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RÉGÉSZETI KUTATÁSOK AZ ÁRPÁD-KORI PEST KÜLVÁROSAI TERÜLETÉN 
(BUDAPEST V., BELVÁROS) 

A középkori Pest város területén előkerülő újabb kö
zépkori leletek szinte minden alkalommal felvetik a te
lepüléstörténeti kutatások alapkérdéseit, a település ki
alakulását, várossá fejlődését, a fejlődés egyes szakaszai
nak meghatározását és jellemzését. Különösen fontosak 
az Árpád-kori leletek, még akkor is, ha nem minden eset
ben sikerül lelőhelyüket topográfiailag meghatároznunk, 
s az írott forrásokból rekonstruált városképbe illeszte
nünk. 

A legelső megválaszolandó kérdéscsoport a honfogla
láskorba vezet vissza. A korszak régészeti lelőhely térké
pén az Alföldről vezető útvonalak közül a megyeri és a 
csepeli révhez vezető utak mentén találjuk a legkorábbi 
magyar leleteket. Későbbi adatokkal egybevetve Rákos
palota és a Csepelsziget térségében körvonalazódik korai 
magyar szálláshely, mindkettő a dunai átkelőhellyel kap
csolatban alakult ki, de zárt településekké, telkes job
bágyfalvakká való fejlődésüket igen sok más gazdasági és 
társadalmi tényező segítette elő.1 A főváros korai tele-
püléstöténetével foglalkozó kutatók szerint a l l . sz.-ra a 
megyeri és a csepeli révek elvesztették jelentőségüket, a 
pesti síkság centrumában lévők, az óbudai, jenői, pesti 
révek kerültek előtérbe, mindkét oldalukon állandó tele
pülésekkel, az Árpád-kori városok őseivel.2 Bár rendkí
vül hiányosak az adataink, véleményünk szerint az óbu
dai, jenői és pesti révek a honfoglalás korában is a legje
lentősebb átkelőhelyek voltak, nagy forgalommal és ha
szonnal működtek, ugyanis a pesti síkság centruma a 
honfoglalás idején nem volt lakatlan, néptelen terület, 
bár az itt élők ethnikuma egyelőre bizonytalan.3 A tér
ség avar leleteinek modern feldolgozása folyamatban 
van, de bármi legyen is a legújabb tudományos ered
mény, feltételezéseink szerint a honfoglalók a 10. sz. el
ső kétharmadában helyükön hagyták a pesti Duna-sza
kasz menti népeket, akik csak később, fokozatosan ol
vadtak be a 10—11. az.-i magyar társadalomba.4 A feje
delmi, majd királyi birtokban lévő pesti oldal népeinek 
társadalmi helyzete rövid időn belül megváltozott, a l l . 
sz. közepére kialakult jellegzetes településeken, a szolgál
tató népek falvaiban és a prédiumokon már egyaránt 
szolga-rabszolgasorba süllyedt népeket találunk.5 A pesti 
síkság Árpád-kori helyneveinek korábbi rétege a 10. sz. 
második felében keletkezett, törzsi és népnevek mellett 
földrajzi nevek fordulnak elő, ez utóbbiak között idegen, 
főként szláv jövevényszavakat találunk.6 Ezek a helyne
vek a régészeti leleteknél jobban bizonyítják, hogy a 10. 
sz. második felében a magyarok birtokába, felügyelete 
alá került az egész pesti síkság, azok a területek is, ame
lyeken letelepedett, faluvá szerveződő települések lakói
ként nem voltak jelen. 

Pest város 9—10. sz.-i településnyomai ismeretlenek, 
vagy megsemmisültek a múlt század második felében a 
Duna szabályozásával és a pesti rakpartok kialakításával, 

vagy még nem kerültek elő. Pest város kialakulásával 
kapcsolatban szilárdan tartja magát az a feltevés, hogy a 
Március 15. téri késő-római erőd Pest város őse, azonos 
azzal az anonymusi pesti várral, amelyet Taksony fejede
lem az izmaelitáknak adományozott.7 A római tábor te
rületén eddig nem találtunk honfoglaláskori régészeti le
leteket. A legkorábbi sírok a 11.sz. közepéről, második 
feléből származnak. A sírok túlnyomórészt, mint a másik, 
Károly kerti temetőrészletben, 12. sz.-ak8 (1. kép 1, 9.). 
E két temetőrészlet alapján úgy tűnik, hogy a Belváros 
területén talán csak a 11. sz. folyamán kezd kialakulni a 
végleges települési rend, a királyi kápolna és udvarhely 
alapítása után.9 E korai megtelepedés csekély nyomait 
ezideig csak az V. Egyetem tér környékén sikerült megfi
gyelni.10 

1975-ben az V. Henszlmann I. utcában kb. 1,8 m 
mély, 1,2 m széles közműárkot ástak. A Károlyi palotá
nál 1,6 m mélységben a bolygatatlan földben helyenként 
égett, faszenes, keményre taposott, barnásszürke foltot 
találtunk. Vastagsága 2-3 cm volt. É-i széle élesen elvált 
a bolygatatlan földtől, másik végén újkori beásás volt, az 
elszíneződés kb. 1,6—1,8 m hosszan látszott. Az úttesten 
kiásott keskeny árokban nem kutathattunk tovább, így 
nem állt módunkban megállapítani, hogy az elszíneződés 
milyen formájú, s melyik részén haladt át a közműárok. 
Régészeti leletet nem találtunk, csak a felsőbb, későkö
zépkori rétegekben (1. kép 8.). A gázcsőárok Károlyi 
kert—Magyar utca felőli végénél az árok mindkét falában 
megtaláltuk ismét a letaposott, égett, faszenes földcsí
kot, kb. 1 m hosszúságban, mindkét szélén újkori béásás-
sal, illetve fallal bolygatva. Régészeti leletet itt sem talál
tunk, s mivel az előző elváltozáshoz hasonlóan a bolyga
tatlan talajon helyezkedett el, újabb adatok előkerülésé
re vártunk a jelenség keletkezési idejének meghatározá
sára. 1979 nyarán a Szerb u. 21—23. sz. épület I. udva
rán a későközépkori temető sírjai között ismét előkerült 
egy harmadik, letaposott, helyenként égett, faszenes folt 
részlete (1. kép 6.). Sikerült feltárni a kerek, vagy lekere
kített sarkú négyszögletes folt kétharmad részét, a többit 
elásták a későközépkori sírokkal. Egyetlen, csekély sza
kaszon jelentkezett határozott él, kb. 60 cm hosszan, 
egyik vége kiszélesedő, 40—45 cm mély gödörbe torkol
lott, a gödör másik oldalába sír került. A gödörben a ha-
mus földben egy cserépüst töredékében egy 24 x 8 cm 
átmérőjű, nagy, égett kavics, több, kisebb égett, kormos 
kavics és egy állatcsontdarab volt. A 4—5 cm vastag, le
járt padlón a földbetaposva faszéndarabkák, átégett föld
rögök és enyhén hamu s foltok voltak (2. kép). Az egyet
len, nagyjelentőségű régészeti lelet egy 23 cm átmérőjű, 
vörösesbarna cserépüst peremes oldaltöredéke (Ltsz.: 
82.504.1)11 (18,20. kép). 

A hengeres oldalú, alul kiszélesedő, gömbölyű aljú, 
Szerb utcai üst 11—12. sz.-i, a 12. sz. 2. felénél nem idő-
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sebb, mert a 13. sz. első felében már jelentős mértékben 
bővítették a területre épített templomot. Sajnos elég ke
vés adatunk van a Szerb utca 21.—23. sz. telkek legko
rábbi beépítettségéről, de talán a hamus, faszenes folt 
közelében talált falrészletek adnak némi felvilágosítást. 
Ez utóbbiak közül az Árpád-kori templom É-i hajófala 
belső oldalán előkerült házrészlet a legfontosabb. 
A templomhajót keresztező kutatóárokban a hajófal al
jával egy magasságban egy keskeny, hasított kövekből 
épített falcsonk teteje bukkant elő, magassága 55 cm 
volt, ugyanennyi volt a legnagyobb mérhető szélessége is. 
A kutatóárokban szabadon álló két oldala egyenletes fe
lületű volt, a hajófal felőli oldalát bontották el. A fal
csonkkal szemben, a faltetővel egy magasságban 6—8 cm 
vastag, döngölt, tapasztott padló foltját sikerült megtar
tanunk, amely valószínűleg minden irányban folytató
dott, de csak a hajófal alsó kősóra alatt sikerült kitapin
tani (5, 12. kép). A hajófal külső oldalán és a kutatóárok 
többi részén a jelenkori bolygatások miatt semmit sem 
találtunk. A feltárt területen meghatározott középkori 
járószintek közül a tatárjárást (1241) jelző vastag égés 
réteg Af. magassága a templomnál 103,69 m volt, a sza
badon álló terület felé lejtett. A templom hajójában 
feltárt tapasztott padló teteje 103,43 m-en, a faszenes 
hamus folt pedig 103,1 m-en került elő (2, 5. kép). 

A bolygatatlan földbe épített házfal és a szomszédsá
gában lévő nyári sátorhely részlete a településszerke
zet olyan elemei, amelyek az alföldi és dombvidéki ko
rai magyar falvakban elég jól kimutathatók. A régészeti 
kutatás egyre több adattal bizonyítja, hogy az Árpád-
korban igen sok, a nomád életmódra visszavezethető ha
gyomány élt tovább, közülük a települések laza szerke
zete, téli, nyári lakhely, és a cserépüstök használata köz
ti összefüggést emeljük ki.12 A letelepült 11. sz.-i magyar 
lakosság kőből épített házainak nyomai a Szerb utcán 
kívül talán a Március 15. téren, a Curia utcában, a Kos
suth Lajos u.-Petőfi Sándor utca sarkán előkerült, ap
róbb kövekből agyagba, vagy közvetlenül a bolygatatlan 
homokba épített falrészletekben ismerhetők fel.13 Ré
gészeti leleteket sajnos e helyeken nem találtunk. 
A Szerb utcai cserépüst meggyőzően bizonyítja, hogy a 
kora-Árpád-korban az alföldi falvakhoz hasonló módon a 
pesti lakosság is épített nyári sátrakat, vagy sátorszerű 
építményeket, egyszerű, szabad tűzhellyel. A laza szer
kezetű település elemei a későbbi, 13. sz.-i falvakhoz, 
vagy városokhoz képest nagy területen szóródtak szét. 
A 12. sz. második felére azonban kialakultak a település
hálózat sűrűbben lakott részei a Március 15. tér, a Marti-
nelli tér, és az Egyetem tér környékén.14 

Legkésőbb a 13. sz. első harmadában megépült a pesti 
városfal, a Régiposta, Városháza, Ferenciek tere, Cukor 
utca vonalán rendezve a várossá fejlődött Pest jogi hely
zetét.15 A fejlett városi életre utalnak a királytól kapott 
és 1244-ben megújított szabadságlevélben felsorolt privi
légiumok. Legjelentősebb a szabad bíró választási jog, a 
városi tanács működését feltételezi, a testület működé
séhez pedig a városi pecséthasználat kapcsolódik. A 13. 
sz. végén faragott Buda-pesti pecsét a század eleji pesti 
előkép hátoldalának II. Endre-kori címerét tünteti fel.16 

A kutatás jelenlegi állapotában nem tudjuk, milyen 
szempontok szerint jelölték ki a fallal övezendő térség 
határait. Ha rátekintünk a Belváros középkori utcaháló
zatára, és az Árpád-kori lelőhelyek térképére, kitűnik, 
hogy csak egy bizonyos, szűkebb népességre jellemző kö
rülmény szabta meg a város határainak kijelölését, a vá
rosfal céltudatos, szervezett, várospolitikai koncepció 
eredménye (1. kép). A korai településhálózatban több 
helyen egymástól nem nagy távolságra, a révhelyek kö
zelében, az országos főútvonalak mentén szerveződő 
centrumokon kívül a honfoglaló magyarok nagycsaládi 
szervezetének településrendi tükröződését az eddig fel
tárt két kora-Árpád-kori temetőrészlet is igazolja. Egy
ben megerősíti, hogy a Duna parti sávban feltehetően a 
11. sz. közepe táján települt le a magyar lakosság. 
Az egymástól jól elhatárolható területeken a nagycsaládi 
szervezet felbomlása és a birtokolt terület felaprózódá-
sa után a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok 
hatására az egyes településcentrumok eltérő módon fej
lődtek tovább. A várossá szerveződés folyamatában meg
határozó szerep jutott a különböző királyi intézkedé
seknek, a királyi kápolna és udvarhely alapításának Pes
ten, a gazdasági és kereskedelmi tevékenységgel kapcsola
tos jövedelmek gyarapításának. Ez utóbbiak közül II. 
Géza 1148-ban a pesti rév és a dunai hajóforgalom vám
ját, a dunai hajózás és a dunai halászat kizárólagos jogát 
a Megyeri révtől a Csepelszigetig, az óbudai káptalannak 
adományozta.17 A király jövedelmei között a pesti vá
sárvám királyt megillető része és a pesti böszörmények 
adója országos méretekben is jelentős összeg volt.18 

A 12. sz. második felében a Dunához, révhez, vásár
helyhez legközelebb fekvő település lakói az év jelentős 
részében már nem foglalkoztak mezőgazdasággal, a Du
nán végzett munkák, a kereskedelem, az ipari tevékeny
ség kijelölt, meghatározott helyeken koncentrálódott, 
amely rövid időn belül a városi polgárság és városi zárt 
település kialakulásához vezetett. A 12-13. sz. fordu
lóján, vagy a 13. sz. elején fallal körülvett Pest város kö
rül a korai szálláshelyek centrumaiban is lényeges válto
zások mentek végbe. Ezek nem fejlődtek ugyan városok
ká, de a pesti, későközépkori városfal megépítéséig 
önálló, városias külsejű települések, falvak maradtak. 
A 13. sz.-i történeti adatok alapján a mai Martinelli tér 
és Egyetem tér környéki falvakban is kimutatható a ki
rályi birtoklás. Pesttől DK-re, az Egyetem tér környékén 
az 1258-ban említett Szenterzsébetfalva, és a királyi 
alapítású domonkos kolostor helyezkedett el.19 

Az V. Szerb u. 21—23. sz. területen végzett régé
szeti kutatás eredményei, mint ahogy korábban leírtuk, 
a kora-Árpád-kori településnyomokat is felszínre hoz
ták. A tatárjárás előtt, Pest várossá fejlődésével egy idő
ben az itteni település rendjében is gyökeres változások 
történtek. A vizsgált területen felszámolták a korábbi, 
laza szerkezetű, téli-nyári szálláshely, ház-sátor elemek
ből álló települést, zárt beépítésű, templom körüli város
rész alakult ki. Megtaláltuk az itt épített templom szom
szédságában lévő házak szabad területen lévő kemen
céit, ezek elhelyezkedése, a későközépkori telekhatárok 
rekonstruálásával nyert településhálózatba való illeszke
dése nagy vonalakban az Árpád-kori telekosztást is sejte-
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tik20 (3. kép). A templomot a középkor folyamán több
ször átalakították, legelőször még a tatárjárás előtt. 
A rendkívüli mértékben elpusztult épületegyüttes régé
szeti kutatása még nem fejeződött be, eddig a templom
hajót és a templom É-i oldalára eső területet vizsgáltuk 
meg. Egymástól építőanyagban és építésmódban is jól 
elkülöníthető falrészletek kerültek elő, amelyek nem il
leszkedtek a 18. sz.-i pesti klarissza apácakolostor rész
leteihez21 (1. kép 6; 3. kép). 

A 18. sz.-i kolostortemplom É-i és D-i hajófalai K— 
Ny-i tájolású, egymástól 8,3 méterre húzódó, rózsaszí
nes szemcsés kváderkőborítású falakra épültek, amelye
ket a 12. sz.-i templom hajófalaival azonosítottunk.22 

A jelenlegi folyosó járószintje alatt 25 cm-re került elő 
a faltető, a 18. sz.-i hajófalhoz képest 80 cm-nyi legna
gyobb kiszélesedéssel. Az ÉK-i külső hajósaroktól 17 m 
hosszan követtük a hajó falát. A megkutatott szakasz 
Ny-i végét teljesen elbontották, az újkori bontás kikerü
lése után még nem állt módunkban tovább dolgozni, így 
még nem ismerjük a hajó teljes hosszát, nem találtuk 
meg a Ny-i zárófalat sem. A hajó ÉK-i válla jól látható, 
határozott sarok, a fal befordul a jelenlegi épület alá, be
olvad a jelenlegi pincefalba. A sarok alapozása jellegze
tes, különösen nagyméretű kőtömbök alkotják az ala
pot, erre építették a kváderekkel borított felmenő falat 
(14. kép). Helyenként csekély csorbulásokkal megmarad
tak a felmenő fal első sorát jelentő kávederek, amelye
ken ferde síkú, rézsüs lábazat kialakítását figyeltük meg. 
A négyzetes lapú kváderek éle 40-43 cm volt. A falsa
rok külső oldalán kiásott kutatóárokban a középkori já
rószinttől 1,2—1,4 m mélységben elértük az alapozás 
alját (3, 4. kép). Az É-i hajófal belső oldalán a falsíkot 
függőleges, 50x30 cm-res kváderek borították, lábazat 
kiképzése nélkül. A belső járószint megegyezik a kül
sővel. Az alapozásban itt is nagyméretű tömböket talál
tunk, különösen nagyméretű tömbökből készítették az 
alapozás legfelső sorát (12. kép). A vizsgált falszakasz-
szal szemben a jelenlegi keresztfolyosóban előkerült a 
D-i hajófal részlete is. Az alapozás megegyezett az eddig 
feltártakkal, de a felmenő fal kvádereit az északi falban 
lévőktől jóval kisebb, 28 x 25 cm-esre faragták (13. 
kép). A kutatóárokban a jelenlegi épület alapozásából 
élesen kivált egy összefüggő faltömb. Az alapozás legal
só sorát egyenes élű, sima felületű törött kváderek alkot
ták, ezekre különösen nagy, 1 m körüli átmérőjű tömbö
ket raktak, s erre a valószínűleg leomlott faltömbre épí
tették a jelenlegi épület falát. Régészeti kisleletanyag 
nem került elő, csak igen sok összedobált emberi csont 
(3, 5. kép). A templomhajó DK-i válla a mai, 3. sz. ud
varon került elő a jelenlegi középső épületszárny falku
tatása közben. A vakolat leverése után a rendkívül kusza 
falszövetben a középkori járószinttől kb. 3 m magasságig 
in situ kváderborítású falszövetet találtunk, a rózsaszí
nes szemcsés kőből. Jól látható a sarok vonala, a lába
zat kiképzése. Ez az elválás az É-i hajósarokkal megegye
zik, az alaprajzi rekonstrukcióban a diadalíveket és a 
hajó K-i lezárását rajzoltuk erre a helyre (3, 6. kép). 
A D-i hajóvállhoz csatlakozó hajó és szentélyfalrészletén 
rézsűs lábazat kialakítását figyeltük meg. A templom 
vállán a lábazat enyhén kiugrott a hajó síkjából, a kváde-

reket egy vastag kőlapra helyezték. Az alapozásban itt is 
nagy kőtömbök voltak, a habarcs is azonosnak látszott 
az É-i hajófalban lévővel (7, 15. kép). A szentély hosszát 
becsülni lehet, de az is lehetséges, hogy az első templom 
teremtemplom volt, s csak később építették a szentélyt. 

A templom É-i oldalán feltárt falak több építési pe
riódusból származnak. A falrészletek építőanyaga, a fa
lazás módja szinte mindegyiknél más és más. Mivel ré
gészeti kisleleteket ezen a részen sem találtunk, a szintvi
szonyok és a hasonló építési mód alapján próbálkozhat
tunk az összetartozó részletek meghatározásával. A temp
lom É-i oldalán egymással majdnem párhuzamos irány
ban négy É—D-i irányú falszakaszt tártunk fel, minde
gyiken átépítést figyeltünk meg. A jelenlegi épület K-i, 
Királyi Pál utcai homlokzata középkori maradványokon 
áll, ezt a többször átalakított, hasított kövekből készí
tett, rendkívül tömör alapozású falat a templom kerítés
falának véljük, amelyen a templom mellett bejárat, kapu 
lehetett (3, 8, 17. kép). A kerítésfaltól 7,6 méterre elő
került É—D-i irányú fal szintviszonyai megegyeznek a 
temploméval de lehet annál későbbi, 14—15. sz.-i is. 

A következő, két építési periódusú falat közvetlenül 
a templom É-i vállához építették. Az 1 m széles fal alsó 
részét kisebb, átlag 15-20 cm átmérőjű, szabálytalan 
alakú kövekből építették, elég laza szerkezetű építmény 
volt. Szembetűnő, hogy a ráépített fal sokkal tömö
rebb, lapos kövekből áll, hasonló a kerítésfalhoz. Két 
építési periódus figyelhető meg a 4,2 méterre következő 
negyedik falnál is. A felső fal 60 x 40 cm-res kváderbo
rítású, valószínűleg későbbi, 14. sz.-i (4. kép). A kvá
derborítású fal alatti, 24 cm-rel keskenyebb fal folyta
tását, támpilléres lezárását a jelenlegi 1. sz. udvaron tár
tuk fel. Az É-i hajófalhoz puha homokkőből épített 
traktus 5 m széles, a régészeti metszet tanúsága szerint a 
tatárjárás előtt épült, 1241-ben elpusztult, de később, 
feltehetően a 14. sz.-ban a támpillért kivéve újjáépítet
ték (3, 10, 19. kép 1-2.). A támpillér alatti szürkés ho
mokban in situ, melléklet nélküli keletéit csontváz fe
küdt (16. kép). A támpillérből Ny-felé a hajófallal pár
huzamosan futó falat nagy kövekből építették, az alap
fal 50—60 cm-es élű, szabálytalan alakú tömbökből 
áll, erre került a 60—37 cm-es kváderfal. Csak 3 m hosz-
szúságban követhettük, befutott a jelenlegi épület alá. 
A tatárjárás idején elpusztult fal tetejét vastag, habar-
csos pusztulási réteg borította, felette feketés-barna 
földben törött kváderek voltak, és ezen áll a mai épület 
18. sz.-i fala. Összefoglalva az eddigieket megállapít
hatjuk, hogy a legkorábbi, rózsaszínes szemcsés kőből 
épített templomot fehér és sárga homokkőből épített 
sekrestyével bővítették, a területet kerítésfallal határol
ták. Még a tatárjárás előtt a hajó É-i oldalára 5 m belső 
szélességű traktust emeltek, a sarkán támpillérrel, a tőle 
K-re lévő helységekkel való kapcsolata bizonytalan, mi
vel megfigyeléseink szerint az É-i oldal falait összekötő 
K—Ny-i irányban haladó fal későközépkori (3, 8, 9, 10. 
kép). A D-i hajófallal párhuzamosan a hajó D-i oldalán is 
találtunk falakat. A többször átépített falak közül a D-i 
építésmódjában, építőanyagában hasonló a kerítésfalhoz 
és a támpillérhez, hasított, lapos kövekből álló, tömör 
fal. Az itt egymás közelében lévő két fal közül Árpád-

65 



kori cserepek is előkerültek. A középkori templom ku
tatása folytatódik, reméljük, hogy az igen nagymértékű 
újkori bontások ellenére sikerül tisztáznunk az alaprajzi 
kérdéseket (3, 5. kép). 

Az Egyetem tér környéki városrész az Árpád-kori pes
ti városfalon kívül helyezkedik el, Pesttől DK-i irányban. 
Az eddigiekből már kiderült, hogy a feltárás alatt lévő 
templomot egy kora-Árpád-kori település házai közé épí
tették fel, magán személyek, vagy a király adománya
ként juttatott területen. A 12. sz. második felében a 
kegyurasági jog gyakorlata kiszélesedett országszerte, 
számtalan adat áll rendelkezésre nemzetségi és családi 
monostorok alapításáról, magánszemélyek, testületek 
adományairól egyházi épületek létesítésére. Erre az idő
szakra tesszük a Szerb utcai első templom alapításának 
és felépítésének idejét is, de ha az újabb ásatási adatok 
más építési időt mutatnának, akkor sem valószínű, hogy 
a templom a 13. sz. legelejénél később épült volna. 
A templom azonosítása igen bonyolult kérdés. Felme
rült, hogy talán a pesti domonkos kolostor maradványait 
találtuk meg, de valószínűbb, hogy Szenterzsébetfalva, 
később Szentfalva plébánia temploma lehetett. A kuta
tás jelenlegi állása szerint egyik változatot sem lehet vég
legesen elvetni, a templom tatárjárás előtti bővítésére 
vagy átépítésére mindkét esetben lehet megfelelő indo
kokat találni. 

A domonkosok Szent Antalról elnevezett pesti kolos
torát 1230 körül alapították, ebben az időben elkezdőd
hetett az építése is.23 1233-ra már készen állt, hiszen 
február 4.-én a kolostorba vonult Búzád bán itt hagyat
kozott, s ez év augusztusában II. Endre a pápai legátus 
előtt kötelezete magát, hogy itt, a szerzetesek gyülekeze
te előtt fogja 5 éven keresztül kifizetni az egyházi jöve
delmek csökkentése miatt kárpótlásul fizetendő tízezer 
márka ezüstöt.24 A felépítendő kolostor helyét valószí
nűleg a király határozta meg, de az új kolostor felépíté
séig is gondoskodni kellett a szerzetesek elhelyezéséről, 
illetve biztosítani kellett számukra a rendki kötelezett
ségek, pl. a mindennapi misézés, teljesítésének lehetősé
gét. Mindezekre átmenetileg alkalmas lehetett a Szerb 
utcai templom, s ha a feltételezésünk helyes, lehetséges, 
hogy a templom É-i oldalára épített helyiségek, a terület 
kőfallal való bekerítése a domonkosok megjelenésével 
hozható kapcsolatba. A környék 17. sz. végi, középkori 
telekviszonyai, s az Árpád-kori régészeti leletek előke
rülése alapján úgy véljük, hogy a tatárostromnak egy 
ideig ellenálló, nagy kőfallal körülvett, tízezer embert 
befogadó 13. sz. közepére elkészült kolostor nem itt 
volt, lehetett a Szerb templom körül, vagy az Egyetem 
téren is.25 Egyik helyre való helyezésének sem mond el
lene egy későbbi okleveles adat, amely szerint Szentfal
va, korábban Szenterzsébetfalva, Pest városának azon a 
végén feküdt, ahol a domonkosok kolostora állt.26 

A magyar történeti helynevek egyik jellegzetes cso
portja a 13. sz.-ban keletkezett, amelyek a település 
templomának védőszentnevéből alakultak ki.27 Szenter-
szébetfalva 1258-ban bukkant fel először, egy ittlakó 
birtokos nemest említenek, a következő adat pedig a 
hetvenes évekből való. Ekkor a király itteni telepeseiről 
esik szó, akik a pesti és a budai vásárokon vámmentessé

get kaptak.28 A helynévben fennmaradt templom védő
szentje az 1235-ben szentté avatott Árpádházi Erzsébet 
királylány lehetett, azonban a település neve a tatárjárás 
után is megváltozhatott, a pesti határ jogi és birtokviszo
nyainak újbóli, 1244-es rendezésével kapcsolatban.29 

A tatárjárás előtti időszakban épített templom 13. sz.-
eleji bővítésére Erzsébet szentté avatása körüli időben is 
sor kerülhetett, az új védőszent tiszteletére, nagyobb, 
díszesebb külsejű templommá alakították. A templom 
É-i oldalán fetárt, sarkán támpilléres bővítés oldalhajó, 
esetleg kápolnasor maradványa, a hajó bővítését a D-i ol
dalon is elvégezték. 

A templomtól É-ra, távolabb feltárt kemence részle
tek a templom körüli település nyomai. A nagymértékű 
újkori bolygatások között megmaradt in situ részletek 
alapján úgy tűnik, hogy a Szerb utca—Királyi Pál utca sa
rok már az Árpád-korban is megvolt, a házak a mai utca 
vonalán helyezkedtek el, mögöttük szabadon álló 
kemencékkel (3. kép). A kemencéket kissé földbe mélyí
tett helyre építették, föléjük emelt tető, vagy valamilyen 
építmény nyomait nem figyeltük meg. A tönkrement ke
mencét ugyanazon a helyen kellett megújítani, a metszet 
tanúsága szerint kétszer. A kemence aljába és a kemence 
felhajló szélébe apróra tört köveket is betapasztottak 
(11. kép). A rétegekből, különösen az 5. kevert barna 
földből égett, kormos Árpád-kori apró cserétöredék ke
rült elő. A jellegzetesebb darabok 13. sz.-i bevésett, kör
befutó vonallal díszített fazekak oldaltöredékei, fehér, 
szürke és vörös kerámiából. 

Az Árpád-kori városrész egyik épületének K—Ny-i irá
nyú falrészlete került elő a Magyar u. 48—50. sz. telken 
(1. kép 7.). A rendkívül nehéz kutatási körülmények kö
zött a környék Árpád-kori szintjeire jellemző magassá
gon, Af. 103,5 m körül egy 80 cm széles alapfalat tár
tunk fel. A falcsonk két oldalán lévő kevert barna ho
mokban a fal omladékából néhány Árpád-kori cserép ke
rült elő. Bevésett vonallal díszített edény oldaltöredéke, 
ausztriai fazék peremtöredéke és ausztriai tál darabjai. 
A régészeti metszeten jól látható a ház lebontását jelző, 
apró kőtörmelékes, habarcsos csík, felette későközépko
ri, néhány jellegtelen 14—15. sz.-i cserepet tartalmazó 
barnásszürke homokfeltöltéssel30 (Ltsz.: 73.37.1-2 és 
73.38.3-4.) (21. kép). 

Hasonlóan kevés adatunk van a Bástya u. 8—10. sz. 
telekről (1. kép 5). 1941-ben az itt álló ház lebontása 
után Garády Sándor két, középkori szemétgödröt tárt 
fel, a leletek között 13. sz.-i edény is volt31 (Nemzeti 
Múzeum, ltsz.: 1/1941.1-3) (22. kép). A pesti síkság 
centrumában lévő város körzetében a legtávolabbi, 13. 
sz.-i településnyom az Asztoria aluljáró építésénél buk
kant elő (1. kép 15). A későközépkori, hatvani városka
pu elé épített rondella mellett az alapfalak melletti tiszta 
homokrétegből néhány jellegzetes 13. sz.-i kerámiatöre
déket is összeszedtek.32 

Pest város körül É felé haladva a Vármegyeháza utca 
7.SZ. ház régi, betemetett kútjából ismerünk 12-13. 
sz.-i edényeket33 (Nemzeti Múzeum, ltsz.: 30—31-/1931. 
1-3) (1. kép 10). A város É-i oldalán sűrűsödnek az Ár
pád-kori leletek. A Szervita rendház bővítésae idején 
1876-ban több régészeti lelet, köztük Árpád-kori is elő-

66 



került (Nemzeti Múzeum, ltsz.. 44/1876.1-5)34 (1. kép 
11). 1968—69-ben a Martinelli téren kiásott közműárkok 
egyikében tártuk fel az Árpád-kori városfal Duna felé 
tartó, É-i sarkát, egy másikban, a Bécsi utca sarkánál pe
dig különböző, középkori falcsonkokat találtunk (1. kép 
12). A mélységadatok, a falak elhelyezkedése alapján 
úgy tűnt, hogy a legalsó, bolygatatlannak tűnő, homok
ba épített falak Árpád-kori épületből származnak, egy 
K-Ny-i irányban haladó záró fal részletei.35 

Pest város É-i részén, a Váci utca—Régiposta utca sa
rok környékén helyezkednek el az újabb, megválaszolat
lan topográfiai kérdések sorát gyarapító régészeti leletek 
(1. kép 13-14). Az 1810-es években a Váci utcai csator
na építésénél a Régiposta utcánál előkerültek „egy 10 öl 
széles általlagu gömbölyűséget és udvart formáló funda
mentumok", amelyek a Régiposta utca dunaparti végén 
lévő Színházi rondellával estek egy irányba.36 1968-ban 
különböző közműárkokban ismét előkerültek a 4,1 m 
széles falak, a köztük lévő távolság É-D-i irányban 17,6 
m volt (1. kép 14). Az elbontott faltető ugyanabban a 
barna, kevert földrétegben volt, amely az elbontott, Ár
pád-kori városfalat is borította. Ebben a vastag feltöltés
ben néhány jellegtelen cserép, állatcsont és vastöredék 
volt. A területen későközépkori, vagy újkori építkezés 
nyomait nem figyeltük meg, ebből arra következtettünk, 
hogy az itt álló épületet valószínűleg a 15. sz. második 
felében a későközépkori városfal építése idején bontot
ták le, mint a váci városkapu felé haladó úton lévő közle
kedési akadályt.37 A rendkívül vastag falú építmény ke
letkezéséről, rendeltetéséről semmit sem tudunk, de mi
vel összefüggésbe hozható az Árpád-kori városfallal, 
megkockáztatjuk, a toronyszerű építmény talán ugyan
csak az Árpád-korban épült. 

A főváros Árpád-kori települései között 1268-ban 
tűnt fel Ujbécs, mint a tatárjárás után lakatlan föld. 
Az ilyen típusú, Uj-jelzővel összetett helyneveink egyik 
fajtája a 11—13. sz.-ban keletkezett, az összetétel máso
dik eleme magyar közszó volt. A XIII. sz.-ban terjedt el 
az a névadás, amely szerint bármely település „filiája 
vagy elővárosa új jelzőt kapott". Világosan kiderül, hogy 
a tatárjárás előtt létezett egy „becs vagy Bécs". A ké
sőbbi középkorban 1374-ben tűnik fel a Bécs elnevezés, 
1476-ban Bécsvárát említik, 1522-ben a váci városkaput 
Bécs kapunak írják.38 Bécs lehetett egy épületegyüttes, 
de lehetett a kialakuló város egyik része is. Bár csak nyo
mokban vannak régészeti adataink, a Váci utca—Régipos-
ta utca kereszteződése tájára helyezzük Bécset, s talán 
egyszer kiderül, hogy a sarokra épített 4,1 m széles falú 
torony Bécsvára. A 13. sz. közepén az É-i városrészben 
állt az oklevelekből ismert Werner palotája, ha megtalál
nánk és azonosítani tudnánk a maradványait, közelebb 
kerülnénk az észak-pesti határ topográfiai kérdéseinek 
megoldásához. Bécs, Ujbécs település a későközépkori 
városfalon belül helyezkedett el, ugyanis sem a Vörös
marty, sem a Deák téren eddig még nem találtunk közép
kori leleteket, pedig igen csak nagy földmunkák voltak 
ezeken a helyeken. Ujbécset Bécstől a 13. sz. elején ta
lán a pesti városfal választotta el, de az is lehet, hogy a 
városfal valamilyen eddig ismeretlen okból magát Bécset 
vágta ketté, és a falon kívüli részeket nevezték később 
Ujbécsnek. 

A Bécs, Ujbécs. topográfiai kérdéshez, a Váci utca Ré
giposta utca sarkon lévő torony időrendi és topográfiai 
kérdéseihez nem jutottunk közelebb a sarok, Váci utca 
16. sz. telken végzett leletmentéssel sem.39 Itt az újkori 
építkezéssel megsemmisültek a középkori falrészletek, a 
lebontott házak beépítetlen udvarán csak kemencerész
leteket tárhattunk fel (1. kép 13; 23. kép). Mindkét ke
mence együttes a telek Régiposta utcai oldalán helyez
kedett el, szinte a mai utca vonalával párhuzamos sáv
ban. Az egyikben jellegzetes, Árpád-kori cserepek, né
hány vasrozsda került elő, a másiknál nem találtunk le
leteket (26. kép). A két kemenceegyüttes építésmódja, 
rétegei, és szintviszonyai azonosak voltak, ezért egy 
korszakba soroltuk a feltárt maradványokat. A lelet
mentés idejére már csak keskeny földnyelvek maradtak 
az udvar talajából, s ezek már sajnos a többször átépített 
nagyméretű kemencékből csak az építmény széleit tar
talmazták. Jól kivehető volt, hogy a kemence helyét 
az Árpád-kori járószintből kissé kimélyített gödörbe 
építették. A megújított kemencék padlói egymás fe
lett helyezkedtek el, 1,2 m vastag rétegben, a beomlott 
kemencefalak, köztük a tüzelőtér vastag, faszenes csík
jai, a kemence előterének tapasztott padlórészletei. 
Az 1. sz. kemenceegyüttesből a legvastagabb vöröses 
agyagréteg aljából egy összeállítható fazék betapasztott 
darabjait szedtük fel, a faszenes hamus rétegből pedig 
egy ép fedő került elő (24, 25. kép). (Fazék ltsz.: 
81.328.2; fedő ltsz.: 81.328.1) A kemence maradványai 
közül sok kerámiatöredéket szedtünk össze, mind jelleg
zetes, az Árpád-kor második feléből, főként a 13. sz.-ból 
származik (19.kép 3—5; 27—30. kép). 

A Szerb utcában, a Március 15. téren, a Régiposta ut
cában előkerült kemencék a település házai között sza
badon álltak, méreteikben, építésmódban hasonlítanak 
egymásra. Az alföldi faluásatásokon feltárt szabadban lé
vő kemencék sorát gyarapítják, s bizonyítják, hogy a 13. 
sz.-ban a városi települések jellegzetes építményei is. Bár 
Pest térségében mindegyik kemencét csak metszetben 
vizsgálhattuk, nyertünk annyi adatot, hogy megtalálhat
tuk analógiáikat. Megfigyelhettük a kemencék építés
módját is. A pesti kemencék hasonlóak az Alföldön meg-
figyeltekhez, előttük fokozatosan mélyülő előteret ástak 
ki. Az Árpád-kori falvak szabadban lévő kemencéinél „az 
előtér szélesebb, s egyúttal mélyebb végének földfalába 
vájták be az alacsony boltozatú, kerek, vagy tojásdad 
alaprajzú kemencét, mégpedig általában úgy, hogy az 
előtér alja a kemence fenekénél 10—25 cm-rel mé
lyebb". A Régiposta utcai leletek nélküli, 2. sz. kemen
cét a Visegrád—Várkert dűlőben lévőhöz hasonlóan ké
szítették, ahol a boltozatot kövekből építették.40 A Ré
giposta utcai kemencénél annyi volt az eltérés, hogy az 
egyik átépített kemencénél feltárt kőfal csak talán a ke
mence oldalát alkotta, a kőfal tetején megmaradt vastag 
tapasztás a boltozatból maradhatott (26. kép). Kőfallal 
épített, szabadban lévő kemence volt a Március 15. téren 
is (1. kép 1; 31. kép). A kemence többszöri átépítését a 
vastag, faszenes rétegek, átégett padlók váltakozásai 
bizonyítják. Talán a legutolsó átépítés alkalmával, de 
még a 13. sz.-ban készültek a sütőteret övező kőfalak, és 
a tüzelőtér zárófala.41 A kemence legalsó padlója, mint a 
Régiposta utcában is, rómaikori rétegbe épült, néhány 
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római kerámiatöredék is előfordult a jellegzetes 13. 
sz.-iak között. Egy fél fazék egy darabban a kemence 
padlójába volt tapasztva, a többi cserép egy csomóban a 
kemence szája közelében volt letapasztva (a fazék ltsz.: 
74.245.1) (32. kép). A padlóra öntött vörös paticsréteg a 
kemence teteje lehetett, a vöröses, égett betöltésben elég 
sok, 13. sz.-i edénytöredék volt. A jellegzetes leletegyüt
tesből kiemelkednek egy nagyméretű, grafitos, redukált 
égetésű osztrák kancsó töredékei. A fül indulásán ke
resztalakú bécsi bélyeg látható (ltsz.: 74.243.6) (33. 
kép). Mindegyik pesti kemencénél megfigyeltük, hogy az 
előtér falát és alját, lehetséges, hogy a kemence száját is 
sárga agyaggal tapasztották. Ez a gondosság néhány Ti-
szalök-rázomi kemencénél is megfigyelhető volt. Egyik
másik ottani földház kemencéje körül is feltárták a sárga 
agyagos tapasztást, amelyből az ásató, Méri István, azt a 
következtetést vonta le, hogy a szóbanforgó házakat és 
kemencéket ugyanabban az időben ugyanazok a csalá
dok használták. A pesti kemencéknél nem erről lehet 
szó, a sárga, agyagos tapasztás általános gyakorlatát mu
tatják. 

A pesti kemencék rendeltetése ugyanaz volt, mint a 
falvakban feltártaké. A lakosság mindennapi életéhez tar
tozó sütőkemencék voltak, de alkalomadtán egyéb cé
lokra, főzésre, pörkölésre, szárításra is használták. Talán 
csak annyiban tértek el a falusi kemencéktől, hogy a tel
kekre osztott városban a kemencék helye állandó volt, s 
helyszűke miatt kisebb területen nagyobb gonddal vé
gezték a kemencék építését, felújítását.42 

A Belváros területén kialakult Árpád-kori városrészek 
építményeiből eddig csak nagyon kevés került feltárásra. 
Ezek azonban azt bizonyítják, hogy a térség 12—13. sz.-i 
települései hasonlóak lehettek az Alföldön lévő falvak
hoz. Az egyes családok birtokában lévő területeken egy
más mellett talárjuk a téli-nyári lakóépületeket, közöttük 
a közösen használt szabadon álló kemencéket, gazdasági 
épületeket, műhelyeket. Reméljük a korlátozott kutatási 
lehetőségek ellenére előbb-utóbb mégis felszínre kerül
nek mindazok a régészeti leletek, amelyek meggyőzően 
feltárják a pesti síkság településeinek az alföldi falvakhoz 
való hasonlóságát, és bemutathatjuk a fejlődés közös és 
eltérő jegyeit.43 
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KATALIN IRÁS-MELIS 

ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN AUF DEM GEBIET DER VORSTÄDTE VON PEST 
ZUR ÁRPÁDENZEIT (BUDAPEST, V. BEZ., INNENSTADT) 

Im Siedlungsnetz, das sich entlang der Strassenzüge 
abzeichnet, die zur Zeit der Landnahme zu den Strom
übergängen der Donau führten, lassen sich auch die An
fange der Stadt Pest gut erkennen. Neben den sich durch 
die ungarischen archäologischen Funde gut abzeichnen
den Überfahrten von Csepel und Megyer waren die be
deutendsten Übergänge der Donau jene von Óbuda, Jenő 
und Pest, die durch Mitwirkung der sich im Zentrum der 
Pester Ebene schon früher angesiedelten Bevölkerung 
einen grossen Verkehr abwickelten und mit Nutzen be
trieben wurden. Die gesellschaftliche Lage der Bevölke
rung der in fürstlichem und später königlichem Besitz 
befindlichen Pester Seite veränderte sich innerhalb kurzer 
Zeit, in den bis Mitte des 11. Jh. entwickelten charakte
ristischen Siedlungen finden wir sowohl in den Dörfern 
der dienstleistenden Völker wie auch in den Prädien 
gleichwohl in das Knechte- und Sklavendasein gesunkene 
Völker. 

Die frühesten bekannten archäologischen Funde aus 
Pest sind die auf dem Március 15. tér im V. Bezirk und 
im Károlyi-Garten zutage gebrachten Grabbeigaben eines 
Friedhofes aus dem 11.—12. Jh. Geringe Spuren frühe
ster Ansiedlung konnten in der Umgebung des Egyetem 
tér im V. Bezirk beobachtet werden. Wir fanden in der 
Henszlmann I. utca unter der Fahrbahn, im Kanalisa
tionsgraben und auf dem Grundstück Szerb utca 21—23 
ein etwa 4—5 cm dickes abgetretenes Wireau mit ein
gestampften Holzkohlestücken, durchbrannten Erdschol
len und Ascheflecken. An die abgetretene Fläche in der 
Szerb utca schloss sich ein Herd an, aus dem ein Seiten
bruchstück eines umrandeten irdenen Kessels im Durch
messer ven 23 cm zum Vorschein kam. In der Szerb utca 
kam in der Nähe des Sommerzeltplatzes auch die Mauer 
eines aus Stein erbauten Hauses mit dem Rest des dazuge
hörigen Lehmfussboden ans Tageslicht. Diese Funde er
bringen den Beweis dafür, dass in der frühen Árpáden-
zeit die Pester Bevölkerung — genauso wie die Einwoh
ner der Dörfer in der grossen ungarischen Tiefebene — 
neben ihren Steinhäusern auch Sommerzelte oder zelt
artige Bauten mit einfachem, im Freien stehenden Herd 
errichtet haben. Die Elemente der Siedlung mit loser 
Struktur nahmen im Verhältnis zu den späteren Städten 
und Dörfern einen grösseren Raum ein, aber um die Mitte 
des 12. Jh. entwickelten sich in der Gegend der heutigen 
Plätze Martinelli, Március 15. und Egyetem dichter be
wohnte Teile des Siedlungsnetzes. 

Die vor dem Tatareneinfall erbaute Pester Stadtmauer 
ist schon ein Bauwerk der zielbewussten, organisierten 
stadtpolitischen Konzeption, die Anerkennung und der 
Schutz der Wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und recht
lichen Lage einer ein bestimmtes Gebiet besitzenden 

Gemeinschaft. Im Lauf der Stadtenwicklung kam den 
verschiednenen königlichen Massnahmen eine bestim
mende Rolle zu, so der Gründung der königlichen Kapelle 
und des Hofes, der Zunahme der im Zusammenhang mit 
der Wirtschafts- und Handelstätigkeit erfolgten Einkom
men. Bis zum Ende des 12. Jh. entstand aus der der Do
nau, dem Stromübergang, dem Marktort am nächsten 
gelegenen oder einen Teil dieser umfassenden Siedlung 
— aus Pest — die árpádenzeitliche Stadt, aus den Sied
lungszentren um den Egyetemplatz und dem Martinelli-
platz entwickelten sich aber bis zum Bau der Stadtmauer 
im späten Mittelalter selbständige Dörfer mit städtischem 
Äusseren, die Vorstädte. 

-Südöstlich von Pest, in der Umgebung des Egyetem 
(Universitäts) Platzes befand sich das im Jahr 1258 er
wähnte Szenterzsébetfalva und das vom König gestiftete 
Dominikanerkloster. Auf dem Grundstück Szerb utca 
21—23 kamen in Laufe der Wiederherstellung des Bau
denkmals aus dem 18. Jh. ein mittelalterlicher Gebäude
komplex und eine wiederholt umgebaute Kirche zum 
Vorschein. Wir haben das Schiff der im 12. Jh. erbauten 
Kirche mit den Überresten der Triumphbögen und der 
Chormauern freigelegt. Gelegentlich der ersten Vergrösse-
rung der allerersten Kirche wurden die Sakristei und Um
friedungsmauer gebaut. Noch vor dem Mongoleneinfall 
im Jahre 1241 kam es zur zweiten Erweiterung, das 
Schiff wurde an beiden Seiten verbreitert. An der N-Seite 
konnten wir die nordöstliche, mit Stützpfeilern versehene 
Ecke des Traktes mit einer inneren Breite von 5 m er-
schliessen. Die Freilegung der Kirche wird fortgesetzt, 
doch so viel konnten wir schon jetzt feststellen, dass die 
früheste Kirche zwischen den Häusern einer frühárpáden-
zeitlichen Siedlung erbaut wurde, auf einem von Privat
personen oder vom König gespendeten Bauplatz. Die 
Identifizierung der Kirche ist eine sehr kompliziete Frage. 
Man meinte, dass es sich vielleicht um die Kirche des 
1230 gestifteten Dominikanerkolsters handelt, wahr
scheinlicher ist jedoch, dass wir es mit der Pfarrkirche 
von Szenterzsébetfalva, dem späteren Szentfalva zu tun 
haben. 

Einige Funde aus der die Kirche umgebenden Vor
stadt aus dem 13. Jh. — Mauerreste, Backöfen, Klein
funde — süid uns aus den Szerb, Magyar und Bástya utca 
bekannt. 

Im N der Stadt Pest, an der Kreuzung der Váci und 
Régiposta utca wurden einige Mauerteile eines Turmes 
mit einer 4,1 m dicken Wand freigelegt. Aus dessen Um
gebung wurden an mehreren Stellen Funde aus der Árpá-
denzeit, wie Mauern, Backöfen und Keramikfunde ge
borgen. Hier stellen wir uns den mittelalterlichen Stadt
teil Bécs — Űjbécs vor, Űjbécs war von Bécs vielleicht 
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durch die Stadtmauer aus dem 13. Jh. getrennt, wobei 
der ausserhalb der Mauer gelegene Teil Űjbécs genannt 
wurde. 

Von den auf dem Stadtgebiet von Pest zum Vorschein 
gelangten Backöfen konnte festgestellt werden, dass sie 
zwischen den Häusern der Siedlung im Freien standen 
und in ihrem Ausmass sowie ihrer Bauweise miteinander 
übereinstimmten. Sie gehören in die Reihe der anlässlich 
der Dorfausgrabungen in der Grossen Ungarischen Tiefe

ben freigelegten Backöfen, womit bewiesen ist, dass sie 
auch charakteristische Bauten der städtischen Siedlungen 
sind. 

Trotz der beschränkten Forschungen hoffen wir, dass 
es uns in den folgenden Jahren gelingen wird, viele archä
ologische Funde zu erschliessen, welche die übereinstim
menden charakteristischen Züge der Pester Ebene und 
der Grossen Ungarischen Tiefebene noch besser veran
schaulichen. 

Abbildungen 

Abb. 1. Budapest V., Archäologische Fundstellen aus Abb. 15. 
der Árpádenzeit in der Innenstadt; Anordnung 
der um Pest gelegenen Stadtteile und Vor
städte. Abb. 16. 

Abb. 2. Budapest V., Szerb utca 21 - 2 3 . Der im ersten 
Hof freigelegte offene Herd aus der frühen 
Árpádenzeit. Abb. 17. 

Abb. 3. Budapest V., Szerb utca 21-23. Zusammen
fassender Grundriss der Forschungsergebnisse 
in den Jahren 1979/81. Abb. 18. 

Abb.4. Budapest V., Szerb utca 21-23. Nördliche 
Mauer des Kirchenschiffes aus der Árpádén- Abb. 19. 
zeit mit den Schnitten der dazugebauten 
Wände. 

Abb. 5. Budapest V., Szerb utca .21-23. Schnitte der Abb. 20. 
Mauern, die in dem das Kirchenschiff aus der 
Árpádenzeit kreuzenden Gräben ans Tageslicht Abb .21 . 
gelangten. 

Abb. 6. Budapest V., Szerb utca 21-23. Äussere, öst
liche Ecken des Kirchenschiffes aus der Árpa- Abb. 22. 
denzeit. 

Abb. 7. Budapest V., Szerb utca 21-23. Südöstliche 
Ecke des Kirchenschiffes aus der Árpádenzeit. Abb. 23. 

Abb. 8. Budapest V., Szerb utca 21—23. Innenseite 
der östlichen Abschlusswand des der an die Abb 24. 
árpádenzeitliche Kirche angebauten nord
östlichen Traktes. 

Abb. 9. und. 10. Budapest V.,Szerb utca21—23.Äussere, 
nördliche Seite des an der Nordseite des Abb. 26. 
Kirchenschiffes aus der Árpádenzeit befind
lichen Gebäudeflügels. 

Abb. 11. Budapest V., Szerb utca 21-23. Detail des im Abb. 27. 
ersten Hof freigelegten Herdes aus der Árpá
denzeit. 

Abb. 12. Budapest V., Szerb utca 21 —23. An der Innen
seite der Nordwand des Kirchenschiffes aus Abb. 28. 
der Árpádenzeit eine abgerissene Mauer aus 
der frühen Árpádenzeit und ein Teil Lehm
bodens. Abb. 29. 

Abb. 13. Budapest V., Szerb utca 21—23. Äussere süd
liche Ecke der Kirche aus der Árpádenzeit mit 

, der angebauten Mauer aus zwei Perioden. 
Abb. 14. Budapest V., Szerb utca 21—23. Äussere nord

östliche Ecke des Kirchenschiffes aus der 
Árpádenzeit mit der angebauten Mauer aus 
zwei Perioden. 

Budapest V., Szerb utca 21-23. Südöstliche 
Ecke des Schiffes der Kirche aus der Árpáden
zeit. 
Budapest V., Szerb utca 21-23. Die östliche 
Ecke des Gebäudeflügels mit Stützpfeiler an 
der Nordseite der Kirche aus der Árpádenzeit. 
Budapest V., Szerb utca 21—23. östliche Ab
schlusswand des nordöstlichen Gebäudeflügels 
der Kirche aus der Árpádenzeit. 
Budapest V., Szerb utca 21—23. Tonkessel aus 
der Árpádenzeit. 
Bruchstücke eines Topfes aus dem 13. Jahr
hundert. 1—2: Budapest V., Szerb utca 21 — 
23; 3—5: Budapest V., Váci utca 16. 
Budapest V., Szerb utca 21—23. Tonkessel aus 
der Árpádenzeit. 
Der auf dem Grundstück Budapest V., Magyar 
utca 48—50 freigelegte Mauerteil aus der 
Árpádenzeit. 
Die auf dem Grundstück Budapest V., Bástya 
utca 8—10 ans Tageslicht gebrachten Abfall-
gruben aus dem Mittelalter. 
Budapest V., Váci utca 16. Grundriss der 
Rettungsbrabung aus dem Jahre 1977. 

und 25. Schnitte der erhaltengebliebenen Teile 
des Backofens 1, der auf dem Eckgrundstück 
Budapest V., Váci utca 16 und Régiposta utca 
freigelegt wurde. 
Schnitt des Backofens 2, der auf dem Eck
grundstück Budapest V., Váci utca 16 und 
Régiposta utca freigelegt wurde. 
Budapest V., Váci utca 16,Ecke Régiposta 
utca. Der in den Boden des Backofens 1 ein
gestampfte graue Topf aus dem 13. Jahr
hundert. 
Budapest V., Váci utca 16, Ecke Régiposta ut
ca. Der in den Boden des Backofens 1 einge
stampfte weisse Topf aus dem 13. Jahrhundert. 
Budapest V., Váci utca 16,Ecke Régiposta ut
ca. Die aus den gebrannten Trümmern des 
Backofens 1 herausgehobenen roten, schwar
zen, weissen, grauen Keramik-Bruchstücke aus 
dem 13. Jahrhundert. 
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Abb. 30. Budapest V., Váci utca 16,Ecke Régiposta ut
ca. Der aus der untersten holzkohlig verbrann
ten Schichte des Backofens 1 herausgehobene 
Deckel aus dem 13. Jahrhundert. 

Abb .31 . Budapest V., Március 15. tér. Schnitt der Über
reste des im Jahre 1974 freigelegten Back
ofens. 

Képjegyzék 

1. kép Bp. V. A Belváros Árpád-kori régészeti lelő
helyei, Pest körüli városrészek, külvárosok el
helyezkedése. 

2. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az I. udvaron feltárt 
kora Árpád-kori szabadtűzhely. 

3. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az 1979-81. évi ré
gészeti kutatás eredményeinek összesítő alap
rajza. 

4. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az Árpád-kori temp
lom É-i hajófala, a hozzáépített falak metsze
teivel. 

5. kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Az Árpád-kori temp
lom hajóját keresztező árokban előkerült falak 
metszetei. 

6. kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Az Árpád-kori temp
lomhajó külső, K-i sarkai. 

7. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az Árpád-kori temp
lom hajójának DK-i sarka. 

8. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az Árpád-kori temp
lomhoz épített ÉK-i traktus K-i zárófalának 
belső oldala. 

9-10. Bp. V. Szerb u. 21-23. Az Árpád-kori temp-
kép lomhajó É-i oldalán levő épületszárny külső, 

É-i oldala. 
11. kép Bp. V. Szerb. u. 21-23. Az I. udvaron feltárt 

Árpád-kori kemence részlete. 
12. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az Árpád-kori temp

lom É-i hajófala belső oldalán elbontott kora 
Árpád-kori fal és a lesározott padló részlete. 

13. kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Az Árpád-kori temp
lom D-i külső sarka, a hozzáépített két perió
dusú fallal. 

14. kép Bp. V. Szerb u. 21-23. Az Árpád-kori temp
lom hajójának ÉK-i külső sarka, a hozzáépí
tett két periódusú fallal. 

15.kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Az Árpád-kori temp
lom hajójának DK-i sarka. 

16. kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Az Árpád-kori temp
lom É-i oldalán levő épületszárny támpilléres 
K-i sarka. 

Abb. 32. Budapest V., Március 15. tér. Der in den Boden 
des 1974 freigelegten Backofens eingestampfte 
weisse Topf aus dem 13. Jahrhundert. 

Abb. 33. Budapest V., Március 15. tér. Bruchstücke 
des aus den Trümmern des 1974 freigelegten 
Backofens herausgehobenen österreichischen 
Kruges aus dem 13. Jahrhundert. 

17.kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Az Árpád-kori temp
lom ÉK-i épületszárnyának K-i zárófala. 

18. kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Árpád-kori cserépüst. 
19. kép 13. sz.-i fazéktöredékek. 1—2. Bp. V. Szerb u. 

21-23. 3 -5 . Bp. V. Váci utca 16. 
20. kép Bp. V. Szerb u. 21—23. Árpád-kori cserépüst. 
21. kép Bp. V. Magyar u. 48-50. sz. telken feltárt Ár

pád-kori fakészlet. 
22. kép Bp. V. Bástya u. 8-10. sz. telken előkerült 

középkori szemétgödrök. 
23. kép Bp. V. Váci u. 16. Az 1977. évi leletmentés 

helyszínrajza. 
24-25. Bp. V. Váci u. 16. Régiposta utca saroktelken 

kép előkerült 1. sz. kemence megamradt részletei
nek metszetei. 

26. kép Bp. V. Váci u. 16. - Régiposta utca saroktel
ken előkerült 2. sz. kemence metszete. 

27. kép Bp. V. Váci utca 16. — Régiposta u. sarok. Az 
1. sz. kemence padlójába tapasztott, 13. sz.-i 
szürke fazék. 

28. kép Bp. V. Váci utca 16. - Régiposta u. sarok. Az 
1. sz. kemence padlójába tapasztott, 13. sz.-i 
fehér fazék. 

29. kép Bp. V. Váci utca 16. - Régiposta u. sarok. Az 
1. sz. kemence égett omladékai közül kisze
dett 13. sz.-i vörös, fekete, fehér, szürke ke
rámiatöredékek. 

30. kép Bp. V. Váci utca 16. — Régiposta u. sarok. Az 
1. sz. kemence legalsó faszenes, égett rétegé
ből kiszedett 13. sz.-i fedő. 

31. kép Bp. V. Március 15. tér. Az 1974-ben feltárt 
kemence maradványainak metszete. 

32. kép Bp. V. Március 15. tér. Az 1974-ben feltárt 
kemence padlójába tapasztott 13. sz.-i fehér 
fazék. 

33. kép Bp. V. Március 15. tér. Az 1974-ben feltárt 
kemence omladékából kiszedett, 13. sz.-i 
ausztriai korsó töredékei. 
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1: Március 15. tér. 2: Molnár u. 12. 
3: Veres Pálné u. 1. 4: Curia u. 3. 
5: Bástya u. 8. 6: Szerb u. 21-23. 
7 : Magyar u. 48-50. 8: Henszlman 
I. u. úttest. 9: Károlyi kert. 10: 
Vármegyeház u. 7. 11 : Martinelli 
tér, Szervita rendház. 12: Bécsi u. 
1-3. úttest. 13: Váci u. 16. 14: 
Váci utca-Régiposta utca sarok, 
úttest. 15: Kossuth L. u. 19. 

1: Március 15. tér. 2: Molnár utca 
12. 3: Veres Pálné utca 1. 4: Cu
ria utca 3. 5: Bástya utca 8. 6: 
Szerb utca 21-23. 7: Magyar 
utca 48-50. 8: Henszlman utca, 
Fahrbahn. 9: Károlyi kert (Ká
roly i-Garten). 10: Vármegyeház 
utca 7. 11: Martinelli tér, Kloster 
des Serwitenordens. 12: Bécsi 
utca 1-3, Fahrbahn. 13; Váci 
utca 16. 14: Váci utca und Régi
posta utca, Fahrbahn. 15: Kos
suth Lajos utca 19. 



I: Árpád-kori kváderborítású fal. 
I/a: Árpád-kori kváderborítású 
fal alapozása szabálytalan alakú 
kövekből. II: agyagba rakott 
Árpád-kori fal, H/a: agyagba ra
kott Árpád-kori fal alapozása. 
III: habarcsba rakott fal. Ill/a: ha
barcsba rakott fal laza alapozása 
szabálytalan alakú kövekből. IV: 
habarcsba rakott tömör, Árpád-
kori fal. V: nagyméretű, 60 cm-
es, kváderfal. 
I: Mauer mit Quaderverkleidung 
aus der Árpádenzeit. la: Fundie
rung der Mauer mit Quaderver
kleidung aus unregelmässig ge
formten Steinen. II: Mit Lehm 
aufgebaute Mauer aus der Árpá
denzeit. IIa: Fundierung der mit 
Lehm aufgebauten Mauer aus der 
Árpádenzeit. Ill: Mit Mörtel auf
gebaute Mauer. lila: Lockere 
Fundierung der mit Mörtel auf
gebauten Mauer aus unregelmäs
sig geformten Steinen. IV: Mit 
Mörtel aufgebaute massive Mauer 
aus der Árpádenzeit. V: Mauer 
aus 60 cm grossen Quadersteinen. 
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I: Árpád-kori kváderborítású fal és alapozása. III: 
habarcsba rakott fal. IV: habarcsba rakott, tömör 
Árpád-kori fal. 

I: Mit Quadern verkleidete Mauer aus der Árpáden-
zeit und deren Fundierung. III: Mit Mörtel aufge
baute Mauer. IV: Mit Mörtel aufgebaute, massive 
Mauer aus der Árpádenzeit. 

XVIII - XIX. sz -ban épített pince nyugati fala 

I: Árpád-kori kváderborítású fal. I/a: Árpád-kori 
kváderborítású fal alapozása szabálytalan alakú 
kövekből. II: agyagba rakott Árpád-kori fal. H/a: 
agyagba rakott Árpád-kori fal alapozása. III: ha
barcsba rakott fal. Ili/a: habarcsba rakott fal laza 
alapozása szabálytalan alakú kövekből. 
I: Mit Quadern verkleidete Mauer aus der Árpá
denzeit. la: Fundierung der mit Quadern verklei
deten Mauer aus unregelmässig geformten Steinen 
aus der Árpádenzeit. II: Mit Lehm aufgebaute 
Mauer aus der Árpádenzeit. IIa: Fundierung der 
mit Lehm aufgebauten Mauer aus der Árpádenzeit. 
Ill: Mit Mörtel aufgebaute Mauer. lila: Lockere 
Fundierung der mit Mörtel aufgebauten, Mauer aus 
unregelmässig geformten Steinen. 

I: Árpád-kori kváderborítású fal. I/a: Árpád-kori 
kváderborítású fal alapozása szabálytalan alakú kö
vekből. 
I: Mauer und Quaderverkleidung aus der Árpá
denzeit. la: Árpádenzeitliches Fundament der 
Mauer mit Quaderverkleidung aus unregelmässig 
geformten Steinen. 
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8 
a: lapos, hasított, törtköves fal. b: sima felületű lapos kövek 
habarcsba rakva, c: szabálytalan alakú kövek. 1: bolygatatatlan 
homok. 2: bolygatott laza homok. 3: szürkés homok, emberi 
csontokkal, apró épülettörmelékkel. 4: barnásszürke homok 
épülettörmelékkel. 5: épülettörmelékes kevert föld. 6: habarcs. 

a: Mauer aus flachen, gespaltenen Bruchsteinen, b: Flache Steine 
mit glatter Oberfläche in Mörtel gelagert, c: Unregelmässig ge
formte Steine. 1: Gewachsener Sand. 2: Aufgewühlter, lockerer 
Sand. 3: Grauer Sand mit menschlichen Knochen und Gebäu
deschutt. 4: Braungrauer Sand mit Bauschutt. 5: Gemischte 
Erde mit Bauschutt. 6: Mörtel. 

IV: habarcsba rakott tömör Árpád-kori fal és alapozása. 1: kevert 
sárga homok emberi csontokkal. 2: habarcs. 3: barna kevert föld 
Árpád-kori cserepekkel. 4: égés réteg, korom, faszén darabokkal, 
1241. 5: fekete kevert föld. 6: barnás-fekete föld habarccsal, 
épülettörmelékkel. 

IV: Im Mörtel gelagerte massive Mauer und Fundament aus der 
Árpádenzeit. 1: Gemischter gelber Sand mit menschlichen 
Knochen. 2: Mörtel. 3: Braune gemischte Erde mit Ziegel
scherben. 4: Brandschicht, Russ mit Holzkohlenstücken. 1241. 
5: Schwarze, gemischte Erde. 6: Bräunlich-schwarze Erde mit 
Mörtel und Bauschutt. 

10 
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0 1m 
1 I 

11 

1: bolygatatlan homok. 2: hamus gödör, hamus föld. 3: agyagos 
barna föld. 4: faszén. 5: kevert barna föld. 6: világossárga agyag-
tapasztás. 7: kevert, barnás homokfeltöltés. 9: habarcsos csík, 
újkori. 

1: Gewachsener Sand. 2: Aschengrube, Erde mit Asche. 3: 
Lehmige braune Erde. 4: Holzkohle. 5: Gemischte braune Erde. 
6: Hellgelber Lehmverputz. 7: Gemischte, bräunliche Ascheauf
schüttung. 9: Mörtelstreifen, neuzeitlich. 
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1: bolygatatlan sárga homok. 2: kevert, barna 
homok középkori cserepekkel. 3: habarcs, apró 
kőtörmelékkel. 4: barnás-szürke homok, közép
kori feltöltés. 5: kevert barna föld, 17-18. sz. 
6: égett réteg. 7: homokos épülettörmelék, új
kori. 8-9: új és legújabbkori épülettörmelék. 
1: Gewachsener gelbet Sand. 2: Gemischter 
brauner Sand mit Ziegelstücken aus dem Mittel
alter. 3: Mörtel und Kies. 4: Braungrauer Sand, 
Aufschüttung aus dem Mittelalter. 5: Gemischte 
braune Erde, 17-18. Jh. 6: Brandschicht. 7: 
Sandiger Bauschutt, neuzeitlich. 8-9: Bau
schutt aus neuer und neuester Zeit. 
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gedogiai rétegek (kavicsos homokos üledék) 0 
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1: bolygatatlan sárga homok. 2: agyagos homok, közép
kori feltöltés. 3: égett agyag. 4: homokos, kavicsos réteg. 
5: agyagos homok. 6: zöld homok. 7: homokos kavicsos 
réteg. 8: bolygatott homok. 9: égett agyagcsíkok. 10: fa-
szenes égés. 11: égett agyag, kemence padló. 12: égett 
agyag, patics. 13: szürkés homokcsík. 14: égett rétegek. 
15: homok. 

1: Gewachsener gelber Sand. 2: Lehmiger Sand, mittel
alterliche Aufschüttung. 3: Gebrannter Lehm. 4: Sandige 
Kieselschicht. 5: Lehmiger Sand. 6: Grüner Sand. 7: San
dige Kiesschicht. 8: Aufgewühlter Sand. 9: Gebrannter 
Lehmstreifen. 10: Holzkohlenbrand. 11: Gebrannter 
Lehm, Herdboden. 12: Gebrannter Lehm, Strohlehm. 
13: Grauer Sandstreifen. 14: Gebrannte Schichten. 15: 
Sand. 

25 

1: bolygatatlan homok. 2: kevert homok. 
3: vöröses átégett homokos föld faszénfoltok
kal. 5: homokos föld. 6: égéscsík faszénnel. 
7: agyagos homok, égésfoltokkal. 13: bolyga
tatlan szürkés homokcsík. 14: égett barnás 
föld. 

1: Gewachsener Sand. 2: Gemischter Sand. 
3: Kötliche, durchbrannte Sanderde mit Holz
kohleflecken. 5: Sandige Erde. 6: Brandstrei
fen mit Holzkohle. 7: Lehmiger Sand mit 
Brandflecken. 13: Unaufgewühlter grauer 
Sandstreifen. 14: Gebrannte braune Erde. 
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1: bolygatatlan sárga homok. 2: ho
mokos agyag. 3: mészcsík. 4: agyagos 
feltöltés újkori. 5: vörös égett agyag 
faszénfoltokkal. 6: sötétebb vörösre 
égett agyag. 7: homokos faszenes ré
teg. 8: vörös agyag, égett tapasztás. 
9: égett réteg faszén hamu. 10: vörös 
agyag, égett tapasztás. 11 : égett agyag. 
12: vörösre égett agyag, tapasztás. 
13: átégett feketés, hamus föld, 
kemencepadló. 

1: Gewachsener gelber Sand. 2: 
Sandiger Lehm. 3: Kalkstreifen. 
4: Lehmige Aufschüttung, neuzeitlich. 
5: Roter gebrannter Lehm mit Holz
kohleflecken. 6: Dunkler rotgeb
rannter Lehm. 7: Sandige Holzkohle
schicht. 8: Roter Lehm, gebrannter, 
Verputz. 9: Gebrannte Schicht, Holz
kohleasche. 10: Roter Lehm, geb
rannter Verputz. 11: Gebrannter 
Lehm. 12: Rotgebrannter Lehm, Ver
putz. 13: Druchgebrannte, schwarze, 
mit Asche vermischte Erde, Herd
boden. 

2 6 
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1: bolygatatlan homok. 2: öntéstalaj. 3: habarcsos réteg. 4: ke
vert barna föld. 5/a: égett kemencepadló. 5/b: sárga agyag tapasz -
tás. 5/c: égett, faszenes réteg. 5/e: vörös agyag, égett patics. 
5/f : vöröses agyag, égett patics. 6/a: középkori beásás. 6/b: közép
kori épülettörmelékes réteg. 7: kevert barna föld. 8: habarcscsík. 
9: épülettörmelékes feltöltés. 10: középkori épülettörmelékes 
feltöltés. 11: középkori beásás. 12: sárga agyag tapasztott padló. 
13: köves réteg. 14: új és legújabbkori épülettörmelék. 

1: Gewachsener Sand. 2: Gussboden. 3: Mörtelschicht. 4: Ge
mischte braune Erde. 5a: Gebrannter Herdboden. 5b: Gelber 
Lehmverputz. 5c: Gebrannte Holzkohlenschichte. 5e: Roter 
Lehm, gebrannter Strohlehm. 5f: Rötlicher Lehm, gebrannter 
Strohlehm. 6a: Mittelalterliche Eingrabung. 6b: Mittelalterliche 
Bauschuttschicht. 7: Gemischte braune Erde. 8: Mörtelstreifen. 
9: Bauschuttaufschüttung. 10: Bauschuttaufschüttung aus dem 
Mittelalter. 11: Mittelalterliche Eingrabung. 12: Gestampfter 
gelber Lehmboden. 13: Steinige Schicht. 14: Gebäudeschutt 
aus neuer und neuester Zeit. 
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