyik helyiségének DNy-i sarkát bon
tottunk ki. Falának vastagsága 60 cm volt, a helyiség 
méreteit nem lehetett meghatározni. A többi itt emelt 
épületnek csak egy-egy falszakaszát tudtuk kibontani. 
A XXX 17.—18. sz.-ban nagyarányú tereprendezések 
folytak területünkön, melyek a római járószint alatti 
mélységig megbolygatták a talajt. 

R. Facsády Annamária 

111. Tavasz u. 1-11. 

1976-ban és 1980-ban részben a lebontott házak te
rületén, részben az új építkezés alapozási gödrének D-i 
részén feltártuk egy palánktábor ÉD-i irányú vizesárkát. 

Munkánk során még a 2 . -3 . sz.-i aquincumi légiós-
tábor három vizesárkát is ledokumentáltuk. A három 
fossa indulási szintjét a későbbi beásások miatt már nem 
volt módunkban megfigyelni, de feltehetően az 1. sz. 
vizesárok a korábbi és a további két fossa már a nagyobb 
táborátépítéssel kapcsolatos emlék. 

A munkaterületen kibontottunk egy későrómai épü
let maradványait is és egy késői útszakaszt, melyek már 
a későrómai erőd belső rendszeréhez tartoztak. 

Szirmai Krisztina 

112. Tavasz u. 1-11. előtt 

1982-ben az Árpád-híd környékének rekonstrukciós 
munkáihoz kapcsolódóan a Vízművesek vízcsőárkot nyi
tottak. Itt a Polgár utcától K-re eső szakaszon (a 2 . -3 . 
sz.-i táborfaltól K-re) közel 140 m hosszan római beépí
tettséget dokumentáltunk a megfelelő szintekkel együtt 
(2.-4. sz.). 

A 2 . -3 . sz.-i aquincumi légióstábor K-i védműveinek 
hitelesítésére itt nem volt módunk. 

Szirmai Krisztina 

113. Tavasz u. 13-19. Hrsz.: 18.051/2 

Feltártuk egy többszörösen megújított, csatornával 
kísért KNy-i irányú útnak közel 45 m hosszú szakaszát 
és a keleti táborfalat belülről kísérő ÉD-i irányú út (via 
sagularis) közel 25 m hosszú szakaszát. Hitelesítettük 
még a fenti útkereszteződéstől É-ra és D-re az ugyancsak 
a 2 . -3 . sz.-i aquincumi légióstáborhoz tartozó kaszár
nyák két alaprajzi típusát poticus-sorral. 

A bőséges kísérő leletanyagból megemlítjük az össze
állítható, geometrikus, növényi motívumokkal kereteit 
figurális falfestményt. (Id. e kötet oldalán). 

1978-ban további alaprajzi és rétegtani megfigyelése
ket végeztünk itt. 

Szirmai Krisztina 

114. Váradiu. 26-tól Ny-ra 

A KÖJÁL épületének alapozásánál —3 m mélységben 
két bolygatott 4. sz.ői sír került elő. Tájolásuk: ÉK— 
DNy, illetve KNy. A sír oldalait faragott mészkövekből 
állították össze. (2. kép) Leletanyag: korábbi kerámia
töredékek és korabeli ládikaveretek maradványai. A sí
rok bolygatottak voltak. A sírok az ún. Emese utcai 
későrómai temetőhöz tartozhattak. Az ásatás 1976-
ban volt. 

Szirmai Krisztina 
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115. Vöröskereszt u. 14-16. 119. Vörösvári út-Föld u. - Szőlőskert u. 

Az 1979. évi műemléki helyreállítással párhuzamosan 
folyó régészeti megfigyelések alapján sikerült tisztázni a 
2 . -3 . sz.-i aquincumi légióstáborhoz tartozó kaszárnyák 
majdnem teljes alaprajzát is. 

A középkori megfigyeléseket Altmann JúÜa végezte el. 

Szirmai Krisztina 

116. Vörösvári út - Szentendrei út sarok 

Csatornafektetés és az aluljáró folyosójának építése 
során egy K—Ny-i tegulával bélelt csatorna, és ettől D-re 
K-Ny-i irányú római fal került eló' 1981-ben. 

Kocsis László 

117. Vörösvári út É-i oldala. (Flórián üzletközpont 
DK-i sarok vízátemelő.) 
(A via principalis K-i oldala) 

A Flórián téri aluljáró rendszer ÉD-i közlekedőfo
lyosójának Ny-i kijárata mellett egy vízátemelő beren
dezés alapozási munkálatait megelőzően egy 9X9 m-es 
felületet tártunk fel a via principalis és a thermae maio-
res közötti részen 1982-ben. 

A szelvényben a leletek tanúsága szerint a 2. sz. első 
feléből származó táborperiódus döngölt földpadlóját ta
láltuk meg, amelyet Ny-ról egy 60 cm széles ÉD-i öntött 
habarcsos technikával készült fal határolta. A felületet 
3. sz.-i beásásokkal és újkori bolygatásokkal részben el
pusztították. 

Munkatársak: Vándor Éva és Noéh Ferenc geodéták, 
Berecz Katalin technikus, Arnoti Zsuzsa rajzoló. 

Kocsis László 

118. Vörösvári út - Szőlőkert u. 

A Vörösvári út—Szőlőkert utca által bezárt három
szögben előzetes kutatásokat végeztünk egy majdan meg
épülő bevásárló csarnok helyén. Nyolc szelvényt nyitot
tunk meg. A szelvények bepillantást engedtek a 2 . -3 . 
sz.-i aquincumi légióstábor D-i retentúrájának egy részé
be. A feltárások során egy újabb ÉD-i utat is sikerült 
azonosítanunk. A metszetekben az útperiódusok alatt 
korábbi településnyomokat is találtunk. A III. szelvény
ben növényi mintával díszített falfestményes helyiség 
részletét tártuk fel 1980-ban. 

Kocsis László 

A D-i római táborfal kutatására tervezett szelvényben 
18. sz.-i épületek alapfalait találtuk. A kiszedett táborfal 
nyomait csak foltokban tudtuk észlelni 1981-ben. 

Kocsis László 

120. Vörösvári út - Korvin Ottó u. sarok 

Az aluljáró építése során egy É—D-i római falat, 
majd ettől a faltól Ny-ra cölöplyukakat tártunk fel 
1981-ben. 

Kocsis László 

121. Vörösvári út - Szőlő u. sarok 

1977-ben a tábor belső épületeinek tisztázása érdeké
ben a rendelkezésre álló területen csak egy kutatóárkot 
nyithattunk. Ebben ÉD-i irányú kiszedett falnyomra 
bukkantunk. A fal eredetileg 60 cm vastag lehetett. 

R. Facsády Annamária 

122. Vörösvári út - Szőlő u. sarok 

A saroktól Ny-ra a K—Ny-i postakábelárokban a már 
ismert ÉNy-DK-i irányú későrómai kétcsövű vízvezeté
ket tártuk fel 1981-ben. 

Kocsis László 

123. Vörösvári út - Szőlő u. sarok 
(A legióstáborNy-i kapuja.) 

1982 nyarán a Flórián csomópont korszerűsítésével a 
Vörösvári út szélesítésére is sor került. Az útépítést meg
előző munkálatok során lehetőség nyílt a Vörösvári út 
Szőlő utca sarkánál levő útburkolat felbontásával egy 
ÉD-i kutatóárok feltárására. 

A kutatóárokkal tisztázhattuk a 2 . -3 . sz.-i legióstá
bor Ny-i kapujának a helyét. A feltárás során napvilágra 
került a kapuzat D-i tornyának a K-i zárófala, valamint a 
D-i és az É-i záró falak indítása. A D-i torony mindhárom 
falának csak a kiszedett negatív árkát találtuk meg. 

Ettől a munkahelytől Ny-ra, megközelítőleg 20 m-re 
leletmentés során egy KNy-i vízcsőárok alján ÉD-i árok 
foltját találtuk meg és fel is mértük. Az árok feltárására 
nem volt lehetőség. 

Munkatársak: Vándor Éva és Noéh Ferenc geodéták, 
Kovács Borosi Ágnes régész, Berecz Katalin technikus, 
Ágoston Ildikó rajzoló. 

Kocsis László 
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124. Vörösvári út É-i oldala - Körte u. 

1978-ban a Vörösvári út északi oldalán a Körte utca 
kereszteződésnél távfűtőakna ásása közben római kori 
sírokra bukkantak. A másodlagosan felhasznált kőlapok
kal összeállított későrómai sírban csaknem ép üvegkor
sót, hagymafejes fibulát és érmet találtunk. 

R. Facsády Annamária 

125. Vörösvári út 

Az 1. sz. telektől DK-re az É-i villamospálya alatt 
gázcsőfektetés alkalmával a legióstábor principiájának 
egy falfestményes részletét találtuk meg 1981-ben. 

A Vörösvári út 1—5. sz. épület É-i oldalán a posta
kábelárokban a légióstábor principiájának néhány fal
szakaszát tártuk fel. 

Kocsis László 

126. Vörösvári út D-i oldala. (A 2-3. sz.-i legióstábor 
retentúrájának D-i oldala) 

1982 tavaszán a Vörösvári út szélesítését megelőzően 
feltárásokat folytattunk a leendő Vörösvári út D-i útpá
lyája alatt. A fent megjelölt helyen a legióstábor reten
túrájának D-i oldalán öt szelvénnyel 625 m2-t tártunk 
fel. A kutatásokkal részben kapcsolódtunk az 1975-ös 
évben történő feltárásokhoz, és újabb adatokat kaptunk 
a legióstábor periodizációjához, úthálózatához és a be
építettség kérdéséhez. 

Munkatársak: Vándor Éva és Noéh Ferenc geodéták, 
Kovács Borosi Ágnes régész, Berecz Katalin technikus, 
Ágoston Ildikó és Arnóti Zsuzsa rajzolók. 

Kocsis László 

XI. kerület 

127. Hunyadi János út 18. 

Az öntödei Vállalat területén a létesülő tér betonozá
sát megelőzően a leletmentő feltárás során hitelesítettük 
az albertfalvai auxiliaris tábor északi kapujától 250 m-re 
É-ra, a 7 m széles limesút edig ismeretlen hosszabb sza
kaszát, mely az út irányára adott támpontot. 

A kutatás alapján a tábort körülövező római település 
(vicus) északi részén — a limesúttól K-re — első ízben do
kumentáltuk a római településnyomokat: lakógödröket, 
szemétgödröket, ipari jellegű beásásokat, szabadtéri tűz
helyeket, áldozati állattemetkezést. 

Kronológiailag a legkésőbbi régészeti jelenségeket a 
2. sz. végei—3. sz. elejei kőépületek maradványait már 
csak omladék formájában tudtuk megfigyelni. A korábbi 

2. sz. első feléből származó sóderes-köves járószint több 
helyen jelentkezett a Domitianus kori pusztulási réteggel 
együtt, melyben vályogfalas épületmaradványokat is fel
ismertünk. 

A feltárt objektumok tárgyi leletanyagából megemlít
hető a lezouxi, rheinzaberni, raetiai és az északitáliai mű
helyekből származó részben mesterjegyes import edé
nyek és azoknk helyi utánzatai, továbbá a lokális jellegű 
kerámiakészlet. 

Megjegyezzük, hogy az előkerült néhány fémtárgy 
betekintést nyújt a helyi iparművesség fejlettebb szaka
szára is. (Bagoly alakú veret, csüngő stb.) Az ásatás 
1977-ben volt. 

Szirmai Krisztina 

Mezőkövesdi út 10-12. lásd 6. sz. 

128. Mikes Kelemen u. 42. 

A magántulajdonban levő, 786 hrsz.ú telken földmun
ka során későrómai téglasír keleti vége került elő. 
A 81 cm mélységben talált, NyK-i irányú, bolygatatlan 
női sír egyetlen melléklete a lábfejek elé helyezett, 
4. sz.-i edény volt. A sír oldalfalai 30X50 cm-es méretű 
téglákkal voltak borítva. A téglákon kereszt formájú be-
karcolás látható. A sír rajzolása, fotózása, bemérése 
megtörtént. A telken több temetkezésre utaló nyomot 
nem találtunk. Az ásatás 1980-ban volt. 

Nagy Margit 

XXII. KERÜLET 

129. Budafoki Belvárosi kikötő 

1980-ban a Kőolajvezeték-építő Vállalat kotróhajója 
Budafok közelében az 1638,196 és 1638,200 folyam
kilométer között a bal parttól 196-211 m-re, hat méter 
mélységből egy római kori oszlopfőt emelt ki. Az oszlop
fő kemény mészkőből van faragva, mérete 82X57 cm. 

Kocsis László 

NÉPVÁNDORLÁSKOR 
(térképszám: 130—132.' 

III. kerület 
130. Névtelen u. - Serfőző u. 

A területen a későrómai castrum épületein kívül né
hány népvándorláskori temetkezés is napvilágra került. 
Közülük a leginkább figyelemre méltó az a Ny—K-i tájo
lású sír volt, amelynek mellékletei között aranyozott 
ezüst, ötgombos fibula, valamint kétoldalas csontfésű 
töredéke is szerepelt. A sírok kibontását nagyon meg
nehezítette a területen tapasztalható igen mély újkori 
bolygatás. RégFüz 34(1981)52 

B. Tóth Ágnes 
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XI. kerület 
Kőérberki út lásd 5. sz. 

XVII. kerület 
131. Rákoscsaba, Péceli út. Hrsz. : 138.598 

A Rákosvölgye MGTSz területén 1971-től folyama
tosan végzett feltárás folytatására 1976. július—augusztus
ban került sor. XXIII—XXVI. szelvényeinkkel ez évben 
1144 m2 területen 23 csontvázas sírt találtunk; ezzel a 
3.-4. sz.-i keleti germán ethnikumu temető sírszáma 
97-re emelkedett. A DÉ-i irányítású, kivétel nélkül 
bolygatott sírok leletanyagából a különböző típusú 
ezüst és bronzfibulák, borostyán-üvegpaszta és karneol-
gyöngyök, ezüst csüngődísz és gyűrű, púposhátú csont
fésű, valamint a kézzel formált és a korongolt keramika 
érdemelnek említést. Ez évben került elő a temető első, 
fordított irányítású, ÉD-i sírja, melynél a sírgödör négy 
sarkának nagyobb mészkődarabokkal való kikövezését 
figyelhettük meg. A temető D-i határát a Péceli út je
lenti; a feltárás folytatását a K-i és az É-i oldalon ter
vezzük. 

Az 1976-os ásatás folytatásaként a feltárt területhez 
K-i és É-i irányban csatlakozva, XXVII—XXX. szelvé
nyeinkkel a 3.-4. sz.-i temető újabb részletét tártuk fel. 
A térkép szerint az 1980-as ásatás a temető legsűrűbb, 
középső részén folyt, így a továbbiakban mintegy 
8000 m2 feltáratlan területtel kell számolnunk. Az ása
tás során 53 új sír került elő, közöttük kilenc kővel 
kirakott és négy árokkal körülvett temetkezés. A DÉ-i 
irányú csontvázas sírok mellett a temetőnél korábbi, 
1.—2. sz.-i leletanyagot tartalmazó hulladékgödröket 
és korabronzkori (makói) telepnyomokat találtunk. 
A XXIX. és a XXX. szelvények D-i részén a temető 
eddig ismert legnagyobb körárkának Ny-i felét bontot
tuk ki. 

1982 július—szeptemberben folytattuk a Rákosvölgye 
MGTSz területén levő 3.-4. sz.-i temető feltárását. Csat
lakozva az eddig átkutatott területhez, három új szel
vénnyel (XXXI-XXXIII) további 55 sírt tártunk fel; a 
temető sírszáma ezzel 207-re emelkedett. Az ásatás során 
több kővel kirakott és árokkal körülvett, az esetek több
ségében bolygatott temetkezést találtunk. A leletanyag 
ez évben éremmel keltezett síregyüttesekkel, bronz sze
lencével, ezüst fülbevalókkal, karperecekkel és fibulákkal 
gyarapodott. A temetőtérkép szerint a mintegy 15— 
16 000 m2-nyi területet elfoglaló temetőnek a K-i felét 
sikerült feltárni, az 1982-es ásatás viszonylag sűrű sír
sorai a középső részhez tartozhatnak. Az eddig előke
rült leletanyag alapján a K4 germán-szarmata ethnikumu 
temetőt a 4. sz. végéig keltezhetjük. A feltárt területen 
a sírokkal egykorú árokrendszereket és igen kevés lelet
anyagot tartalmazó gödröket, valamint szórványos kora-
bronzkori (makói) telepnyomokat találtunk. Az ásatáson 
Topái Judit vett részt. 

Nagy Margit 

XXI. kerület 

132. Csepel, Rákóczi út. Hrsz. : 298.295 

1977 júliusában a Beton- és Vasbetonipari Művek 
Csepeli Gyáregységének területén (Hrsz.: 200060), 
üzemanyagtároló tartály munkagödrének mélyítésénél 
az 1954 óta ismert, ún. „hárosi" avar temető újabb sírjai 
kerültek elő. A földmunkák során négy sírt bolygattak 
meg, melyekből kettő — az összegyűjtött mellékletek 
alapján — lovas temetkezés lehetett. Az előkerült sírok 
a Cs. Sós Á. által 1954-ben feltárt (ArchÉrt : 88(1961) . 
32—51.) korai avar temetőrészlethez igen közel, mintegy 
40—45 m-re feküdtek, a Duna-gát K-i oldalán. A lelet
mentés alkalmával a gyárudvar beépítetlen részein: a be
tongyári szállítószalag kifutója mellett és a gyár telkének 
Ny-i oldalán 31 sírt tártunk fel. A sirrablás ellenére is je
lentős leletanyag zömében a 6. sz. végére és a 7. sz.-ra 
keltezhető. A temető több sírjánál — így a lovas temet
kezéseknél is — gerendavázas sírépítmény nyomait fi
gyelhettük meg. 

Az 1977-es leletmentő ásatáshoz csatlakozva, a Beton-
és Vasbetonipari Művek Csepeli Gyáregységének terüle
tén, a garázsépület és az üzemanyagtartály között, a gyár 
Ny-i kerítésének nyomvonalában és a Közép-Duna-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő, 200026 hrsz.-ú 
telken, a Duna-gát K-i oldalán végeztünk feltáró munkát. 
A koraavarkori temető középső csoportjából 45 sírt tár
tunk fel (32—76. sz.), köztük több gerendavázas sírt és 
két újabb lovas temetkezést. A bolygatott sírokból arany 
és ezüst gömbösdíszű fölbevalók, vas és bronz övgarnitú
rák, préselt ezüst lószerszámveretek, zabiák és kengyelek 
kerültek elő. A temető ÉK—DNy-i hossztengely köré 
települt, s mintegy 140—150 m átmérőjű területen fe
küdt. A jelenlegi beépítettség miatt a 6.-7. sz.-i avar 
temető feltárása nem folytatható. 

Nagy Margit 

HONFOGLALÁSKOR 
(térképszám: 133.) 

III. kerület 
133. Kaszás u. 12. 

Víz- és gázcső fektetéséhez ásott árok földmunkái 
alkalmával 1982-ben — ezen a területen — első esetben 
figyelhettük meg egy honfoglaláskori sír jelenlétét. 

A fakoporsós sírt „in situ" kiemeltük és Aquincumba 
szállítottuk, ahol megtörtént a feltárás. Kiemelésre mél
tóak az ezüstözött bronzöweret darabjai. A sírt Dienes 
István publikálja. 

A feltárásnál közreműködtek Nagy Margit és Altmann 
Júlia, valamint a Szalay Zoltán irányította restaurátor 
brigád. 

Kába Melinda 
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ÁRPÁDKOR 
(térképszám: 134—135) 

I. kerület 

Szent György tér lásd: 136. és 137. sz. 

V. kerület 

134. Régiposta u. 4. 

1976-ban a ház felújítása során a jelenlegi épület 
pincéjében ÉD-i irányban haladó 1,8—2 m széles közép
kori falrészletet tártunk fel. A fal építésmódja és építő
anyagai alapján — márgás kő, és laza szerkezetű, kavicsos 
habarcs, a középkori Pest város 13.—14. sz.-i építményei 
közé sorolható. A mélyen fekvő, széles falszakasz rendel
tetése egyelőre ismeretlen, nem tudjuk, milyen kapcso
latban áll a közelében levő későközépkori ún. színházi 
rondellával, amely a pesti városfal dunai szárnyán he
lyezkedik el, vagy pedig a városfal rondellájától függet
len, más objektum részlete. 

Irásné Metis Katalin 

135. Szerb u. 21-23. 

A jelenlegi épület műemléki felújítása során régészeti 
kutatást végeztünk az I. sz. udvaron, az épület kereszt
szárnyában és az alatta levő pincékben. Feltárásra került 
egy Árpád-kori épület, lakóház maradványa, lapos kö
vekből épült fal, a hozzátartozó, döngölt, lesározott pad
ló részletével. Közelében sátor, vagy sátorszerű épít
ménnyel fedett nyári szálláshely nyomai bukkantak elő, 
lejárt, faszenes padló, szélén, az ívesen záruló folt É-i ol
dalán szabadtűzhellyel. A tűzhelyben bogrács töredéke, 
nagyméretű folyami kaviccsal. A korai, 10.—12. sz.-i 
településnyomokat egy, a 12. sz. vége felé épült temp
lomhoz kapcsolható tereprendezéssel szűntették meg. 
A templomot még a tatárjárás, 1241. előtt kétszer át
építették, illetve bővítették. Először a szentély É-i olda
lára sekrestyét építettek, és a templom térségét kerítő-
fallal övezték. Ekkor kezdődhetett a templom körüli 
temetkezés is, néhány in situ sírrészietet fel is tártunk. 
A 2. Árpád-kori periódusban a templom hajóját mind
két oldalán bővítették, kápolnákat, vagy oldalhajókat 
emeltek. 1241-ben a területen álló építmények leégtek. 
A szerény régészeti leletek között jellegzetes, római kerá
miatöredékek is voltak. 

Irásné Metis Katalin 

KÖZÉPKOR 
(térképszám: 136-207) 

I. kerület 

136. Szent György tér. Budavári palota 
Az 1973 óta folyamatosan végzett ásatás során a 

budai várpalota északi előudvarán, a Hunyadi- és Csikós
udvaron, az Újvilágkert területén középkori várfalakat, 
bástyákat, 12.-14. sz.-i kőépületek maradványait, a 
IV. Béla kori várfalat tártuk fel. Beszámolói a BpR.A 
24.3. és 4. (1977) kötetében és feldolgozás alatt. 
V.o. Régészeti füzetek 1977. 53., 1978. 97-98., 1979. 
113., 1980. 90., BTM 584. sz. ásatási jelentés 49. 

A folyamatos ásatási munka — a palota romkertjének 
kialakítását megelőzve — a Hunyadi udvar területén több 
korszak építészeti és kislelet-együtteseit hozta felszínre. 
A területet lineárisan — mint legkorábbi kultúrszint — 
a bronzkori kultúra több periódusa jellemzi. Kis terüle
ten kerültek felszínre kelta és római kori kerámia- és 
fémleletek, kőépítkezéses maradványok nélkül. A római 
kori szórványos leleteket követve — a 13. sz. derekán 
épített város, illetve D-i városrész kőből emelt polgárhá
zai alatt újra több ponton tártunk fel olyan telepnyomo
kat, amelyek a kutatott területen egy 11.—12. sz.-i alapí
tású, s a tatárjáráskor elhamvadt agrárius települést 
— talán „Minor Pest" maradványait — hitelesítenek. 
Egy — 1979-ben elbontott — hevenyészett út helyén 
számos, korábban már feltárt 13.—14. sz.-i polgári lakó
ház Ny-i toldalékát, pincéjét hoztuk felszínre, a 15. sz. 
első felének betöltési anyagával. (Ez az általános terep
rendezés — a Szárazároktól É-ra — Zsigmond idején 
ment végbe;.ekkor .alakították ki, a D-i polgári városne
gyed lakóházainak feláldozásával a Zsigmond kori nagy 
várpiacot.) 

Feltárásra került a területünket 180 m hosszban át
szelő, legrégibb budai városfal két, 13. sz.-i építésű belső 
tornyának pincéje is, ugyancsak 15.sz.-i betöltési anyaggal. 

Véget ért a Szárazárok Ny-i szakaszának, az azt áthi
daló kőhíd három pillérének még az 1970-es évek elején 
megkezdett feltárása. Ennek a védőrendszernek kiegészí
téseként — nyugatabbra, a mélyebb szintű — Csikós ud
varon feltártuk az ún. Ujvilágkertet Ny—K-i irányban át
metsző középkori zárófalat, s annak kapuja, az ún. Ará
nyi kapu maradványát az ahhoz vezető középkori köve
zet egyik szakaszával. 

1981 nyarán — egy autóparkoló építése miatt — men
tőásatás vált szükségessé a Fehérvári rondella K-i, belső 
oldalán. Itt — több középkori kőház maradványán kí
vül - sikerült újra elérnünk a IV. Béla kori, 13. sz.-i vá
rosfalnak egy kisebb szakaszát, egy abból kiinduló, Ny 
felé tekintő kis félkörbástya maradványaival. 

Leletanyagunk sorából kiemelkedik egy 15. sz.-i ud
vari ötvös műhelyének néhány darabja — rézbe vésett 
betű és motívum-minták, öweretek öntésére szolgáló 
dúcok —, s egy 15. sz.-i polikrom mázas, figurális kály
hacsempe-sorozat. Előkerültek az 1974-ben talált góti
kus szobortorzókhoz tartozó kisebb töredékek is. 

Munkatárs: Nagy Ildikó régész, Tóth Attila. 
Zolnay László 
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137. Szent György tér. Budavári palota É-i előudvara 138. Domonkos kolostor alatti lejtő 

Az 1982. év folyamán anyagi eszközök híján terüle
tünkön csak igen korlátozott feltárásokat végezhettünk 
szűkebb stábunkkal. Ezek, amelyek gyakorlatilag a már 
korábban részben feltárt objektumok további tisztázását 
szolgálták, a következők voltak: 

Az Árpád-kori várfalhoz épült nagyméretű 80/2-es 
pince aljának teljes kitisztítása során sikerült megfigyel
nünk, hogy a pincét, amely félmagasságig a sziklába mé
lyed, ékek segítségével vágták ki. Ezek nyoma helyen
ként jól kivehetően megmaradt a sziklában. A helyiség 
K-i felének közepe táján egy kb. 30X30X10 cm-es 
szikla altalajba vágott mélyedést találtunk — feltehetőleg 
a pince tetőzetét tartó oszlop számára készült. 

A pincétől D-re, az Árpád-kori várfal mellett folytat
tuk a 81/14-es, 15-ös szelvények bontását. Itt az Árpád-
kori várfal alapozása alatt mintegy 80 cm-re bronzkori 
- a vatyai kultúrához tartozó — településmaradványokat 
sikerült feltárnunk. A későbbi középkori és barokk falak
kal szabdalt területen sárga agyagpadló nagyobb egybe
függő részeit bontottuk ki, rajta helyenként kisebb cö
löplyukakkal és tűzhelymaradványokkal. A padló 
feletti földből és a padló elbontásából egyaránt sok 
állatcsont került elő. A padló alatt, már közvetlenül a 
márgás sziklafelszínre tapadva emberi koponya egy da
rabját is megtaláltuk. Az itteni munkában M. Soós Ágnes 
őskoros régész volt segítségünkre. 

Folytattuk az előző két feltárási területtől északra 
eső 75/4-es Árpád-kori verem bontását is Ny felé. Ezt be
fejezni azonban nem tudtuk a verem felett áthúzódó 
vastag barokk fal miatt. A gödör betöltéséből többségé
ben korai kerámia anyag, egy-két fémsalak darab és vas 
csat került elő. 

Az északi cortina fal ún. Koldus kapuja környékén 
október folyamán a Mélyépítő Vállalat munkásai terep
rendezési munkákat folytattak. Ennek során az ún. 
kaputoronynál egyes falakat is elbontottak. A viszonyok 
tisztázása céljából itt kisebb ásatást kezdtünk más ásatá
sokról kölcsönkapott 3, illetve 2 emberrel. Ennek során 
sikerült tisztázni az ún. kaputorony előtti terepszintet 
és az épületen belül bizonyos falelválásokat. Az épületen 
belül a megfelelő dokumentálás után bontani kezdtünk 
egy barokk teherhordó ívet, amelyből pár éve egy 
balusztrádosztó töredéke került elő, elülső oldalán 
Ulászló (W) monogrammal, hátulsó oldalán a Jagelló 
sassal. E balusztrádosztónak ezúttal kiegészítő részét 
találtuk meg. Közvetlenül az épület előtt északkeletre 
két török szemétgödörre is ráakadtunk, ezek közül csak 
az egyiket sikerült kibontani. 

A fenti munkákon kívül figyelemmel kísértük a Mély
építő Vállalat bontási tevékenységét s ezek során számos 
megfigyelésre tettünk szert, nem utolsósorban pedig kö
zépkori kőanyagot mentettünk meg. A Szent György 
téri barokk istálló falából unikális értékű reneszánsz 
vörösmárvány oszlopfő került kibontásra, míg a nyugati 
támpilléres falból két fehér mészkő balusztrádosztó 
töredék került elő. 

Zolnay László-Magyar Károly 

A középkorban Buda városfalán kívül kertek és ma
jorságok területek el, melyeknek határait még ábárzolta 
a város 1687-ben készült helyszínrajza. A domokosok 
majorsága a kolostor alatt feküdt. Támpillérekkel tagolt 
kerítőfalának egy szakaszát Gerő Győző 1959-ben és 
1960-ban találta meg, a kolostor feltárásánál pedig elő' 
került a majorságba vezető lépcső, egy kis kapu és ugyan
ide nyíló pince. E kutatások folytatásaként 1977-ben 
szűkös anyagi keretek mellett egyetlen árkot tártam fel. 
A vastag újkori feltöltés alatt 2,47 m mélyen köves út 
haladt át az árkon, feltételezhetően a kis kapu irányába. 
Az út felett előkerültek a kolostor építkezéseiből hát-
ramadt vastag kőfaragó rétegek. Az árokban egy K—Ny-i 
irányú fal végződése mutatkozott, amely a köves útnál 
korábban létezett. A köves útnál 25—30 cm-rel mélyeb
ben fekvő szintjéig elbontották, s a meghagyott alapfal 
fölött 25—30 cm-es feltöltéssel planírozták el. Az alapfal 
mellett megmaradt építkezési habarcsréteg a természetes 
altalaj fölött vékony humusztakaróra borul. Mindez az 
alapfal igen korai eredetét bizonyítja. 

H. Gyürky Katalin 

I I . kerület 

139. Medve u. - Vitéz u. -Gyorskocsi u. 

A Csalogány u.—Medve u.—Vitéz u.-Gyorskocsi u. 
által határolt területen, a középkori Szent Péter külvá
rosban, a Szent Péter templom közelében, parképítést 
megelőzően végeztünk feltárást, amelynek során a tele
pülés nyomaira bukkantunk: középkori kút, különböző 
méretű tároló vermek, gödrök és feltehetőleg egy ötvös
vagy pénzverő műhely maradványai kerültek felszínre. 
Az ásatás 1981-ben volt. 
Konzultáns: H. Gyürky Katalin és Nagy Emese. 

Wellisch Márta 

I I I . kerület 

140. Árpád fejedelem útja 

Megtaláltuk a 18. sz.-i K-Ny-i irányú Kulcsár utcá
nak egy részletét, melynek D-i oldalán egy újkori épület 
maradványa került elő. Ez az épület későbbi, mint az 
útréteg. Az útréteg tetején az épület falának alapozási 
síkjajelentkezik. Alatta kevert barna földben 16—17. sz.-i 
kerámia került elő, mely a második köves, téglás útrétegre 
húzódott rá. K-i irányba erős lejtést mutat, s feltehetően 
csatlakozik ahhoz az útszakaszhoz, melyet az Árpád feje
delem úton a 3-as főnyomócső árkában határoztunk 
meg. Az útrétegnek ez a szakasza a 4. sz.-i bástya K-i fa
lára húzódik. Az ásatás 1981-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 
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141. Árpádfejedelem útja -Névtelen u. között 144. Bécsi út 156/b. 

Megkezdtük a szállodával beépítésre kerülő terület 
kutatását. Ez a terület a későrómai kori erőd déli sar
káig húzódik. Itt vártuk a Névtelen utcában meghatáro
zott ÉK—DNy-i út folytatását, miután az út két rétege 
jelentkezett a kutatóárokban. A felső útréteg későközép
kori kerámiával határozható meg, az útréteg vastagsága 
5—6 cm volt. 20 cm-rel mélyebben egy ugyancsak azo
nos kis kövekből és téglákból kialakított utat határozhat
tunk meg, melyen sok állatcsont, kevés 13. sz.-i kerámia 
került elő. Az útréteg egy szakasza ráhúzódik egy római 
korai épületre, illetve sírokra. A szálloda területének 
közvetlenül az Árpád fejedelem útja Ny-ra húzódó sáv
jában egy KNy-i irányú kutatóárkot kezdtünk el (81/2-
es szelvény), melyet a felső 1,20 m-ig bontottunk ki. 
A római kori feltárást Tóth Ágnes végezte. Az ásatás 
1981-ben volt. 

Munkatárs: Magyar Károly egyetemi hallgató. 

Bertalan Vilmosné 

142. Árpád-híd É-i oldala 

A híd felújításával kapcsolatban az Árpád-híd É-i 
oldalán a park területén több új közmű fektetését meg
előzően kutatóárkokat nyitottunk. A park Ny-i szakszá-
ban egy ÉD-i irányú újkori épület falát és a 18. sz.-i 
ÉD-i irányú Lajos utca É-i folytatása alatt több rétegű 
utcát találtunk. Ezek lelőkörülményei megegyeznek a 
híd D-i oldalán meghatározott útrétegekkel. Az újkori 
házon belül, annak az alapozási síkjánál középkori 
agyagpadló maradványát tártuk fel és egy szintig visz-
szabontott KNy-i irányú falat. Ettől a KNy-i faltól D-re 
tüzelőhely maradványok mutatkoztak. Az agyagpadló 
alapján a feltételezett középkori épület Ny-i, illetve 
É-i irányba az úttestek alatt folytatódott. Ez alatt a 
középkori beépítés alatt ÉD-i irányú római fal került 
elő. Ettől K-re nagyméretű római kori épület maradvá
nyát bontotta ki Tóth Ágnes. Ezt a területet azonosít
hatjuk az 1355-ös határjárásban a Ladislaus Tompa há
zával szemben az utca É-i oldalán álló középkori épü
lettel. Az ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

143. Árpád-hídfeljárójától D-re 

Az Árpád híd feljárójától D-re, az Árpád fejedelem 
útja Ny-i oldalánál húzódó kis parkban ÉK-DNy irányú 
szelvényt ástunk. A barokk épületfalak és vezetékcsövek 
miatt csak kis felületen hatolhattunk mélyebbre (maxi
mum 4 m mélységre). A Serfőző utcában korábban meg
talált és feltehetően a révhez vezető K—Ny irányú út 
folytatását kerestük és sikerült az út D-i szélét megtalál
nunk. Az út felületén török kori leletanyaggal datálható 
planírozási réteg húzódott. 

Csorba Csaba 
Csorba Csaba jelentése azonos a Régészeti Füzetek 

31. (1978)102. -old-on megjelent szöveggel, tekintettel 
arra, hogy az ásató időközben megvált a múzeumtól. 
(Szerk.) 

A lakóház udvarán a Bécsi út korszerűsítésével kap
csolatos előzetes régészeti kutatás keretén belül az ún. 
sárga sávnak jelzett — feltehetően Fehéregyháza irányába 
haladó — középkori út nyomát kerestük. L alakú 7,80X 
4,70 m szelvényünkben 0,50 és 0,80 m mélységben ke
rült elő útmaradványnak látszó köves felület. Néhány jel
legtelen cserépen kívül kormeghatározó kerámia nem ke
rült elő, ami egyrészt a kibontott felület viszonylag ki
csiny voltával, valamint azzal magyarázható, hogy ez az 
útszakasz a középkori településnek belterületén kívül 
esett. RégFüz 32(1979)113 

Csorba Csaba 

145. Bécsi út 166. 

A régi téglagyár főépülete mellett 3 kutatóárokkal a 
középkori pálos kolostor helyét kerestük. Bebizonyo
sodott, hogy a téglagyár létesítésekor a középkori épüle
teket teljesen megsemmisítették. A lejtő aljában, a Bécsi 
úthoz közel ásott szelvényben római kori sírok mellett 
két középkori szemétgödör került elő. 

Az ásatást Topái Judit folytatta . 
RégFüz 32(1979)113 

Csorba Csaba 

146. Bécsi út 171-173. 

A Bécsi út korszerűsítésével kapcsolatos előzetes régé
szeti kutatás keretén belül az ún. sárga sávval jelzett kö
zépkori út nyomvonalát kerestük itt is. A 8,80X5 m-es 
szelvényünkben 3 m mélységig csak újkori téglatörmelé
kek kerültek elő. Az itteni mélyedést a II. világháború 
után a lebombázott téglagyári épületek törmelékeivel 
töltötték be. RégFüz 30/1977/56 

Csorba Csaba 

147. Bécsi út 269. 

A Selyemkikészítő Vállalat irodaépületének alapozá
sakor feltárásra kerültek olyan épületek is, amelyeket 
1945 előtt Garády Sándor megásott és középkori ere
detűnek határozott meg. A megfigyelés során kiderült, 
hogy a területen valamennyi fal újkori, közép- és török
kori cserép szórványként sem került elő, a terület a kö
zépkorban beépítetlen volt. RégFüz 32(1979)113 

Csorba Csaba 

148. Dugonics Titusz tér 2. 

Az épület statikai állapotának meghatározására az elő
ző évben kezdett kutatásnál a jelenlegi épületnél ko

rábbi újkori épület maradványai kerültek elő, illetve egy 
részben betöltött pince, melynek a falazása alapján a pin-
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cét középkorinak véltük. Az épület pincéjében, udvarain 
és négy helyiségben folyt a feltárás. A munka során ki
egészítettük a 18. sz.-i uradalmi kocsma épületének alap
rajzát, melyet egy középkori épület felhasználásával ala
kítottak ki. A 18. sz.-i épület K-i oldalán az ÉD-i irányú 
útnak egy újabb szakaszát tártuk fel, az újkori útréteg 
alatt 14.—15. sz.-i kerámiával meghatározható korábbi 
út nyomait találtuk meg. A 14. sz.-i út alatt 13. sz.-i ke
mencék maradványa került elő. A középkori úttól Ny-ra 
egy más tájolású, de ugyancsak a 13. sz.-i települési ré
tegre húzódó középkori ház maradványa volt. A közép
kori épületen belül ÉD-i irányú római fal és KNy-i csa
torna maradványa került elő 1981-ben. 

A felújításra kerülő épületben és az udvarokon foly
tattuk a párhuzamos középkori Kovács utca, illetve a 
„magna piatea" helyének és az úthoz tartozó beépítés
nek kutatását. A két nagyjából párhuzamos utcát a je
lenlegi kutatási területtől D-re már megtaláltuk (Kla-
rissza-kolostor területén és a Mókus u. 20-as épület ud
varán). A 18.-19. sz.-i falmaradványok alatt a közép
kori épület és feltehetőleg a magna piatea É-i folytatása 
került elő. A 14.-15. sz.-i út alatt, illetve attól K-re. 
ÉK-DNy tájolású 13. sz.-i ház Ny-i sarkát bontottuk 
ki. 

Bertalan Vilmosné 

149. Dugonics Titusz tér-Magyar L. u.-Tanuló u. 

A három műemlék jellegű épületben az OMF restaurá
tor műhelyeit helyezik el. Ezek részletes felújítása már 
folyik. így 1981-ben az udvar területén még volt lehető
ségünk kisebb kutatóárkok nyitására. A területen a Mó
kus u. 20.-Dugovics Titusz tér 2. és a Tavasz utca-Polgár 
utca között egy leletmentésnél meghatározott ÉD-i út 
kapcsolatát kerestük. Az udvar területén a KNy-i árok
ban egy későközépkori ÉD-i út maradványát találtuk, 
alatta pedig 13. sz.-i kemence maradványát. Az útréteg 
kialakítása és vastagsága teljesen eltérő a Mókus u. 20. és 
a Dugovics Titusz tér 2. sz. alatt meghatározott 14. sz.-i 
úttól, melynek vastagsága 15—20 cm között volt és na
gyon sűrű köves, téglás rétegű volt. A Tanuló u.-ban fel
tárt útréteg kronológiailag és struktúrája alapján az 
Árpád-híd É-i oldalán a Hídfő u.—Tavasz u. és Polgár tér 
által határolt tömbben előkerült ÉD-i úttal azonos. A te
lek Ny-i oldalán az ÉD-i irányú római kori útréteget ta
láltuk meg, és az út korábbi szakaszához tartozó épület
maradványt. A római épület egy részét a középkorban is 
használhatták. Feltehetőleg a középkori épülethez csat
lakozott az a KNy-i irányú útréteg, melyet ugyancsak 
ezen a területen tártunk fel. 

A műemléki épületekből álló háztömbben 1982-ben 
folytattuk a munkát. A középkori beépítettség kutatásá
nak során az előző években a jelenlegi munkaterülettől 
É-ra a Magyar Lajos ü. (Fényes Adolf u.) K-i és Ny-i 
járdája alá húzódó középkori falakat találtunk. A feltárás 
során 1982-ben a Magyar Lajos u. K-i oldalán köves ÉD-i 
út és egy jelentős kőépület ÉNy-i sarkát bontottuk ki. 
A falsarok az 1850 után épült ház falai alatt került elő. 
A korábbi épület bontására és betöltésére ennek az új

kori háznak az építése előtt került sor. A feltárt épület
sarkon belül, melynek belső szintjét 3 m mélységnél 
sem értük el, a betöltési anyagban középkori és újkori 
leletanyag volt. A római kori maradványok feltárását 
Németh Margit végezte. 

Bertalan Vilmosné 

150. Flórián tér 

A római kori fürdő feltárásánál a területen húzott 
ÉD-i kutatóárokban középkori agyagpadlót határozhat
tunk meg, melynek szintmagassága felett jelentkezett 
a római kori fürdő két KNy-i irányú fala. A fürdőtől 
D-re a 18. sz.-i út, illetve egy középkori útréteg ma
radványát találtuk, ennek irányát azonban a kutató
árokban nem lehetett meghatározni. A területen a to
vábbi munkákat Kába Melinda végezte. Az ásatás 1977-
ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

151. FdUu. 

A római kori ásatáson (Kocsis László) középkori út 
déli szegélyét figyeltük meg, kora feltehetően 14.-15. sz. 
Fölötte 18. sz.-i út húzódott. 
RégFüz 32(1979)111 

Csorba Csaba 

152. Fő tér Ny-i oldala 

Megkezdtük a Fő téren a tér burkolatának felújítását 
megelőző régészeti feltárást a tér Ny-i oldalán. A korábbi 
leletmentésekből előkerült kváder burkolatú KNy-i irá
nyú fal egy szakaszát tártuk fel. A falhoz D-felől több, 
jelenleg még tisztázatlan rendeltetésű és korú falak csat
lakoztak. Az ásatás 1983-ban még folytatódik. 

Altmann Júlia 

153. Fő tér Ny-i oldala 

A Fő tér területén és a Kórház utca K-i részében víz
csőhálózat felújítása során a prépostsági templom É-i 
oldalán KNy-i irányú falszakaszát határozhattuk meg. 
A templomtól É-ra egy 13. sz.-i épület ÉNy-i sarkát bon
tottuk ki. A fal szélességét az új gázcsővel párhuzamosan 
húzódó korábbi közműárokkal elbontották. A fal külső 
Ny-i síkja — ahol a falmagot találtuk meg, — kváderes 
burkolású lehetett. A falsarokra az épülettörmelékes, 
bontási réteg húzódik. Ettől az épülettől É-ra egy továb
bi ÉD-i irányú épület fala került elő. 

Bertalan Vilmosné 
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154. Fő tér-Korvin Ottó u. -Laktanya u. -Hídfő u. 

A területen vízcső- és gázcsőhálózat felújítása során 
részben a régi nyomvonalon, részben a mellett új árkokat 
húztak. Ezekben több 13. és 15. sz. közötti épület ma
radványát bontottuk ki. A Laktanya u. és Fő tér ÉK-i 
sarkánál nagyméretű, több helyiségből álló épület alap
fala került elő. Ettől Ny-ra a Hídfő utca területén újkori 
és későközépkori útrészlet és ÉD-i irányú falmaradvány 
került elő. Az épület a mai úttest alatt a Korvin Ottó tér 
8—9. irányába fordult. A Korvin Ottó téri árokszakasz
ban feltehetőleg a korábban meghatározott középkori 
épület É-i falának részletét bontottuk ki. A prépost
sági templom maradványait ugyancsak érintette egy 
újabb közműárok. Az ÉD-i árokban kibontásra került 
a templom D-i és É-i falának maradványa és attól É-ra a 
sekrestye É-i fala. Ennél a falnál megállapíthattuk, hogy 
kiszélesedő alapozása nem a 14. sz.-i szintnél jelentke
zett, hanem attól mélyebben. A falstruktúra is felmenő 
falra mutatott. A KNy-i fal É-i oldalán beépített fara
gott követ találtunk. A sekrestye É-i oldalától É-ra két 
keletéit sír (17.—18. sz.) maradványa került elő. 
Az ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

155. Főtéri. 

1976-ban a Zichy palota felújításával kapcsolatban az 
épülettől Ny-ra, az udvar területén vízcsőárkot húztak. 
Ennek az udvar É-i részében húzódó szakaszából a sűrű 
épülettörmelék között egy 11. sz.-i akkantuszleveles dí
szítésű koronázópárkány darabját bontották ki. Az árok 
további szakaszában a középkori templom és épületek
ből származó fehér köves bontási réteget határozhattuk 
meg. A rétegben sok emberi csont is került elő. 

Az udvar ÉNy-i sarkában a szabadtéri színpad körül 
1981-ben és 1982-ben folytattuk a munkát. Az ÉD-i 
kutatóárokban a mai szint alatt nagyobb lapos kövek
ből kialakított járószint mutatkozott, melyet egy ÉNy-i 
DK-i irányú, kőből falazott téglaboltozatos csatornával 
megbontottak. Az út, vagy udvarburkolat az árok K-i 
szakaszában egy habarcsos kőfal Ny-i széléhez csatlako
zott. Ezt az épületet vágta át az újkori téglacsatorna. 
A köves újkori szint alatt 35—40 cm-rel mélyebben a tör
melékes rétegben mutatkozott az ÉD-i fal 3—5 cm-nyire 
kiszélesedő lábazata. Az ÉD-i fal K-i oldalán sűrű törme
lékes bontási réteget találtunk, melyből középkori fala-
zótégla töredéke és kevés 14. sz.-i kerámia került elő. Az 
épület alapozási síkja alatt az árok É-i szakaszában mu
tatkozott egy KNy-i irányú kiszedett fal. Ez a fal folyta
tása lehet annak a KNy-i falnak, melyet ettől a ponttól 
nyugatabbra a Fő téren két közműárokban meghatá
roztunk. A fal itt az alapozási síkig kibontott volt, É-i 
oldalán sárga agyagréteg maradt meg, melyen faszenes 
pusztulási sáv húzódott. A 3—5 cm vastagságú agyagré

teg alatt az aprókavicsos, habarcsos építési szint mutat
kozott, alatta a sötétbarna agyag. A 2,20 m-nél szélesebb 
fal alapozási síkja két különböző szinten jelentkezett, 
ami arra enged következtetni, hogy két különálló fal 
volt. A KNy-i árokban a mai szint alatt 1 m-rel jelentke
zett az agyagba rakott újkori falszakasz, melyet ráalapoz
tak a habarcsos korábbi falra. A habarcsos ÉD-i fal mind
két oldalán fehér épülettörmelékes réteg húzódott, mely
ből középkori leletanyag került elő. A fehér bontási ré
teg az ÉD-i újkori fal alatt jelentkező középkori szinten 
húzódott. Ennek a falnak K-i oldalán a fallal párhuzamo
san korábbi agyagba rakott fal jelentkezett, illetve ettől 
K-re köves réteg alatt induló, köves betöltés mutatko
zott, mely egy szögletes - talán kibontott — falsarok 
betöltése lehet. Ennek a háznak, mely a 14.—15. sz.-ban 
épült ÉK-i sarkának elbontását, illetve a 17. sz. végéről 
származó átépítését tudtuk meghatározni. 

A ma álló épület Ny-i traktusa alatt húzódó pince É-i 
falát korábbi törtköves fal alkotja. Ennek a falnak alapo
zási síkját akartuk meghatározni a pincébe húzott kuta
tóárokkal. A fal alapozási síkját a pinceszint magasságá
ban bontottuk ki. Az újkori hozzáépítés alapozási síkja 
20—25 cm-rel mélyebben jelentkezett. Ettől a törtköves 
faltól D-re a pince területén kibontottuk a 14. sz.-i 
templom É-i oldalán épült sekrestye ÉK-i sarok támpillé-
rének sarkát, melyet a sárga agyagrétegre alapoztak. 

Munkatárs 1981-ben Magyar Károly egyetemi hall
gató volt. 

Bertalan Vümosné 

156. Fő tér 3. 

A Fő tér 3-as sz. épület Ny-i járdájával párhuzamosan 
az úttest területén vízcsőárokban, — mely a korábbi víz
csőárok K-i oldalán húzódott — nagyméretű kváderek-
ből kialakított falat bontottunk ki. Az épület, melynek 
Ny-i falát határoztuk meg, a járda és a Tanács épülete 
alatt folytatódik. Az árokban feltárt kváderes fal szintje 
alatt, a fallal párhuzamosan ÉD-i irányú falmaradvány 
került elő, és római kerámia. Az ásatás 1976-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

157. Fő tér 4. 

Az épület felújításának munkáinál az udvaron húzott 
1—1,30 m mélységű új közműárokban egy megközelítő
leg K—Ny-i irányú, téglából és kőből kialakított újkori 
csatorna került elő. A csatorna É-i falában megmunkált, 
faragott köveket találtunk. Az újkori csatorna fenék
szintje alatt törmelékes réteg kezdődött, melyből 16.— 
17. sz.-i mázas edénytöredék került elő. 

Bertalan Vilmosné 

483 



158. Fő tér 6. 161. Harrer Pál u. 44-46. 

Az épület felújítása során a volt üzletek helyén, ahol 
korábban nem volt lehetőségünk a kutatásra, folytattuk 
a 14. sz.-i prépostsági templom és az épület alatt húzódó 
korábbi falmaradványok feltárását. A volt zöldségüzlet 
helyén K—Ny-i árkokat húztunk. A l-es kutatóárokban 
az újkori réteg alatt jelentkezett a fehér köves bontási ré
teg, melyből sok középkori festett vakolatdarab került 
elő középkori falazótéglával, gótikus és román kori kő
töredékekkel. A törmelékes réteg alatt az árok DK-i sar
kában a 14. sz.-i templom Ny-i saroktámpillérének rész
letét bontottuk ki. A saroktámpillérhez csatlakozóan 
egy korábbi épület bontási rétege É—D-i és K—Ny-i 
irányban folytatódott. A bontási réteg alapján kirajzoló
dott annak a 13. sz.-i épületnek az É-i fala, illetve a K-i 
és Ny-i zárófala, melyet már az előző években ettől a 
ponttól D-re és É-ra is megtaláltunk. Az épületet a 14. 
sz.-i templommal együtt bontották el a 18. sz.-ban. 
A 14. sz.-ban a templom Ny-i támpillér sora közvetlenül 
csatlakozott az épület K-i falához. Az épület É—K-i sar
kában a mélyítésnél a fehér bontási réteg alatt épület
törmelékkel kevert barna földréteg húzódott, melyet 
egy nagyobb köves sáv zárt le. Ezen a nagyobb köves 
törmelékes rétegen az épület szintjére ráhúzódva fasze-
nes felület mutatkozott. A köves rétegből 14. sz.-i ke
rámia került elő. A 2-es kutatóárokban a 14. sz.-i temp
lom Ny-i zárófala, és azzal párhuzamosan egy korábbi 
épület É—D-i fala jelentkezett, illetve a 13. sz.-i ház 
K-i falának kibontott szakaszát találtuk meg. A fehér 
bontási rétegből itt is több faragott kő került elő. Az 
ásatás 1981-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

159. HarrerPálu. 1. 

Az ÉD-i irányú vízvezetékcső északi szakaszában a 
középkori épülettől É-ra köves úttest maradványa mu
tatkozott az árokban, melyet sűrű törmelékes réteggel 
a középkori épület bontási rétegével vágtak át. A bontási 
réteg alatt későrómai kori épület folytatása jelentkezett. 
Az épület KNy-i irányú római kori út déli széléhez csat
lakoztathatott. 

Bertalan Vilmosné 

160. HarrerPálu. 4-8. 

A terület szanálása után a tervezett épület építését 
megelőzően egy ÉD-i kutatóárokban KNy-i irányú kö
zépkori útréteget találtunk, melynek É-i és D-i oldalán 
egy-egy középkori ház falrészletét és kemencéjének a 
maradványát találtuk. A középkori útréteg alatt KNy-i 
irányú római út került elő, mely folytatása a K-i tábor
kaputól kivezető útnak. A középkori útréteg alatt 25— 
30 cm mélységben keletéit csontvázmaradványokat ha-
tárzhattunk meg. A csontvázak mellett melléklet nem 
volt. Az ásatás 1976-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

A 18. sz. elején épült Selyemgombolyító épületének 
felújítása során az épületen kívül az udvar területén le
hetőség volt a régészeti feltárásra. A középkori káptalani 
város északi határán a beépítettség meghatározására az 
újkori épület K-i oldalán húzódó lépcsőtől D-re egy kuta
tóárkot húztunk. Ebben meghatározhattuk a mai szint 
alatt 25—30 cm-re a 18. sz.-i szint helyét, illetve a szint 
alatt egy újkori törmelékes réteg alatt agyagpadló került 
elő". Az agyagpadló átvágása után, alatta római kori ke
rámia került elő. Az agyagpadló korát a területen dolgo
zó Szirmai Krisztina más szelvényekben római korinak 
határozta meg. Ebben a mélységben az épület alapfalá
ban semmi korábbi falmaradvány nem mutatkozott. Az 
ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

162. Hídfő u. 13. (Korvin Ottó tér 9.) 

Az épület felújítási munkáival egyidőben a Ny-i trak
tusban folytathattuk annak a 14. sz.-i templom alatt 
húzódó épületnek a kutatását, melyet az épület pincé
jében már meghatároztunk. A kutatóárokban az É-i 
szakaszon ÉD-i irányú fal K-i szélét bontottuk ki. A falra 
sűrű fehér épülettörmelékes bontási réteg húzódott. 
A bontási réteg alatt a fal K-i szélénél két kemencének 
a maradványát határoztuk meg. Az ásatás 1980-ban 
volt. 

Bertalan Vilmosné 

163. Hidföu.l6-18.(Főtér4.) 

Az újkori épületeknek a Ny-i traktursa elbontásra 
került. A felszabadult területen ÉD-i irányú kutató
árkot húztunk. A Fő tér 4. sz. épület udvarán középkori 
útréteg maradványa került elő. Az útréteg feltehetőleg 
KNy-i irányú. Az újkori padlószintek alatt egy késő
római kori terrazzópadlós épület maradványa került elő, 
melynek további alaprajzi tisztázását Szirmai Krisztina 
végezte. Az ásatás 1976-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

164. Hídfő u. -Tavasz u. -Polgár u. 

A fenti területen - a tervezett új épület alapozási 
árkának földmunkáinál a Hídfő utcával határos árokrész
ben KNy-i irányú útmaradvány került elő. Ettől Ny-ra 
a mai Polgár utca K-i oldalával párhuzamosan az elbon
tott újkori épületek alatt ÉD-i irányú út került elő, az 
5-10 cm vastagságú apró kövekből, tégladarabokból ki
alakított út tetején 16.-17. sz.-i kerámia került elő. 
Az út K-i oldalán falmaradvánnyal. - A középkori út 
alatt római kori réteggel elplanírozott épület, illetve 
ÉD-i irányú út került elő. A római kori feltárásokat 
Szirmai Krisztina végezte. Az ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 
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165. Kálvin u. 2-4,-től E-ra 169. Korvin Ottó tér 

Egy vízvezetékcső és elosztójának kiásott árokban 
középkori leletanyaggal meghatározható bontási rétegek 
és alatta a kerámia alapján római kori épület padlószintje 
került elő. Az ásatás 1978-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

166. Kálvin-köz 

1976-77, 1979-80-ban folytatódott az ásatás az 
óbudai királyi, majd királynéi vár területén. Kutatásaink 
fő célja az erődrendszer további tisztázása volt. Ennek 
folyamán sikerült feltárnunk a külső és belső várfalak 
kisebb-nagyobb szakaszait a vár K-i, Ny-i és É-i oldalán. 
Újból kibontottuk a belső várfal ÉNy-i sarkát is. Az É-i 
oldalon megtaláltuk a vár bejáratát, az árkon átvezető 
hídszerkezet egyes részleteit tártuk fel. 

Altmann Júlia 

167. Kiscelli u. -Korvin Ottó u. sarok 

A Kiscelli úti posta épületétől D-re a parkosított ré
szen a postakábel árkában a későrómai kori vízvezeték 
egy újabb szakaszát bontották ki. A vízvezetékfal fölött 
DNy-i épület sarkát határozhattuk meg. A vízvezeték 
falának átvágásánál megfigyelhettük a szürkére égett 
vízcsőelemekben a vízkőlerakódást. Az ásatás 1977-ben 
volt. 

Bertalan Vilmosné 

168. Kórház u. 1. 

1979 augusztusában lehetőség nyílott néhánynapos 
kutatást végezni a felújítás alatt álló Kórház u. 1. sz. mű-
emlékjellegü ház földszintjén. A munka során falmarad
ványok kerültek elő, amelyek nagyobbrészt követték a 
jelenlegi épület alaprajzát. Eszerint elmondható, hogy a 
mai épület alatt előkerült egy korábbi ház nyoma, amely 
falmaradványai alapján egy többosztású, a jelenlegi épü
letnél kisebb alapterületű építmény lehetett. Az ásatás 
során kerámia vagy más kísérő lelet nem került elő. 

1980. januárjában újabb lehetőség nyílott az épüle
ten belül további kutatásra. Ekkor az ásatást a pincében 
végeztük. A kutatás során előkerült falmaradványok és 
gödrök koráról, és funkciójáról leletek hiányában semmi
féle következtetést levonni nem tudtunk. A rétegek 
elemzése során kiderült, hogy a kiásott területet több
ször megbolygatták, átformálták, és ezzel megnehezítet
ték a datalási lehetőséget. 

Rétiné Zádor Judit 

Az Árpád-híd szélesítésével kapcsolatos közműfel
újítási munkák előtt a Korvin Ottó tér parkfelületét több 
kutatóárokkal megszondáztuk. Az 50-es években egy 
közműárokban több épület falmaradványa került elő. 
Ezek alaprajzi kiegészítését tűztük ki feladatul. A Ny-i 
parkrészletben jelentős újkori épületmaradványok alatt 
középkori ház maradványai kerültek elő. A római kori 
objektumokat Topái Judit és Tóth Ágnes tárták fel 
1978-ban. 

A 14. sz.-i prépostsági templomtól D-re a park terü
letén egy korábbi ÉD-i közműároktól K-re és Ny-ra 
húztunk egy-egy kutatóárkot. A vegyes falazatú, jó minő
ségű újkori épület alatt középkori ház É-i falának részle
te és fehér öntött padlójának maradványa került elő. 
A padlón az épület bontási rétegében középkori lelet
anyag, a padló alatt 13. sz.-i fal és kerámia került elő. 
A fal D-i oldalán a külső szint helye is meghatároz
ható volt. A belső szint mélyebben húzódott, mint a 
külső. Az épülettől északra a második kutatóárok te
rületén egy újabb középkori ház K—Ny-i fala, egy 
13. sz.-i tüzelőhely, a feltöltési rétegből egy vörösmár
vány medence részlete került elő. A medence külső falán 
egy kerub kiterjesztett szárnyrészlete. A reneszánsz tö
redék anyagában a medence falának vastagságában és a 
faragvány stílusában azonosságot mutat azzal a kerub
fejjel díszített medencetöredékkel, melyet az 1956—57-es 
ásatásnál a templom D-i oldalán találtunk. Az ásatás 
1978-79-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

170. Korvin Ottó tér keleti és nyugati park területe 

A megkezdett kutatást a terület D-i oldalán és a Ny-i 
park területén folytattuk. A park DNy-i szakaszán két 
helyiségből álló középkori ház maradványát bontottuk 
ki. A fal egy részét ezen a szakaszon az alapozási síkig 
kibontották. Az l-es számú helyiség DK-i sarkában kút 
került elő. A kővel kifalazott kútra később ráfalaztak. 
A kút betöltéséből gazdag leletanyag került elő. Ezek 
között velencei üveg, olasz majolikák, mázas, fülkés 
kályhacsempék, egy Geréb László címerével díszített 
mázatlan kályhacsempe, 14.-15. sz.-i fazekak és egy 
11.-12. sz.-i kőfaragvány, figurális díszítéssel. A figura 
ruharedőinek kialakítása azonos a tabáni Krisztusnak 
nevezett románkori faragvánnyal. A tér keleti részén 
több középkori házat és a betöltési rétegben gótikus 
szobormaradványokat találtunk. Az ásatás 1979-ben 
volt. 

Bertalan Vilmosné 
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171. Korvin Ottó tér 8. 175. Lajos u. 152. előtt 

A műemlékjellegű épület felújítását megelőzően egyes 
helyiségekben és az udvaron folytattuk a 14. sz.-i temp
lom feltárását. Az újabb kutatásnál a templom téglapad
lója alatt a főhajó területén bolygatott sírokat találtunk, 
melyekben 15. sz.-i kerámia került elő. Ez arra mutat, 
hogy a feltárt téglapadló a 15. sz. végi átépítésnél, illetve 
az 1526-os pusztítás után készült. Az É-i és D-i mellék
hajóknál egy újabb oszlop alapozását tártuk fel. A kö
zéphajóban és a D-i mellékhajó területén ez alatt a sír
réteg alatt, mélyebb szinten több keletéit csontvázrész-
letet bontottunk ki. A csontvázak mellett melléklet 
nem került elő, a relatív kronológia alapján, miután a ké
sőrómai kori törmelékes rétegbe ásták bele, a sírok fel
tehetőleg az első templom körüli temetőhöz tartoztak. 
A téglapadlón húzódó fehérköves bontási rétegben, a 
gótikus templom több faragott részletét találtuk, ezek 
között egy boltozati rétegkő részletét, illetve maradvá
nyát. Az ásatás 1978-79-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

172. Korvin Ottó tér 9. 

Az épület udvarán ÉD-i kutatóárokban a 18. sz.-i 
épület szintjétől vastag fehér kőtörmelékes réteg került 
elő, melyből körte-taggal profilait bordaköteg indítása 
került elő több gótikus töredékkel. A réteg alatt egy 
KNy-i irányú fal. A fal mindkét oldala kisméretű kváder-
borítású lehetett, a feltárt falszakaszon a kváderek helye 
volt megállapítható. A fal É-i oldalán két keletéit csont
váz részletét bontottuk ki, D-i oldalán tűzhely marad
ványa került elő. Az ásatás 1978-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

173. Kőu. 

Az ÉD-i irányú Laktanya u. alatt egy korábbi — fel
tehetőleg ÉD-i irányú — útnak a részletét határoztuk 
meg. A középkori úttest a római kori fürdőtől Ny-ra 
került elő. Az ásatás 1977-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

174. Lajos u. -Serfőző u. sarok 

Az Árpád-híd D-i oldalán a híddal beépítésre kerülő 
sávban folytattuk a középkori út és épületek kutatását. 
A Lajos utca és Serfőző utca sarkán álló épület elbontása 
után az újkori épület alatt több helyiségből álló kőházat 
tártunk fel. A kőház déli oldalán 13. sz.-i épület marad
ványa került elő. Az épület K-i fala és a hozzácsatlakozó 
agyagpadló. A 13. sz.-i agyagpadló átbontása után 20— 
25 cm-rel mélyebben római kori terrazzópadló került 
elő. A 13. sz.-i ház alaprajzi tisztázását a későközépkori 
és újkori beépítés miatt nem tudtuk tisztázni. 

Bertalan Vilmosné 

Az épület D-i homlokzata előtt a volt Jós utca É-i 
járdája helyén középkori épület D-i falának maradvá
nyát és az épületen belül mélyebb szintjét, feltehetőleg 
pincéjének a részletét bontottuk ki. A jelenlegi épület 
K-i járdáján a középkori épület folytatása már nem volt 
meghatározható. Köves útréteg maradványa került elő, a 
kerámia alapján római kori. Az ásatás 1977-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

176. Lajos u. 152. 

1979-ben a Lajos u. 152. számú műemlékjellegű ház 
felújítási munkáatai során lehetőség nyílott az épület 
pincéjének régészeti kutatására. A múlt században átépí
tett ház vakolat nélküli homlokzatán több korábbi épít
kezés nyoma figyelhető meg. Főleg az épület Ny-i és 
D-i (volt Jós utcai) oldalán láthatók középkori maradvá
nyok. Az épületszárny alatt húzódó dongaboltozatos 
barokk pince falából, a mai pince járószinttől 10—20 cm 
magasságban középkori - törött profilú - konzol áll ki. 
A fal megkutatásakor még két konzolmaradvány került 
elő, amelyek a mai épület pincéjében egy régebbi épület 
sík mennyezetét tarthatták. 

Az ásatást a falból eredetileg is kiálló konzol alatt 
kezdtük, mivel feltételeztük, hogy előkerülnek a hozzá 
tartozó ház további maradványai, de a konzolhoz tar
tozó első épületet az ásatás során nem találtuk meg. 

A feltárás folyamán előkerült egy több osztatú épü
letmaradvány 3 összefüggő oldallal, de ez, faltípusa alap
ján valamivel későbbi lehetett, mint a konzol és a hozzá 
tartozó falszakasz (I—IV. szelvény). A megtalált épület 
Ny-i és D-i irányban terjedt a mai pince falain túl, de 
ennek feltárására nem volt módunk. A VII. szelvény fal
maradványai esetleg későbbi hozzáépítései lehettek az 
egykori háznak. 

Előkerült továbbá, egy másik épületmaradvány is a 
jelenlegi ház alatt. (I/a, Ili/a szelvény). Ez nem kapcsoló
dott az előbb említett maradványokhoz, hanem egy en
nél is későbbi átépítésből származhat. 

Közvetlenül erre épült rá a jelenlegi ház és annak 
dongaboltozatos barokk pincéje. 

Rétiné Zádor Judit 

177. Lajos u. 152-156. 

1976-ban a Mókus utcai óvoda helyén, a Lajos utca 
152. és 156. sz. épületeknek a nyugati földszintes trak
tusát elbontották. A három ház helyén ÉD-i irányban 
húzott kutatóárokban egy köves szintnek a maradványát 
találtuk és a Lajos utca 156. területén egy középkori 
háznak a DNy-i sarkát határozhattuk meg. A középkori 
épület K-i szakaszát a ráépült újkori épület és annak pin
céje miatt már nem tudtuk meghatározni. A középkori 
ház Ny-i oldalán sövény fal maradványát találtuk. 

Bertalan Vilmosné 
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178. Lajos u. 154. 

1981. április 7. és 24. között leletmentő ásatást vé
geztünk a III. Lajos u. 154. sz. ház udvarán. 

A feltárás célja: az 1979-ben a III., Lajos u. 152. sz. 
alatt előkerült középkori ház maradványainak tisztázá
sa, illetve új épületmaradványok felkuttása. Sajnos a rö
vid leletmentésen jelentős tárgyi anyag vagy falmarad
vány nem került elő. 

Rétiné Zádor Judit 

179. Lajos u. 156. 

1977-ben az elbontott újkori ház helyén húzott ÉD-i 
árokban a D-i szakaszon KNy-i irányú falszakasz került 
elő, mely egy középkori pince D-i falának részlete. 
A pince betöltési anyaga 18. sz.-i volt. A középkori ház 
alaprajzi tisztázására az újkori épület pincéje miatt nem 
volt lehetőség. 

Bertalan Vilmosné 

180. Lajos u. 158. 

A Lajos utca 158. sz. épület Zichy utcai földszintes 
traktusát 1976-ban kezdték bontani. Ennek a munkának 
során 3 helyiségben húztunk kutatóárkokat. Az épület
rész K-i szakaszában téglaboltozatú betöltött újkori pin
cének a részletét határoztuk meg. A pincétől Ny-ra kö
zépkori padlószinteket és római kori réteget találtunk. 
Ennek a területnek a teljes feltárására nem volt lehe
tőség. 

1977-ben az épület részleges kiürítése után az egyes 
földszinti és emeleti helyiségekben dolgozhattunk. Több 
középkori és 18. sz.-i falat, illetve ajtó- és ablaknyflást 
határoztunk meg. Az épület Ny-i homlokzatán a 19. 
sz.-i toldalékszárny helyén az emeleten egy második, a 
földszinten egy harmadik kőkeretes középkori ablakot 
találtunk. Az osztásnélküli földszinti ablak kisebb mint 
az eddig kibontott középkori ablakok. Az épülettől 
Ny-ra egy 3 méter széles sávban több kutatóárkot húz
tunk. Az épület É-i részének Ny-i oldalán középkori 
pinceablakot, melyet a 18. sz.-ban megújítottak és egy 
ÉD-i irányú újkori falat — mely egy középkori KNy-i 
irányhoz csatlakozott —, találtunk. Ettől D-re a kapu
alj É-i oldalán húzott kutatóárokban megállapíthattuk 
ennek az épületrésznek 1500 körüli járószintjét, és a 
későközépkori járószint alatt tüzelőhelyek maradványát 
tártuk fel, melyekre 12.-13. sz.-i kerámiával datálható 
hulladékos betöltés húzódott. A kerámiaanyagban vas
tag falú, grafitos agyagú fazekak töredékei is előkerül
tek. A 18. sz.-i épület déli részének Ny-i oldalán egy 
középkori utca és két középkori ház részletét határoz
tuk meg, ezeknek a falára épült az újkori ház Ny-i fala. 
Az úttól D-re egy kővel falazott kút vagy ciszterna ke
rült elő, melynek betöltéséből 3.5 m mélységig 13.—14. 
sz.-i leletanyagot bontottunk ki. Egy mázas állatfejes 
kiöntős ausztriai korsó töredéke is szerepel az anyagban. 
A kút vagy ciszternától D-re és É-ra is KNy-i irányú fa

lakat találtunk egy agyagos padlószinttel. A középkori 
objektumokat a 18. sz.-i ház csatorna- és emésztőrend
szerének építésekor bontották meg. 

Az épület felújítása során folytattuk az épületen belül 
a középkori maradványok alaprajzi tisztázását (1980). 
Az 1500 körül átépült É-i épületrész alatti pincéről 
megállapíthattuk, hogy az egy korábbi, 15. sz.-i ház 
maradványa, melynek DNy-i sarkában lehetett a bejá
rata, melyet az É-i homlokzaton levő földszinti ablak
kal együtt az utolsó középkori átépítésnél elfalaztak. 
A 15. sz.-i ház részlete a pince D-i falában a hasított 
kőlapokból készült dongaboltozat válában megmaradt le
gömbölyített végű két kőkonzol is. 

Az 1500 körül kialakított kapualjtól D-re levő helyi
ség falának alapozásában két építési periódust tudtunk 
meghatározni. A 18.—19. sz.-i D-i épületrészen belül a 
KNy-i utca folytatását és az utca É-i és D-i oldalán 
álló háznak a falát, illetve szintjét tártuk fel. A D-i épü
let ÉK-i sarkánál átépítést találtunk, feltehetőleg a 
13.-14. sz.-i ház K-i bejáratának helyén. Az utca É-i 
oldalán álló egy helyiségű ház Ny-i oldalán levő bejárata 
mellett a legkésőbbi középkori szintre nyíló bejáratot 
határoztuk meg. 

1982-ben az épület új közműhálózatának bekötési 
munkáinál négy KNy-i irányú árkot húztak, az épület K-i 
oldalán, melyekben középkori út- és falmradványt bon
tottunk ki. Az épület kapualjától D-re levő helyiség 
15.-16. sz.-i K-i fala alá húzódó korábbi középkori falat 
találtunk a bekötőárkokban. A feltárt faltól K-re 130 cm 
mélység körül köves út maradványát határoztuk meg, 
melyen középkori leletanyag volt. Ezt az utat mindhá
rom bekötőárokban megtaláltuk. Alatta római úttest 
húzódott, melyet H. Kérdő Katalin bontott ki. 

Bertalan Vilmosné 

181. Lajos u. 163. 

A középkori piactér keleti házsorának romkertszerű 
bemutatása a Lajos u. 163 és 165 sz. ház udvarán feltárt 
középkori ház- és utcarészlet konzerválásával megindult 
1982-ben. A középkori tér É-i részét alkotó KNy-i 
irányú utca (a volt Zichy utca) D-i és É-i oldalán álló 
ház Ny-i részét bontották ki. A térre merőlegesen álló 
két ház Ny-i homlokzatát tártuk fel. A Ny-i homlokza
ton jelentkeztek a kőkerekes bejáratok. Az északi háznál 
az ajtóhoz nyugatról bejárati lépcső csatlakozott a 
15. sz.-ban. Az épületeket a 18. sz.-ban Ny-i irányba bő
vítették. Ezzel a 14.-16. sz.-i fogas beépítésű három
szögletű tér tölcsérszerű utcává alakult át az újkorban. 

Bertalan Vilmosné 

182. Lajos u. 170. 
A Serfőző utca és a Lajos utca sarkán álló ház előtt 

a középkori úthálózatot kutattuk. A közművezetékek 
által erősen bolygatott területen húzott szelvényünkben 
Ny-i és É-i oldalon találtunk középkorinak látszó útnyo-
mokat, 1,50-2 m-es újkori feltöltés alatt. 
RégFüz 30( 1977)54 Csorba Csaba 
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183. Laps u. 179. 

(A telek egy részén jelenleg a Budapesti Rádiótechni
kai Gyár garázsa és szerelőműhelye van.) A 4. sz.-i erő
dítés feltárásánál a bástyafal É-i oldalán középkori épü
let falrészletét határoztuk meg. Az épület kiterjedését, 
illetve a plébánia templom előtt feltárt K—Ny-i irányú és 
feltehetőleg a középkori Margit utcával azonosított utcá
nak K-i folytatását kívántuk tisztázni. A feltárás során 
megállapíthattuk a középkori épület É-i zárófalát, mely 
azonban egy átépítésnek az eredménye. Az eredeti záró
falat újkori bolygatásokkal elbontották. 

Egy szakaszon a későközpokori É-i zárófal mellett, 
attól É-ra egy 18. sz.-i K—Ny-i út részletét találtuk. 
Középkori útmaradvány nem volt meghatározható. 
A középkori ház K-i fala a római kori ún. csarnokos 
épület falára épült rá. 

Bertalan Vilmosné-Tóth Ágnes 

184. Laktanya u. l.,5. 

A Laktanya u. 1. és 5-ös számú épületek helyreállí
tása előtt az épület udvarán már húztunk kutatóárkokat. 
Az l-es számban az udvar területén meghatározott kö
zépkori épület folytatása került elő. Az északi traktus
ban É—D-i középkori falat találtunk, melyben elfalazott 
ajtó maradványát tártuk fel. Az 5-ös számú épület udva
rán húzott kutatóárokban — feltehetőleg KNy-i irányú — 
útréteg került elő. Az útrétegen kerámiát nem találtunk. 
Alatta ÉD-i irányú római épület alapfalát bontottuk ki. 
Az ásatás 1979-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

185. Laktanya u. 1. 

Az épület Ny-i traktusában a felújítással egyidőben 
végzett leletmentésnél az elbontott újkori szint alatt 
KNy-i irányú fal került elő, melynek É-i oldalán a 
kiásás mélységéig középkori leletanyaggal kevert épület
törmelékes réteg húzódott. Ettől a faltól D-re a feltéte
lezett középkori szint alatt római kori épület falmarad
ványa került elő. Ez az épület a mai kapualj irányába 
húzódik. Az ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

186. Laktanya u. 2. 

Az épület felújítási munkáit megelőzően a kiürített 
helyiségekben és az épület udvarán folytathattuk annak 
az épületnek alaprajzi tisztázását, melyet a Laktanya u. 
2. előtt az úttesten, illetve járdaszigeten határoztunk 
meg. Az épület D-i traktusa alatt az újkori rétegek alatt 
korábbi fal ÉD-i szakaszát bontottuk ki. Az udvar terü
letén köves útréteg maradványa került elő, az újkori és 
későközépkori beépítés alatt. Az útréteg tetején állat
csontok, kevés vasmaradvány került elő. 

Az útréteg átvágása után, közvetlenül alatta kővel ki
rakott, illetve fakoporsós sírokra bukkantunk. A sírok 
melléklet nélküliek voltak. Tájolásuk keletéit. A 3 sír el
bontása után, közvetlenül alatta további két sír került 
elő. A pince területén a sárga agyagba vágott gödröket 
találtunk, melyek betöltéséből római kori anyag került 
elő. A D-i traktus alatt feltárt épülettől É-ra két mész
égető kemencének a maradványát találtuk, melyeket a 
18. sz.-ban bontottuk meg. Az ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

187. Laktanya u. 4-6. 

Az újkori épület szanálása után a területen egy ÉD-i 
és egy KNy-i árkot tűztünk ki. Az ÉD-i árokban KNy-i 
irányú épület falát bontottuk ki. A fal D-i oldalán vastag 
vörös terrazzó burkolás mutatkozott. A terület KNy-i 
sarkában feltehetőleg mészégető kemencék fenékrészle
tét bontottuk ki. Hasonló kemencemaradványok kerül
tek elő már a Harrer Pál utca 10. számú épület helyén a 
telek É-i szakaszában. A félig földbe vágott kemencék 
szintje már nem volt meghatározható. A kemencék be
töltésében 18.-19. sz.-i anyag volt. Az ásatás 1979-
ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

188. Laktanya u. 5. 

Az épület felújítása előtt a kiürített helyiségekbe 
É—D-i irányú kutatóárkot húztunk. A kapualjtól É-ra 
levő helyiségekben a kapualj falával párhuzamosan, 
attól 1 méterre egy korábbi falat találtunk, mely a je
lenlegi épület É-i falával alkotott egy helyiséget. A je
lenlegi D-i fala a helyiségnek egy 19. sz.-i megnagyobbí-
tásnál épült, melynél az eredeti 18. sz.-i épület kapualjá
ból, illetve udvarából is egy részt beépítettek. A helyisé
gen belül, a jelenlegi szint alatt a 18. sz.-i agyagpadlót 
megtaláltuk. Az agyagpadló átvágásainál egy korábbi 
feltöltési réteget határozhattunk meg. Az újkori épü
let átépítésére és szintjének emelésére valószínűleg 
az 1838-as árvíz után került sor. Az épület D-i helyi
ségeiben a jelenlegi D-i zárófaltól 80 cm-re az árok
ban egy azonos irányú — a réteg alapján — újkori falat 
találtunk, illetve a szintje alatt egy betöltést, melyből 
kerámia nem került elő. Itt is megállapíthattuk a 19. 
sz.-i szintemelést. Az épület udvarán az előző években 
végzett kutatásnál ezt a szintemelést ugyancsak meg
határozhattuk. Az ásatás 1981-ben volt. 

Munkatárs: Nagy Ildikó. 
Bertalan Vilmosné 

189. Laktanya u. 7. 
Az épület felújítását megelőzően az utcai traktus 

területén ÉD-i kutatóárkot húztunk. A 20. sz.-i rétegek 
alatt itt is megállapítható volt a 19. sz.-i szintemelés. 
Az újkori rétegek alatt köves római kori réteget talál
tunk. Az ásatás 1981-ben volt. 

Munkatárs: Nagy Ildikó. Bertalan Vilmosné 
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190. Magyar Lajos u. (Fényes A dolf u. )—Perc u. -
Mókus u. 

A kolostor templomának D-i oldalán 1975-ben kővel 
falazott sír kőlapokból kialakított fenékmaradványát és 
szögben törő falrészletet találtunk, melynek É-i folytatá
sa a templom támpilléréhez kapcsolódott. Ennek az ob
jektumnak további feltárását 1976-ban folytattuk. A ká
polna D-i falának egy szakaszát az újkori pincefalban ha
tározhattuk meg, melyhez két támpillér tartozott. Az 
ÉD-i irányú Ny-i falának DNy-i sarok támpillére maradt 
meg. A feltárt építményt a Krisztus-teste kápolnával 
azonosítottuk, melybe 1380-ban az idősebb Erzsébet 
királynét, a kolostor építtetőjét temették el. 

A feltárt klarissza kolostor templomának műemléki 
konzerválása és helyreállítása során 1978-ban a temp
lom É-i mellékhajójának alapfalát tártuk fel. A szentély
záródás azonos a D-i mellékhajó szentély záródásával. 
A falat egy újkori szinttől induló kúttal átvágták. Az É-i 
mellékhajó alatt két KNy-i irányú római fal került elő, 
illetve a szentély fal alapozási sávjával átvágva egy ÉD-i 
fal maradványát határozhattuk meg. A középkori temp
lom déli falához épült újkori pince padlószintje alatt a 
templom D-i támpillérsorát tártuk fel. A pince D-i fal
szakaszából több középkori faragott követ bontottunk 
ki: oszlopdobok részletét, bordaköteg lábazatának két 
rétegkövét. A kövek a 14. sz.-i profilok alapján a temp
lomból származnak. 

1979-ben a kolostor műemléki helyreállítása során a 
nyugati kerengőfolyosó keleti falánál, a folyosó falánál 
korábbi ÉD-i falat határoztunk meg. A korábbi épület 
teljes feltárására nem volt lehetőség, a falhoz tartozó 
agyagpadló alatt KNy-i irányú római kori falak kerültek 
elő, melyek az ÉD-i római út K-i széléhez csatlakoz
hattak. 

Bertalan Vilmosné 

191. Magyar Lajos u. 

Vízcsőárokban, mely a Magyar Lajos utca Ny-i olda
lán, a park területén húzódott ÉD-i irányú köves út ma
radványát találtuk, melyet egy újkori épület fala vágott 
át. Az útréteg átvágásánál kitűnt, hogy az 5—10 cm vas
tag középkori útréteg alatt 25—30 cm mélyen ÉD-i 
irányú római kori út húzódott. Tetején a nagy burkoló
lapok maradványával. A római út Ny-i szélén épület
maradvány és egy feltehetőleg későrómai kori kő sír
láda részlete került elő. 

Bertalan Vilmosné 

192. Magyar Lajos u. 3. 

Az épület felújítását megelőző — a tervezéshez szük
séges talajmechnaikai vizsgálatoknál — a pince területén 
az épület alapozási síkja alatt korábbi falmaradványokat 
találtunk 1980-ban. 

Bertalan Vilmosné 

193. Mókus u. 20. 

Az épület felújítását megelőzően az udvar területén 
és az elbontott D-i szárny helyén ÉD-i és KNy-i irányú 
kutatóárkot húztunk. A KNy-i irányú árokban az újkori 
rétegek alatt ÉD-i irányú jó minőségű — elsősorban 
kövekből kialakított - útréteget találtunk. Az úttól 
Ny-ra kiszedett középkori törmelékkel meghatároz
ható ÉD-i fal került elő. Ettől Ny-ra az újkori építés
sel megzavarva határoztuk meg az épület Ny-i falát. 
Alatta többször átépített római kori épület maradványa 
került elő, kerámia anyaggal és stukkótöredékekkel. 
A középkori út K-i oldalán kőépület maradványa nem 
mutatkozott. Ezt az utat szélessége és vastagsága alap
ján azzal a nagy úttal azonosítjuk, melyet egy 1373-as 
oklevél klarissza kolostor szomszédságában jelöl meg. 
Az útréteg tetején középkori leletanyag került elő, át
vágásánál a római épülettől K-re agyagos réteg és kővel 
kirakott felület mutatkozott. Az ásatás 1980-ban volt. 

Bertalan Vilmosné 

194. Névtelen u. 

Névtelen utca (a volt Lajos utca 165—187. számú telkek 
keleti felében létesített utca, mely a Lajos u. 158. 
és az Árpád-híd között húzódik) — Lajos u. 165. 
helyén. 

A volt Lajos utca 165. helyén már korábban is végez
tünk feltárást. Ekkor középkori út és épületmaradvá
nyok kerültek elő. 1980-ban a Névtelen utcának a Ny-i 
szakaszát bontottuk ki. A kutatásnál a középkori utca 
Ny-i oldalán álló ház teljes feltárását kezdtük meg. 
A középkori utat és épületet két újkori házzal vágták át. 
Az egy helyiségből álló középkori épület D-i falában él-
szedéssel profilált ajtókeret Ny-i szárkövét eredeti helyén 
találtuk meg. Az ajtó küszöbszintje a feltárt középkori 
útréteghez viszonyítva jóval mélyebben helyezkedett el. 
A bejárat két szélénél két keskeny fal csatlakozott, fel
tehetőleg a később elbontott lépcső támfalai. Az épü
let DK-i sarkához, mely nagyobb kövekből volt kiala
kítva, az utolsó középkori átépítésnél egy második he
lyiséget az újkori épület pincéjének É-i fala vágja el. 
Az épület betöltési rétegében 16.-17. sz.-i kerámia volt, 
mely egy agyagos köves rétegre húzódott rá. Ezzel az 
agyagos köves réteggel a középkori ajtónyílást is lezár
ták. Ezen a rétegen egy kemencének fenékrészlete került 
elő, mely a középkori épület 17. sz.-i használatát mu
tatja. 

1981-ben folytattuk ennek az épületnek a feltárását 
és az épület 16.-17. sz.-i rétegei elbontása után folytat
tuk kibontását. A 6X8 m nagyságú egy helyiségű épület 
azonos falstruktúrát mutat. A küszöbszint magasságában 
az agyagos padlórétegben, illetve az alatta levő köves 
betöltésben 13.-14. sz.-i kerámiát találtunk. Az épüle
ten belül több gödör mutatkozott, melyekből későkö
zépkori kerámia került elő. A középkori épület K-i és 
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É-i oldala körül tüzelőhely maradványokat határozhat
tunk meg. Az épülettől D-re a középkori útréteg átvágá
sánál két réteget határozhattunk meg, melyek alatt egy 
12.—13. sz.-i kerámiával kevert feltöltési réteg húzódott. 
Megtaláltuk azt a római kori szintet, melyen középkori 
javítás mutatkozott s melynek szintmagassága a kapu kü
szöbmagasságával egyezett meg. A területen a római kori 
út, fal és sírok feltárását Tóth Ágnes és H. Kérdő Katalin 
végezte. 

A volt Zichy és Templom utcai területen tervezett 
Óbuda szálloda helyén folytattuk a volt Lajos utca 165. 
és 167. számok helyén a középkori épület és út feltárá
sát. A több rétegű ÉK—DNy-i irányú középkori út K-i 
oldalán két újabb középkori ház részletét határozhattuk 
meg. Az út K-i oldalán álló 13. sz. első éveiből származó 
épület, melynek ÉNy-i sarkán díszes kapu maradványát 
találtuk, többszöri átépítését tudtuk igazolni. A 13.—15. 
sz.-i háztól K-re nagyméretű több objektumból álló cölö-
pös félig földbe mélyített gödrök maradványát tártuk 
fel. Ezeken belül kővel kirakott kemence és több átégett 
tüzelőhely nyom mutatkozott. Az objektumokat egy 
ÉD-i tájolású római épület és az épület K-i oldalán húzó
dó útba mélyítették bele. Az ismeretlen rendeltetésű 
objektumok betöltéséből sok állatcsont, kevés vasmarad
vány és nagy számban kerültek elő 11.—12. sz.-ra datál
ható vastag falú és peremű grafitos anyagú fazekak töre
dékei. A római kori objektumokat ebben az évben 
H. Kérdő Katalin kutatta. A. középkori épületen belül 
átvágtuk egy szakaszon a betöltését, melyben a 16—18. 
sz.-i köves törmelékes réteg alatt a fal alapozási síkjának 
magasságában 4—5 cm vastagságú faszenes réteget talál
tunk, ez a réteg az épület agyagpadlóján húzódott. A fa-
szenes réteg tetején 60-80 cm vastagságban vörösre át
égett agyagos betöltést határozhattunk meg, melybe 
középkori kályhaszem darabok és vaseszközök marad
ványai voltak. 

Bertalan Vilmosné 

195. Pacsirta u. -Föld u. 

Okleveles adatok szerint a mai Flórián tértől Ny-ra 
a királynői jobbágyok házai és kertjei álltak. Az elmúlt 
években a jelzett utcák szanálásával és közműépítkezé
sekkel kapcsolatosan végzett régészeti feltárások során 
a Gyűrű u. 5., Föld u. 14. alatt középkori leletanyag ke
rült elő. Ezért a terület további feltárása érdekében a 
Pacsirta utcában egy szelvényt, a Föld u. 8. helyén egy 
ÉD irányú árkot ásattunk. A Pacsirta utcai szelvényben 
18. sz.-i útréteggel elplanírozva egy későromai épület 
került elő, padlószintjével együtt. A barokk kori épít
kezések során a középkori szintet is teljesen elpusztí
tották, megváltoztatva a telekbeosztást is. A későrómai 
K—Ny irányú úthoz igazodhatott a feltárt épület. 
A Föld utcai É—D irányú kutatóárokban az É—D irá
nyú római út mentén álló területet vágtuk át. Római 
kori rétegek fölött közvetlenül 18. sz.-i leletanyagot 
találtunk, tehát' itt is elpusztult a középkori szint. 
RégFüz 31(1978)103 

Csorba Csaba 

196. Tanuló u. 6. 
1976-ban az épület szanálás előtti kutatásánál a pince 

területén egy KNy-i irányú falat találtunk, a pince D-i fa
la mellett köves útréteg maradványát bontottuk ki, mely 
a leletanyag alapján középkorinak határozható meg. Az 
út iránya és szélessége a már részben szanált épület tör
meléke miatt nem volt meghatározható. 

A Tanuló u. 6. számú újkori épület bontásának befe
jezése után folytathattuk az előző évi leletmentést. 
A KNy-i irányú római kori épület további falszakaszát 
bontottuk ki. Ezen a falszakaszon megállapítható volt, 
hogy a 160 cm széles falat a középkori szinttel 60 cm 
szélességűre bontották vissza és a római kori épületet kö
zépkori anyaggal töltötték be. Az épület középkori 
szintje alatt 1,5 m mélységig nem találtuk meg a római 
kori padlószintet. A római kori épület D-i oldalán, azzal 
párhuzamosan falat találtunk. A falat egy újkori réteg
gel a középkori szintig visszabontották. A római épület
től Ny-ra ÉD-i irányú római kori útréteg került elő. 
A római kori objektum feltárását Facsády Annamária 
és Szirmai Krisztina folytatták. 

1981-ben a Tanuló u—Polgár téren húzódó távfűtési 
vezetéknek egy szakaszát megszüntették, és ezzel párhu
zamosan a Tanuló utca 6. sz. helyén új távfűtési árkot 
húztak. A távfűtési árok Ny-i szakaszában átvágtak egy 
ÉD -i irányú 120—160 cm széles falat. A fal Ny-i szélén a 
távfűtés aknája miatt az átlagos 160 cm-es árokmélysé
gen túl mélyítettek, s itt a fal Ny-i széléhez csatlakozó 
ÉD-i irányú utat vágtak át. Az épületfalat és utat azono
síthattuk az előző években meghatározott ÉD-i irányú 
római kori úttal, s az épületet azzal a nagyméretű római 
kori épülettel, mely a Tanuló utca 6. sz. helyén került 
elő. A fal koronájához újkori réteg csatlakozott. Az 
ÉD-i fal K-i oldalán középkori anyaggal datálható betöl
tést, illetve faszenes égésmaradványt határoztunk meg. 
Ezt a középkori betöltési réteget, illetve a római kori 
épület K-i falát az újkori épület pincéjével elbontották. 
Az újkori pincétől K-re 18. sz.-i útréteget határozhat
tunk meg, mely egy későközépkori ÉD-i irányú épület 
falát vágta át. Az árok K-i végében, mely a Tanuló utcá
ban ÉD-i irányban folytatódott, római kori épület fal
maradványai kerültek elő. 

Munkatárs: 1981-ben Nagy Ildikó régész volt. 

Bertalan Vilmosné 

197. Tavasz u. -Korvin Ottó tér 

Az új vízcsőárok a volt Tavasz u. és Szentlélek utca 
É-i házsorának a helyén húzódott, átvágva a korábbi 
Szentlélek teret. Az árok Polgár utca és Hídfő utcai sza
kaszában kemence és útmaradványt találtunk, ettől K-re 
a mai Korvin Ottó tér Ny-i széléig terjedő árokrészben 
az újkori épületnél felhasznált korábbi épület D-i falát 
és bejáratát tártuk fel. A volt Szentháromság szobor ala
pozásánál egy kőépület falait, illetve kibontott falához 
csatlakozó 13. sz.-i agyagpadlót találtunk. Ettől az árok
szakasztól K-re a volt Naszád u. D-i házsora alatt újkor
ban elplanírozott korábbi kőépület D-i falát határoztuk 

490 



meg. Az árokban jelentkező római objektumok leletmen
tését Szirmai Krisztina és Kovács Borosi Ágnes végezték. 
Az ásatás 1982-ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

198. Táborhegyi út 14. 

Györffy György Tholt Titusz ügyvéd múlt századi 
ásatásai alapján feltételezte, hogy a Táborhegyi út—Far
kastorki út találkozásánál levő telken feküdt Fehéregy-
háza, amely abból a szempontból is jelentős — túl óbu
dai topográfiai vonatkozásokon —, hogy Anonymus 
ide helyezi Árpád sírjának helyét. A telken az 1930-as 
években lakóház épült, tulajdonosnőjének elbeszélése 
szerint akkor semmiféle falmaradványt nem találtak. 
Az épülettől Ny-ra a tulajdonos engedélyével a kertben 
két É—D irányú árkot húztunk. Az É-árokban 3,50 m, 
a D-iben 1,80 m mélységig ástunk le, középkori lelet
anyagot nem találtunk, csak néhány római kori kerá
miát (terra sigillatát stb.). Az É-i szelvényben a boly
gatatlan talajig jutva úgy tűnt, hogy egy vízfolyás (patak
meder) húzódott itt ÉNy-DK-i irányba. 
RégFüz 31(1978)46 

Csorba Csaba 

199. Óbuda (Templom utca) 

Az utca D-i járdájától É-ra húzott vízcsőárokban a 
mai szint alatt folytatódott az az újkori sírmező, melyet 
már korábban egy gázcső fektetésénél a Templom utca 
területén meghatározhattunk. A feltárt sírtól K-re, 
ÉNy-DK-i irányú fal került elő, illetve egy íves falrész
let, mely feltehetőleg egy kör alaprajzú kápolna részlete 
volt. Ettől a kápolnától D-re egy ÉD-i tájolású kővel ki
falazott bolygatott sírt találtunk. A falazott sír alatt 
köves szint, út maradványa került elő. Az ásatás 1977-
ben volt. 

Bertalan Vilmosné 

200. Templom u. 

A barokk rk. templom D-i oldalával párhuzamosan 
az úttest túlsó oldalán vezeték számára árkot ástak. 
A K—Ny-i irányú árokban mutatkozó falakra rábon
tottunk. Sikerült a korábban itt ásott szelvényünktől 
Ny-ra levő árokban több — újkori — fal folytatását meg
találnunk. (K—Ny-i, illetve É—D irányú falak). Előkerült 
egy K—Ny irányú, melléklet nélküli, feltehetően közép
kori sír, mely a barokk templomtól D-re feltárt kápolna 
körüli temetőhöz tartozhatott. 
RégFüz 31.1978.102. 

Csorba Csaba 

201. Vöröskereszt u. -Laktanya u. 

Meghatározhatatlan funkciójú, szabálytalan alakú 
középkori betöltésű gödrök részletei kerültek feltárásra 
1976-ban. 

Altmann Júlia 

202. Zichy u. 
Zichy u. 9. helyén az új SzTK rendelőtől K-re kialakí

tásra kerülő park és autóparkoló helyén ÉD-i és KNy-i 
árkokat húztunk. A KNy-i árokban feltehetőleg mellék
épülethez tartozó 23—30 cm széles, nagyon kevés ha
barccsal kötött ÉD-i falakat és agyagpadlót találtunk 
középkori anyaggal. Ettől Ny-ra korábbi középkori ke
mence maradványa került elő. Ettől D-re, feltehetőleg 
KNy irányú római kori út került elő. Az ÉD-i ároktól 
É-ra a második KNy-i árokban kőház nagy kövekből ki
alakított ÉK-i sarkát bontottuk ki. Az épület alaprajzi 
tisztázására már nem volt lehetőség az új SzTK épület 
miatt. A feltárt épület a leletanyag alapján középkori. 

Bertalan Vilmosné 

203. Zichy u. 

Az úttesten húzódó új K—Ny-i, illetve É—D-i vízcső
árokban XVIII. sz.-i és középkori útréteget, illetve kő
poros járószintet, és egy elbontott középkori fal marad
ványát határoztuk meg 

Csorba Csaba 

V. kerület 

204. Kecskeméti u. 17-19. 

A pesti középsőközépkori városfal kecskeméti kapu
jának kutatása 1974-ben kezdődött, amikor a kaputo
rony belső terét kutathattuk. 1976-ban a kaputorony 
D-i falát és környezetét tártuk fel. 

A kaputorony D-i fala 220 cm hosszú támpillérben 
folytatódott, amely rézsűs lábazati kővel lezárva fejező
dött be, amely a középkori járószintet jelentette. A tám-
pillér megmaradt, felmenő falsíkjain a kváderfalat a lába
zati kővel megegyező, rézsűs lábazattal építették. A tám-
pillér É-i oldalát 1974-ben nagymértékben elpusztítot
ták. A támpillérhez csatlakozó rétegsorban két egymás
tól élesen elváló középkori rétegsort különböztettünk 
meg. A kaputorony külső oldalán, az épületmaradvá
nyoktól távolodva vékonyodó, 30—15 cm vastag kőpor 
borítás volt. A támpillér alját a középkori járószinttől 
224 cm mélyen értük el. A 220 cm hosszú, DK-i támpil
lérhez merőlegesen csatlakozott a 180 cm hosszú, D-i 
támpillér. Az ép oldalon itt is megfigyelhettük a lábazat 
rézsűs kialakítását. A D-i végén az alapozás 60 cm-re ki
ugrott, a vizsgálható 40 cm mélységig kváderek látszot
tak. Mindkét támpillérhez egyelőre bizonytalan korú, 
ferde irányban futó, tört köves falat építettek, amelyek 
a középkori rétegeket átvágták. Nagy, újkori átalakítá
sokkal találkoztunk a kaputorony D-i falának külső 
oldalán is. A D-i támpillér és a kaputoronyba csatlako
zó városfal között a középkori falsíkok lefaragásával 
klasszicista pincét alakítottak ki, ezt nem tártuk fel. 
A pincefeltöltésben a középkori járószinttől 50 cm 
mélyen megtaláltuk a kaputoronyba csatlakozó város
fal alapozásának sértetlen falsíkját. A városfal és a kapu
torony DNy-i sarkán levő, a toronyhoz tompaszögben 
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csatlakozó támpillér között egy másik, újkori pincét ta
láltunk. Ezen a részen is lefaragták a kaputorony külső 
falsíkját, illetve belebontottak az alapfalba. A kutatás 
legfőbb eredményeként megállapíthatjuk, hogy bebizo
nyosodott, hogy a négyszögletes alaprajzú, farkasver
mes kaputornyok együtt épültek a későközépkori város
fal kötőgátjaival, feltehetően a 15. sz. vége felé, vagy a 
16. sz. elején. 

Irásné Melis Katalin 

205. Szerb utca 21-23. 

A területen állt, 1241-ben elpusztult templomot leg
később a 14. sz.-ban újjáépítették, és jelentős mérték
ben átalakították. Az épületegyüttes Ny-i felén nagymé
retű kváderekből kerítésfalat emeltek, a főváros térségé
ben a hasonló, zöld andezitből emelt falak 14. sz.-iak, 
Nagy Lajos anyja, Erzsébet, építkezéseihez kapcsolha
tók. Az Árpád-kori templom hajójának alapfalait a belső 
oldalán megvastagították, és mélyebbre alapozták. Saj
nos a gótikus templomból ezen kívül mást nem találtunk. 
A szentély D-i oldalán a későközépkorban, talán a 16. sz. 
elején, nagyméretű kváderekből vastag falú tornyot épí
tettek, amelynek a Ny-i oldalon kiásott árokbn az alapo
zását is megvizsgálhattuk. A torony a területen talált leg
utolsó középkori periódus emléke. A templomtól távo
labb, a D-i oldalon is előkerültek keletéit középkori sí
rok, ebben az irányban még nem ismerjük a temető ki
terjedését. A templom É-i oldalán a korábbi sekrestye és 
kerítőfal összeépült, valószínűleg a szentélyt is megna
gyobbították. A templom É-i oldalán levő Árpád-kori, 
támpilléres hajóbővítés a későbbi középkorban nem 
épült újjá. A templom É-i oldalán rekonstruálható kö
zépkori telekhatár túlsó oldalán későközépkori, szaba
don álló kemence részletét találtuk. 

Irásné Melis Katalin 

206. Váciu. 16. 

1977-ben a 19. sz.-i ház maradványai között 3 helyen 
sikerült középkori emlékeket feltárni, az 1. és 2. sz. lelő
helyen Árpád-kori kemencék voltak, a 3. sz. lelőhelyen 
1 m átmérőjű, négyzetes alaprajzú, 80 cm mély gödör 
került elő. A gödörben igen nagy mennyiségű, egységes, 
14. sz.-i kerámia leletegyüttes, ausztriai és magyar faze
kasáru volt. Az Árpád-kori kemencéket borító középkori 
rétegek tereprendezés nyomai, az épületek a kutatott 
helytől távolabb, a jelenlegi Váci utcai, illetve Régiposta 
utcai részben helyezkedtek el, és a nagyarányú újkori 
építkezésekkel elpusztultak. 

Az 1. sz. lelőhelyen az Árpád-kori kemenceegyüttes 
padlója alatt vastag kultúrréteg foltjai maradtak meg, 
ezekből római kori kerámiatöredékek, különböző korsók 
jellegzetes részletei kerültek elő. A kutatott területen az 

igen nagy mértékű későbbi bolygatások miatt a római 
leletekhez kapcsolható régészeti jelenséget nem figyel
hettünk meg. 

Gopcsa Ágnes-Irásné Melis Katalin 

XI. kerület 

207. Balatoni út 148/4. 

A „Kánai apátság" területén 1981-ben és 1982-ben 
kisebb, tájékozódó feltárást végeztünk. Ezek az ásatá
sok meghatároztak egy kb. 30 m hosszú, ÉD-i irányú 
épületet, amely az objektum keleti oldalán húzódik. 
Beimére te: 7 m. A kutatóárokkal átszelt területen ter» 
razzópadló került felszínre, amely ezen a helyen má
sodik periódus volt, mivel egy, már elrombolt és hasz
nálaton kívül helyezett fütőkemence fölé húzódott. 
A fűtőberendezés ÉD-i irányban helyezkedett el, egy 
előtérből és egy tüzelőtérből állott, É felé füstelvezető 
nyílással rendelkezett. Tele volt finom hamuval és nagy
méretű kavicsokkal, amelyek működésének eredetileg 
szerves tartozékai voltak. Ennek az épületszárnynak Ny-i 
fala mellett a megvizsgált szakaszon kőkeretes sírok 
részletei és keret nélküli sír foltja került elő. Ezzel az 
épületszárnnyal párhuzamosan az objektum Ny-i oldalán 
is rátaláltunk egy másik épületre. Ezúttal ennek csak a 
Ny-i falából tártunk fel egy szakaszt. Sem kiterjedését, 
sem szélességét nem ismerjük. Ez előtt a fal előtt Ny felé 
nagykiterjedésű temető mutatkozott. Itt is voltak kő
keretes és keret nélküli sírok. Az eltemetettek férfiak, 
nők és gyermekek voltak. Ez tehát köznépi temető volt. 
A feltárt épületfalak mindkét épület esetében kváder-
kőburkolattal ellátott törtkő-falak voltak. A sírok mel
léklet nélküliek. A fűtőkamrában Árpád-kori kerámia
töredékek voltak. 

H. Gyürky Katalin-Nagy Emese 

Abbildungen 

Abb. 1. Stadtplan von Budapest (I-XXII. Bez.) mit den 
Fundstätten 

Abb. 2. Karte von Óbuda (III. Bez.) mit den Fund
stätten 

Abb. 3. Fundorte des I. Bezirkes 

Képjegyzék 

l.kép. Budapest I-XXII. kerület régészeti lelőhe
lyek 

2. kép. Lelőhelyek a III. kerületben. 
3. kép. Lelőhelyek az I. kerületben. 
(1-3. sz. helyszínrajz a régészeti lelőhelyekkel Héjjas Pál 

szerkesztése) 
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• Római kor: 
A Népvándorláskor: 130—132 

V Honfoglaláskor: 133 

O Árpádkor: 134-135 

« Középkor: 136-207 

Urzeit: 1-6 

Römerzeit: 7-129 

Völkerwanderungszeit: 130-132 

Zeit der Ungarischen Landnahme: 133 

Ârpadenzeit: 134—135 

Mittelalter: 136-207 
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MŰEMLÉKVÉDELEM Denkmalpflege 

Az újjáépülő Óbuda több részén a régészeti munkával 
feltárt néhány objektum helyszíni, műemléki bemutatá
sára is lehetőségünk nyílt az elmúlt hét év alatt. 
Konzerválva és részben rekonstruálva láthatók a római 
kori aquaeductus pilléreinek maradványai a III. ker. 
Szentendrei út 193. sz. polgárvárosi romterületnél, 
A legiostábor „Thermae maiores-'t a Flórián téren, 
későrómai építmény részlete a III. ker. Vöröskereszt 
utcában, A tábor D-i kapuja és falának részlete, via 
principalis részlete, és egy tisztiház maradványai a 
Vörösvári úton és attól D-re helyreállított parkban. 
A középkori Óbuda klarissza-kolostorának és temp
lomának részlete a Perc utcában és a Ferencrendi ko
lostor romjai a Vöröskereszt utcában, valamint egy 
kereskedő háznél a Lajos u. 158. sz. alatt megőrzött 
középkori részletek gazdag színfoltjai fővárosunknak. 

Aquaeductus pillérei az M-l l-es út elválasztósávjában 

Aquincum ÉD-i nagy aquaeductusának pillérei, mint
egy 350 m hosszúságban konzerválva és részben re
konstruálva láthatók az aquincumi múzeum előtti sza
kaszon a III. ker. Szentendrei úton. Ennek az egyedül
álló bemutatási formának terveit dr. Hajnóczi Gyula 
prof. készítette. Az átadás 1979-ben volt (1. kép). 

Aquincumi „Thermae maiores" a III. ker. Flórián téren 

Az Árpád-hídi csomópont kialakítása, felül- és alul
járók nagy volumenű építkezései tették lehetővé, hogy 
a már 206 éve ismert katonai nagy fürdő maradványai 
felszínre kerüljenek és szabadtéri rommúzeumként be
mutassuk. Ebből a romkertből a Schönvisner István és 
Nagy Lajos által feltárt két helyiség is megtekinthető, 
melyek jelenleg a Flórián tér 3. sz., illetve 3 -5 . sz. házak 
pincéjében, kertjében vannak. 

Az 1977 és 1981 között végzett leletmentő ásatás 
eredményeit e kötetben publikáljuk. A kézirat lezárása 
után felszínre került helyiségek sorát, a fürdő ma már 
szinte teljesnek mondható alaprajzi képét összesítő raj
zunkon mutatjuk be (2. kép). A műemléki konzerválás 
és részbeni rekonstrukció (3. kép) terveit Ágostházi 
László építészmérnök készítette. 

Kába Melinda 

In den vergangenen sieben Jahren hatten wir auch die 
Möglichkeit einige durch die archäologische Arbeit 
freigelegten Objekte an mehreren Stellen des im 
Neuaufbau befindlichen Stadteiles Óbuda an Ort und 
Stelle als Baudenkmäler darzustellen. 
Beim Ruinenfeld der Bürgerstadt sind im III. Bezirk, 
Szentendrei út Nr. 193, die Überreste der Pfeiler des 
aquaeductus konserviert und zum Teil rekonstruiert 
zu sehen. Die „Thermae maiores*' des Legionslagers am 
Flórián tér, Teile eines spätrömischen Baus im III. 
Bezirk, Vöröskereszt utca, das südliche Tor und ein 
Teil der Mauer des Lagers, als Teile der via principalis 
und die Überreste eines Offiziershauses in der Vörösvári 
út und südlich von dieser in einem wiederhergestellten 
Park, Teile des Klarissenklosters und der -kirche aus 
dem mittelalterlichen Óbuda in der Perc utca und die 
Ruinen des Franziskanerklosters in der Vöröskereszt 
utca, sowie die an einem Geschäftshaus Lajos utca 
Nr. 158 erhaltenen Details aus dem Mittelalter sind 
reiche Farbflecke unserer Hauptstadt. 

A legiostábor D-i kapuja 

A Flórián téri közlekedési csomópont átépítése során 
lehetőségünk nyílt az aquincumi legiostábornak a szó
ban forgó területre eső egyes objektumainak műemléki 
bemutatására is. 

Többek között a 2—3. századi legiostábor déli kapuza
tának romkonzerválását és műemléki bemutatását is meg
valósítottuk, bár erősen visszafogott mértékben (4. kép). 

A kapuzat térbeli elhelyezkedése — szerencsés módon 
az Árpád-híd budai hídfőjének meghosszabbított tenge
lyében van — annak teljes rekonstrukcióját is megenged
te volna. Az itt kialakult romterületen a táborból 
kivezető via principalis végén a kapuzat romjain kívül az 
út két oldalán levő oszlopsorral díszített taberna is lát
ható. 

Kocsis László 

III. ker. Vöröskereszt u. 

A Vöröskereszt utcában 1973-1974-ben került fel
tárásra a 2—3. sz.-i aquincumi legióstáborhoz tartozó, 
két egymásnak háttal épült, porticussal ellátott kaszár-
nyaépület. E kaszárnyaépületeket csatornával ellátott 
utak szegélyezték. A legiostábor pusztulása után, II. 
Constantinus idejében itt egy polygonäis záródású köz
épületet építettek, melynek részlete bemutatásra került 
az 1979. évi műemléki helyreállítás során (5. kép). 

Szirmai Krisztina 
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Műemléki bemutatásra került továbbá az itt feltárt és 
a ferencesek templomával és kolostorával azonosított 
középkori épületegyüttes. A 13. sz.-i templom szenté
lyének és hajójának feltárt részletét mutatják be. A szen
télyben talált nagyméretű sírkamrát lefedték. A kolos
tor keleti szárnyának feltárt részletét egészítették ki. 
A romterületet és környezetét szépen parkosították 
(5. kép). 

Altmann Julianna 

Klarissza kolostor és templom 

III. kerület Mókus utcai Zenei Általános Iskola építé
se során kerültek elő a középkori Klarissza-kolostor ma
radványai. A kolostort Nagy Lajos édesanyja, a lengyel 
származású Erzsébet királyné alapította 1334-ben. 
A kolostor építése 1346 körül befejeződött. Bővítésre 
1353 és 1373 után és egy nagyobb átépítésre 1380-ban 
került sor. 1526 után a török pusztítása miatt jelentős 
javítási és átépítési munkák folytak. A királynét végren
delete alapján 1380-ban a kolostorban, a Krisztus teste 
kápolnában temették el. A kápolna egyhajós, délről 
csatlakozik a háromhajós nagyméretű templomhoz, 
melynek nyugati végében 20X20 méteres apácakarzat 
volt. A kolostor és templom építését Erzsébet királyné 
építkezéseinél dolgozó építőműhely végezte, melyet 
— feltehetőleg a délnémet származású mester — Korrardus 
(Theutonicus) vezetett. 

A templomot és kolostort a Budapesti Történeti Mú
zeum tárta fel. Az előkerült objektum felmérését a Buda
pesti Műszaki Egyetem Geodéziai Intézete végezte. A mű
emléki helyreállítás terve Guzsik Tamás docens munkája 
(Budapesti Műszaki Egyetem Építéstörténeti Tanszék). 
Az objektum helyreállítása a Budapesti műemlék fel
ügyelőség megbízásából az 1. sz. Építőipari Vállalat 
kivitelezésében készült. Az iskola udvarán elhelyezkedő 
romkert kertészeti munkáit Andor Domonkosné tervezte. 
(6. kép). 

Bertalan Vümosné 

Abbildungen 

Abb. 1. Pfeiler des Aquäduktes vor dem Ruinengarten 
im III. Bezirk, Szentendrei-Strasse 

Abb. 2. Ausgrabungen der „Thermae maiores" von 1778 
bis 1984. Gesamtübersichtsplan 

Abb. 3. Thermae maiores. Teil der Rekonstruktion 
Abb. 4. Die Südtore des Legionslagers 

Képjegyzék 

l.kép. Aquaeductus pillérek a III. ker. Szentendrei 
úton a Múzeum előtt 

2. kép. „Thermae maiores" ásatása 1778-1984. össze
sítő alaprajz 

3. kép. Thermae maiores. Részlet a rekonstrukcióból 
4. kép. Legiostábor D-i kapuja 

///. Lajos u. 158. Középkori piactér. 

Az óbudai középkori piac területe a 14—16. század 
között épült ki háromszögletű formájában egy 11—12. 
századi utca részletéből. A tér nyugati oldalán a házak 
zártsorú beépítésűek, a keleti oldal házai fésűs elrende
zést mutatnak. A tér nyugati házsorában volt az Erzsé
bet királyné által épített „domus apothecariorum", azaz 
kereskedőház. A tér északi oldalán kút állott, körülöt
te aprón kövezett útburkolattal. A tér és az idecsatlako
zó utcákban álló kőházak a középkori város előkelősé
geinek: esküdtek, bírók, litterátusok, királyné orvosa, a 
király várnagyának lakhelye volt. Az épületek és utca
részletek a lakótelep építése és a közműhálózat fektetése, 
illetve a 18. századi épületek helyreállítási munkái során 
kerültek elő. 

A kutatási munkákat a Budapesti Történeti Múzeum 
végezte, a feltárt maradványok felméíése a Budapesti 
Műszaki Egyetem Geodéziai Intézetének munkája. 
A feltárt romkert tervezését Istvánffy Gyula és Ágostházi 
László építészmérnökök készítették. Ennek a tervnek 
részleteként a tér keleti oldalán a Dunához húzódó 
északi utca mentén két ház részletét mutatják be a 
16—17. századi szint magasságában. A romkert kertésze
ti terveit Andor Domonkosné készítette. A tér nyugati 
oldalán álló 15—16. századi kőház, mely az I. emelet 
szintjéig megmaradt, a 18. századi átépítések eltávolí
tása után középkori állapotában kerül bemutatásra. 
Az épület (mai Lajos u. 158.) helyreállítási munkáit 
Pap Melinda tervezte és irányította. A felújításra került 
épületben a Budapesti Galéria egy állandó kiállítása és 
modern anyagból változó kiállítása működik. Az épület
ben az ásatási munkák során előkerült leletanyagból egy 
kisebb bemutatás látható (7. kép). 

Bertalan Vümosné 

Abb. 5. Römerzeitliches öffentliches Gebäude sowie 
Teile der mittelalterlichen Franziskanerkirche 
und des Klosters im III. Bezirk, Vöröskereszt-
Strasse 

Abb. 6 Teil der Rekonstruktion des Klarissenklosters 
Abb. 7. Ein mittelalterliche Haus im III. Bezirk, 

Lajos-Strasse 158. Ostfassade des wiederher
gestellten Gebäudes 

5. kép. Római kori középület, valamint a ferencesek 
középkori templomának és kolostorának részle
te a III. ker. Vöröskereszt utcában 

6. kép. Klarissza kolostor. A romkert részlete 
7. kép. III. ker. Lajos u. 158. középkori ház. A helyre

állított épület keleti homlokzata 
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DD , 
D D FUTOTT HELYISÉGEK 

FELTART FALAK 

VIZES HELYISÉGEK 

° ° Geheizte Räumlichkeiten 

Freigelegte Mauern 

.^ Wasserbecken 

AQUINCUMI KATONAI NAGY FÜRDŐ 
BUDAPEST III., FLORIAN TER 

2 Palaestra, tornacsarnok 
9,12 Apodyterium, öltöző helyiség 
10, 28 Natatio, szabad fürdő 
11 Piscina, hidegvizes medence 
13 Latrina 
14,16,19,22,23 Átjáró 
15,17 Nymphaeum, szoborfülke szökőkúttal 
18 Frigidarium, hideg fürdő 
20,27 Bejárat 
24 Frigidarium bővítése 
25, 26 Hidegvizes medence 
30, 35 Sudatio, izzasztó 
32, 37,46, 47, 48 Praefurnium, fűtőtér 
33, 34,40,41 Tepidarium, langyos fürdő 
43 Caldarium, meleg fürdő 
44,45 Alveus, melegvizes medence 

Fűtetlen helyiségek: 1, 5, 6-8 , 21, 29, 36, 39. 
Fűtött helyiségek: 3, 4, 31, 38, 42 

\\\\\\\\\\\v\\\\\v\\v^\\\^~ GRUNDRISS DES GROSSEN BADES IM LEGIONSLAGER 
VON AQUINCUM, Budapest 111., Flórián-Platz 

2: 
9, 

10, 
11: 
13: 
14, 
15, 
18: 
20, 
24: 
25, 
30, 
32, 
33, 
43: 
44, 

Palaestra (Sportanlage) 
12: Apodyterium (Umkleideraum) 
28: Natatio (Schwimmbecken im Freien) 

Piscina (Kaltwasserbecken im Freien) 
Latrina 

16,19,22,23: Durchgangsraum 
17: Nymphäum, Heiligtum der Quellnymphen 

Frigidarium (Kaltbad) 
27: Eingang 

Erweiterung des Frigidariums 
26: Kaltwasserbecken 
35: Sudatio (Schwitzbad) 
37,46-48: Präfurnium (Heizstelle) 
34,40,41: Tepidarium (Lauwarmbadraum) 

Caldarium (Warmbad) 
45: Alveus (Warmwasserbecken) 

Ungeheizte Räumlichkeiten: 1,5—8,21,29,36,39 
Geheizte Räumlichkeiten: 3,4,31,38,42 
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