
Az Aquincumi Múzeum kisebb leletmentései és szon
dázó jellegű feltárásai a 2002. évben 

Budapest, I I I . ker., Lad ik utca 9. 
(Hrsz.: 19250/8) 

A megelőző régészeti feltárást épü
letalapozást megelőzően végeztük. 
Kutatásunkat a következő adatok 
ismeretében kezdtük meg: az utca 
északi oldalán húzódik a régészeti 
szakirodalomban I ,adik utcai teme
tő néven ismert római kori temet
kezési heh; ( Z S I D I 1985) az utca 
nyugati végénél pedig 1992—93-ban 
Zsidi Paula szintén temetőrészle-
tet, illetve egv cölöpkonstrukciós, 
nyugat-kelet i irányú ob jek tum 
részletét tárta fel. ( Z S I D I 1994, 
1996) A területtől déli irányban, a 
katonaváros északkeleti negyedé
ben reprezentatív lakóházak kerül
tek feltárásra, illetve i t t épülhetett 
ki a település közigazgatási negye
de. (PÓCZY 1986) Mindezek alap
ján - és elsősorban a cölöpkonst
rukciós objektum további részleté
re számítva - észak-déli irányban 
kutattuk meg a területet. 

A gépi bontás megkezdésekor, 
még az újkori, épülettörmelékes 
rétegből körülbelül 50 centiméter 
magas római kori Iuppiter szobor 
torzója került elő, (R 2318, 1. kép) 

I. kép: hippi ter szobor töredéke (Budapest, 
111. ker. Ladik utca 9.) 
Fig. 1: Fragment of the Jupiter sculpture (Bu
dapest III, 9 Ladik Street) 

amely azonos ikonográfiái típusba 
tartozik a Nagy 4: által 1958-ban, a 
I I I . ker. Szépvölgyi úton feltárt 
szentélykörzet Iuppiter Teutanus 
szobrával. (NAGY T. 1965, N A G Y 
T. 1973, P Ó C Z Y 1998, P Ó C Z Y 
1999) A most előkerült, kevésbé 
igényes kialakítású mészkőszobor 
erősen töredékes, nyaka és feje, bal 
karja, bal lába térdtől, jobb lába 
pedig körülbelül a bokátérl lefelé 
hiányzik. A jobb lábára támaszko
dó ruhátlan istenalak vállát és kar-



jait köpeny fedte, jobb kezében 
villámköteget, hiányzó bal kezé
ben pedig valószínűleg sceptru-
mot tar tot t . ( B O U C H E R 1976, 
BAUCHIIENß 1984/1, 1984/2) A 
szobor hátának durvább, elnagyolt 
kialkítása - különösen deréktól le
felé - fülkében történő elhelyezés
re utalhat. 

A területen a szobrot rejtő fel
töltés alatt tőzeges elterítés, majd 
szürke iszapos, vaskiválásos homo
kos szint következett, szintén új
kori anyaggal. Statikai okok mia t t 
a urai szinttől hét méter mélység
ben fejeztük be a bontást, a leendő 
épület alapozási síkjánál jelentő
sen mélyebben. 

A leírt rétegek kelet (a Duna fe
lé) és észak felé is lejtettek. A felü
let délnyugati sarkában egy k i 
emelkedést figyeltünk meg, amely 
a jelenleg is álló épületek alá húzó
dik. Elképzelhető, hogy a közelben 
már többször regisztrált úgyneve
zett Aranyhegyi patak medrét és 
annak partját találtuk meg, 

A feltárás római kori objektu
mok szempontjából negatív ered
ménye arra enged következtetni, 
hogy a korábban megtalált cölöp
szerkezetű konstrukció i t t már 
nem folytatódott tovább, valószí
nűleg az említett patakmeder m i 
att, vagy a számos újkori bolygatás 
és áradás olymértékben tette tönk

re a lelőhelyet, hogy i t t már régé
szeti jelenségeket megfigyelni nem 
lehetett . A szórványként előkerült 
Iuppiter szobor pedig egv korábbi 
nagy arányú tereprendezés során 
kerülhetett az építési törmelékbe. 

T. Láng Orsolya 

Budapest, I I I . ker . Meggyfa utca 
- Raktár utca között 

A Hírközlési Felügyelet átlag 
80-100 centiméter mélységben 
földmunkákat végzett az aquincu
m i katonaváros északkeleti részén, 
a I I I . ker. Folyamőr utcai mozaik
padlókkal, freskókkal ellátott, fel
tárt nagy épülettől keletre. (SZIR
M A I 1998/1, 157-164, S Z I R M A I 
2000/2, 124-131.) Régészeti jelen
ség, lelet nem került elő. 

Szirmai Krisztina 

Budapest, I I I . ker . Kórház utca 
12. (Hrsz: 18065/2/) 

A még feltáratlan, régészetileg vé
dett kis telken, az aquincumi 2-3. 
századi legiótábor praetenturájá-
nak déli részén, ( S Z I R M A I 
1998/2, 235-238.) a G L O B E 3 Kft. 
földmunkákat végeztetett a terve-



zett zászlórudak alapozása miatt . 
A terület a GLOBF, 3 Kft. irodahá
zától nyugatra és az úgynevezett 
volt O T P ház (Budapest Hl . ker., 
Flórián tér 5.) udvarán bemutatot t 
thermae maíores maradványaitól 
keletre húzódik. (KABA 1991) A 
felszíntől mérve 1,20 uréter volt a 
végleges mélység, ahol a telek régi, 
nyugati téglakerítésének alapozása 
jelentkezett, tehát régészeti objek
t u m , lelet nem került elő. 

Szirmai Krisztina 

Cölöpszerkezetű épí tmények a 
Hajógyári-öbölben (Budapest, 
I I I . ke r . Óbudai-sziget , Hrsz.: 
23799) 

A Duna alacsony vízállása lehetővé 
tette, hogy az A q u i n c u m i Múzeum 
tájékoztatásából ismert víz alatti 
lelőhelyeket felkeressük. Az öböl 
keleti oldalán, a pontonhídtól délre 
a meredek part és a víz találkozásá
nál, mintegy 180-200 méter hosz-
szan a part vonalában sűrűn (60-
100 centiméter távolságra) levert 
20-30 centiméter keresztmetszetű 
cölöpök sora áll. A cölöpök belső 
oldalhoz 20 centiméter széles, 2 
centiméter vastag, mintegy 2 mé
ter hosszú pallókat szegeitek. He
lyenként 3-4 sor deszka is megfi

gyelhető volt. A palánk mögötti te
rület feltöltésében nagy mennyisé
gű fémsalakot töltöttek. Hasonló 
építési technikával készült az Óbu
dai-sziget északi csúcsán 2001-ben 
megfigyelt Széchenyi-kori jégtörő 
is, így ez a támfal is a hajógyár épí
téséhez köthető. (TÓTH 2001) je
lentőségük abban áll, hogy jelen is
meretcink szerint egyedül fennma
radt emlékei a 19. század eleji víz
építészetnek. 

Az öböl északnyugati oldalán 
mintegy 200 méter hosszan római 
kori cölöpök találhatóak a vízben. 
A szabadon álló cölöpök elhelyez
kedése (a partra merőleges, páro
sával elrendezett sorok) egv mó
lókkal, stégekkel kiépített vízpartra 
utal , amelv topográfiája alapján a 
helytartói palotát szolgálhatta k i . 
( Z S I D I 2002) 

Tóth }. Attila 

Budapest I I I . ke r , Selmeci utca 
17. - Zápor utca 23. (Hrsz . : 
17411) 

A Bodrogköz Kft . megbízásából 
2002. május hónapban építkezést 
megelőző feltárást folytattunk a 
Selmeci utca 17. - Zápor utca 23. 
saroktelken. A társasház alapozási 
szintje csak a telek nyugati végé-



ben érintette a római réteget. K u 
tatásunk során bárom későrómai 
északnyugat-délkeleti tájolású tég
lasírra bukkan tunk , amelyeket 
még a római kor folyamán kirabol
tak és feldúltak. Az 1. számú sír
ból, amelynek csak a keleti végét 
találtuk meg, sem a csontváz ma
radványai, sem lelet nem került 
elő. Az 1. sírtól délnyugatra fedez
tük fel a 2. sírt, amelynek a nyuga
t i végére ástak rá. A csontváz lábré
sze és az a mellé helvezett mellék
letek (üvegedény és házikerámia) 
érintetlenül maradtak. A sír 190 
centiméter hosszú volt . A sírba be
épített néhány téglán tabula ansa-
ta bélyeget figyeltünk meg, azon
ban feliratuk kopot t , nehezen o l 
vasható volt. Az 1. sírtól északnyu
gatra egy újabb (3. számú) sír be-
ásása jelentkezett, amelyet szintén 
kiraboltak, de a bolygatás során v i 
szonylag több leletet hagytak hát
ra. A sír kibontása közben négy 
bronzérem, a deréktájról bronz öv-
csat, a váz bal oldalától övszíjvég, a 
lábától pedig egy hosszúkás vas
tárgy került elő. A sír felfedezése 
előtt, illetve annak közelében egy 
bronz, nyílcsúcs látott napvilágot, 
amely feltehetően a 3. sírból szár
mazott és a rablás után vesztették 
el. A sír tégláin fehér vakolatnyo-
mokat figyeltünk meg, valószínű
leg a szertartás előtt azt belülről 

kivakolták. Néhány sírhoz tartozó 
téglán erősen kopott tabula ansata 
és téglalap alakú bélvegeket figyel
tünk meg. Feltehetően a 1 -es és 2-
es sír gazdag női-, a 3. pedig férfi
temetkezés volt . A sírrablók ismer
ték a sírok helyét, amelyre a tuda
tos rábontásból következtethe
tünk. 

Kirchhof Anita 

Budapest, I I I . ker , Selmeci utca 
26. (Hrsz.: 17430) 

A Velárbau Építőipari Kft. megbí
zásából a Budapest, I I I . ker., 
Selmeci utca 26. telek területén 
építkezést megelőző feltárást foly
tattunk. Az épület alapozási síkja 
nem érintette a római kori kultúr-
réteget, ezért a terület római kori 
beépítettségének megállapítása ér
dekében 1 X 7 uréter hosszú kuta
tóárkot ny i to t tunk . Az árok nyuga
t i végében egy feltehetően 2. szá
zadi sütőkemencére bukkantunk, 
amelynek keleti oldalán munka
gödröket azonosítottunk. Az ása
tás során leletanyag nem került 
elő. A kemencét teljes mélységben 
nem volt lehetőségünk feltárni, 
azonban az alapozással nem sem
misült meg. Nagy L. 1932-ben a 
Selmeci utcai evangélikus temp-



l om alapozási munkálatai során 
korarómai fazekasműhelyt (két 
kisméretű edényégető kemencét) 
tárt fel, amelynek felhagyását a 2. 
század 30-40-es éveire helyezett. 
( N A G Y I , . 1942, 365,470.) 

Kirchhof Anita 

Budapest, I I I . ke r . Tímár utca 24. 
(Hrsz.: 17622) 

A Gropius Rt. megbízásából a k i 
mar utca 24. számú telken 2002. 
februárjában építkezést megelőző 
feltárást folytattunk. A régészeti 
rétegek tisztázása érdekében hét 
kutatóárkot nyi to t tunk , amelyek 
segítségével lehetőségünk nyílt az. 
aquincumi katonaváros déli terü
letének beépítettségéhez újabb i n 
formációkat szerezni. 

A kutatásaink során megállapí
tást nyert, hogy a 20. századi te
reprendezésekkel a régészeti jelen
ségek felső szintjeit megsemmisí
tették. A körülbelül 4 méteres új
kori feltöltés alatt jelentkezett a 
római szürkésbarna kultúrréteg. A 
3. századra keltezhető feltehetően 
többször átépített épületek alapo
zásainak maradványaira bukkan
tunk, sajnos csak a legalsó kősorok 
maradtak fenn. A kövek közül 
fémolvadékok jöttek elő. A I I I . 

árok nyugati végében és a II-cs 
árokban talált kőalapozások egyik 
fázisa feltehetően azonos elgondo
lás szerint jöttek létre, mivel irá
nyuk megegyezik, talán épület ré
szét képezték. A III-as árok nyuga
t i felében észak-déli falmaradvány 
nyomait figyeltük meg, feltehető
en egv másik periódushoz tarto
zott. A terület korarómai használa
tára, illetve megtelepedésére utal
hat a II-cs árok északi végében ta
lált körülbelül észak-déli irányú 
jelenség, amely valószínűleg falki
szedés volt . 

Kirchhof Anita 

Budapest, I I I . ker, Selmeci utca 
29. (Hrsz.: 17399) 

A Selmeci utca 29. telken a 
Ncobau Kft . megbízásából végez
tünk beépítés előtt megelőző régé
szeti feltárást. 

A San Marco utca vonalában ko
rábban dokumentált ( M A D A 
M S SY 2001) 2-3. századi épület
sáv nyugati lezárását kerestük, de 
ezt a folyamatos erózió annyira el
pusztította, hogy a korábbi falala
pozások s azoknak későbbi planíro-
zása mára jóformán összemosó
dott , valószínűleg a korábbi épület 
a telek keleti szélén, a későbbi a 



szomszédos San Marco utca 
24-26. (Hrsz.: 174000-174001 ) te
lek nyugati részén zárult, ahol a 
Fischcr-Bau K f t . megbízásából 
folytattunk megelőző feltárást. I t t 
a katonaváros nagyobb lakóházá
nak részlete került elő, a ház kelet 
felé, a San Marco utcai úttest alatt 
folytatódik. A feltárt épületrészlet 
a 3. század első felére keltezhető, 
többszörös átépítés nyomaival. Az 
utolsó átépítések során alakították 
ki a fűtésrendszert, többperiódu-
sú, egymást kiváltó praefurniumot 
és fűtőcsatornát sikerült megf i 
gyelnünk. 

a területet is temetőnek használ
ták. (2. kép) Feltehetőleg az egyik 
parcella széle lehetett területün
kön, két sírt és három állattemet
kezést tártunk fel. 

Madarassy Orsolya 
- Kirchhof Anita 

Budapest, I I I . 
utca 17. (Hrsz. 

ker . Pacsirtamező 
17797) 

2. kép: Győzelmi jelenetes fibula (Budapest, 111. ker., Selmec 
utca 29. sírmelléklet) 
Fig. 2: Brooch depicting victory scene (Budapest 111, 29 Sel 
med Street, grave good) 

Hasonlóan a katonaváros más 
pontjain mutatkozó tendenciák
kal, a városrész felhagyása után ezt 

A telken a Mathilde-Service Keres
kedelmi és Számítástechnikai Kft. 

irodaházának alapozási 
munkái előtt végeztünk 
megelőző feltárást. 

Az előző években 
1997-2001 között fel
tárt, a limesutat nyu
gatról szegélyező épü
letsorban álló nagy la
kóház telekhatárát si
került megfigyelnünk. 
A telekosztás valószí
nűleg nrár az első szá
zad végén kialakult, a 
két telek kerítése közt 
ekkor még sikátor hú
zódott. A terület m i k -
rodomborza t i viszo

nyai, jelentős kelet-nyugati lejtése 
miatt már a második század első 
felétől a sikátort megszüntették, s 



a két telket egyetlen kerítéssel vá
lasztották el. A 2. század végén - 3. 
század elején ez a kerítés már kő
ből épült. 

Madarassy Orsolya - Kirchhof Anita 

Régészeti feltárás Budaújlak I I . ke
rületi részén (Budapest, I I . ker, La
jos utca 18-20, Bécsi út 1 7 - 1 9 - 2 1 , 
Hrsz: 14801/0, 14801/1, 14799) 

A Budaújlak déli részén fekvő, 
több telek összcvonásábé>l kialakí
tot t ingatlanon a Budapest I I . ke
rületi Önkormányzat szociális bér
lakások építését határozta el. Az 
előzetes terv szerint az építkezés 
során az épület alá mélygarázs ke
rül, mely a régészeti védettséget 
élvező lelőhelyet megsemmisíti. A 
Bécsi út és a Lajos utca között lé
vő telek a Lajos utca felé erősen 
lejt, a két utca között körülbelül 
2,50 méter szintkülönbség van. 

A megelőző feltárásra 2002. jú
nius 24 - augusztus 16. között ke
rült sor. A területen végzett koráb
bi ásatások eredménye alapján jog
gal feltételeztük a vegyes rítusú, 
Kr. u. 2-3. században használatban 
lévő, római kori temető újabb par
celláját. (FACSÁDY 1995, 1999) A 
rétegviszonyok ismeretében a fel
ső, újkori kevert talajréteget gépi 

munkával szedtük le a szelvények 
kijelölése előtt. 

A feltárás során erősen köves, 
sóderes rétegeket figyeltünk meg, 
melyek valószínűleg vízmosás 
eredményeként kerültek ide. Talán 
az úgynevezett Szépvölgyi árok 
egyik mellékágát sejthetjük a terü
leten. Ezzel magyarázható, hogy a 
várt római kori vegyes rítusú teme
tő parcelláját i t t nem találtuk meg. 
A kavicsos-sóderes-köves rétegsor 
alatt a sötétbarna rétegből v i 
szonylag nagy mennyiségű lelet-
anyagot tártunk fel, objektum nél
kül. ['Verra sigillata töredékek mel
lett dörzstál, füstölőtál és házike-
ránria töredékek, fibula töredéke 
került elő.) A leletek a korarómai 
időszakból származnak, csakúgy, 
min t a Bécsi út sávjában megtalált 
kis, észak-déli irányú út maradvá
nya, melyet Domi t i anus vereté 
keltez. Az út alatt két kemence al
só részének részleteit bon to t tuk ki , 
ezek egvike egv cölöpszerkezetű 
ház sarkában állt. A házból csupán 
két cölöp maradványa maradt 
ránk. 

A terület feltárása alapján újabb 
adatok állnak rendelkezésünkre az 
eddig már ismertnek vélt topográ
fia kiegészítéseként. A környező 
telkeken végzett feltárások során 
már nagy vonalakban kirajzoló
dott , hogy az 1. század folyamán a 



terület lakott volt , az i t t élő kelta 
népesség leletanyagának töredéke
i t , lakóhelyeinek a következő kor
szakok által erősen megrongált 
maradványait figyelhettük meg. A 
Kr. u. 1. század utolsó harmadában 
a település elpusztult, helyén út 
vezetett keresztül. Ezt követően 
újabb letelepedésre esak az újkor 
folyamán került sor. 

ter közt változott és 106,50 -
108,00 m Af. szinten jelentkezett. 
A római sírból koponyatöredék, 
szürke pohár került elő. A magas 
talajvíz mia t t rábontásra és felüle
t i kutatásra nem volt lehetőség. A 
középkori feltárást Benda Judit ve
zette. 

II. Kérdő Katalin 

R. Facsády Annamária 

Budapest, I I . ker., Kapás utca 
6-12. (Hrsz.: 13757) 

A területen 2002. május 5-től ok
tóber 15-ig végeztünk 
feltárást a Kapás Cen
ter Kft . megbízásából. 
A római korból a telek 
keleti szélén egy köves 
felület, rétegek, a telek 
középső szakaszán pe
dig bolygatott gvereksír 
töredéke jött napvilág
ra. A köves felület a 
Csalogány utca felőli 
B/18 szelvényben volt 
megfigyelhető egv 5 X 
3,5 méteres felületen, 
valamint a metszetek
ben. A tömött, sötét
barna római réteg vas
tagsága 20-60 centimé-

Budapest, X X I I . ker . Zsák utca 5. 
(Hrsz.: 232412) 

A régészetileg védett területen, 
Campona katonai táborán belül 
(KOCSIS 2002, 104-113.), a déli 

3. kép: Földmunka helye a camponai táborban (Budapest, 
XXU. ker, Zsák utca 5.) 
Fig. 3: Location of the excavation in the Campona fort (Bu
dapest III, 5 Zsák Street) 



kapu előtt, az utcai homlokvonal i 
kerítés földmunkáit kezdték meg a 
régi kerítés nyomvonalában. (3. 
kép) A nyomvonal keleti részén, 80 
centiméter mélységben laza, ke
vert, barna újkori feltöltés muta t 
kozott nagyobb bedobált kövekkel. 
Az árok keleti szélén újkori falala
pozás kövei kerültek elő. A fal alja, 
a kiásott végleges mélység, 80 cen
timéter alá húzódott. Régészeti 
objektum, lelet nem mutatkozot t . 

Szirmai Krisztina 

A Budapest, XI . ker, Bartók Béla 
út - Fehérvári út felszíni rendezé
séhez kapcsolódó régészeti feltárá
sok és megfigyelések 2002-ben 

Móricz Zsigmond körtér 
A Móricz Zsigmond körtéri feltá

rást az i t t létesítendő gyalogos
aluljáró tette szükségessé. A szondá
zásra 2002. június 25. és július 5. kö
zött került sor, a felszedett villamos
vágányzónában számunkra biztosí
tott 18 X 4,5 méteres területen. 

A mélyítés során, újkori épület 
sarokrészének téglából felhúzott, 
visszabontott alapozását találtuk 
meg a felszíntől mérten 228 centi
méter mélyen. Az alapozást szür
késfekete iszapos talajba ásták, 
megmaradt magassága 1 méter 

volt, szélessége az északnyugat-dél
keleti falszakasznál 75 centiméter, 
az északkelet-délnyugati irányú fal
szakasznál pedig 65 centiméter. Az 
alapozás felső téglasorát 7 centimé
ter vastagságú téglák alkották, alat
ta nagyméretű (60 x 24 x 18 cen
timéter), tojásdad formájú téglák 
kerültek elő. Járószinteket nem 
tudtunk megfigvelni, ezek nyilván 
följebb, a mára már teljesen elpla-
nírozott felszínközeli rétegekben 
lehettek. Az épület az előkerült ke
rámiaanyag alapján 18-19. századra 
keltezhető. A téglaalapozású fal 
mellett jó megtartású facölöpöket 
találtunk, melyek funkciója kérdé
ses. Az ásatási területről 18. század 
második felénél korábbi leletanvag 
nem került elő. 

A fenti épület további részeire 
lehet számítani az ásatási terület
től északra, a Villányi út irányába, 
valamint nyugatra, a Barté-k Béla 
út nyomvonalán. 

Kosztolányi Dezső tér 
A Kosztolányi Dezső téri park 

területén, a Feneketlen tótól délre 
május 23. és augusztus 11. között 
folytat tunk szondázó feltárást. 

Az eddigi szórványleletek alapján 
(15. századi ezüst pecsétgyűrű, kö
zépkori sírok, falmaradványok) 
alapján feltételezhető volt , hogy a 
környéken középkori település he-



lyezkedett cl. Összesen három ku-
tatószelvényben folyt a munka, 
melynek révén 128 négyzetméter 
felületet kutattunk át. 

Mindhárom szelvényben 19-20. 
századi feltöltés jelentkezett (az 
egykor nagyobb kiterjedésű Fene
ketlen tó újkori feltöltése), régé
szeti objektumoknak nem találtuk 
nyomát. A felszíntől mért 4 méter 
mélységben a folyamatosan jelent
kező talajvíz lehetetlenné tet te a 
munka folytatását. A csekélyszá
mú leletanyag közül egy körmöc-
bányai készítésű, 19. század első 
feléből származó díszes cseréppipa 
említhető meg. 

Fehérvári út - Bocskai úti csomópont 
A felszíni rendezésekhez kap

csolódó 2002. évi régészeti szondá
zások utolsó helyszíneként a Bocs
kai út - Fehérvári úti csomópont
ban végeztünk feltárást november 
18. és december 6. között. A terü
leten gyalogos aluljáró építését ter
vezték, ezért volt szükség az előze
tes szondázásra. A forgalomelvá
lasztó sávban egy csupán 4 x 9 
méteres kutatószelvény kijelölésé
re volt módunk. 

A szelvényben 290 centiméter 
mélységig újkori feltöltés jelentke
zett. Három méter körüli mélység
ben (103,30 m Af.) azonban több 
cölöpgödör és gödörobjektum ke

rült elő, amelyet világosszürkés 
agyagos talajba ástak bele. A cölöp
gödrök sötétbarna, agyagos, helyen
ként paticsos betöltéséből csak szór
ványosan került elő néhány bronz
kori kerámia. A cölöpgödrök elhe
lyezkedése, egymáshoz viszonyított 
pozíciója alapján egy fakonstrukciós 
építmény északi-északkeleti részét 
lehetett kiszerkeszteni az ásatási fe
lületen. 

A Fehérvári út - Bocskai úti cso
mópont környékén több őskori le
lőhely is ismert, amelyeket a Vatya 
kultúra telepeként ismer a kutatás. 
A mostani feltárásunk során előke
rült objektumok is m i n d e n b i 
zonnyal ehhez a nagykiterjedésű 
telephez tartoznak. 

A bevezetőben már u ta l tunk rá, 
hogv az építési terület munkaárka
inak folyamatos régészeti felügye
lete is feladatunk volt . Ennek so
rán több helyszínen kellet t kisebb 
leletmentéseket végeznünk. 

Bartók Béla út 18-22. 
Az említett számú házak előtti 

szakaszon, a villamos vágányzóná
jában 18-19. századi lakóépületek 
részben visszabontott falait sike
rült dokumentálni a vágánycsere 
során. A mészkőből, illetve helyen
ként téglából rakott falmaradvá
nyok a felszíntől 70 centiméterre 
jelentkeztek, szélességük változó 



volt (45-50 centimeter , illetve 
90-100 centiméter). A nagyjából 
észak-déli tájolású, mintegy 40 
méter hosszan nyomon követhető 
homlokzat i főfalhoz több, keleti 
irányba futó osztófal csatlakozott. 

A belső osztófalak iránya alap
ján, valamint a keleti zárófalak h i -
ánva arra mutat , hogy a Bartók Bé
la úttól keletre, a Budafoki út felé 
még további épületrészekre kell 
számítani. 

Zenta utca 
A Zenta utca és a Budafoki út 

sarkánál, gázesőcsere céljából k i 
ásott közműárokban, egv 18-19. 
századi lakóépület részben vissza
bon to t t felmenő falának délnyuga
t i sarokrészét t ud tuk dokumentál
n i . A mészkőből és részben téglá
ból felhúzott falazat a felszíntől 
számítva mintegy 50 centiméter 
mélységben került elő, vastagsága 
50-55 centiméter volt , belső olda
lán többrétegű vakolás mutatko
zott. Ez az épületsarok a Bartók 
Béla út 18. és 22. számú házak kö
zötti vágányzónában talált alapfa
lakkal egykorú, velük egyazon épí
tési periódushoz tartozott . 

A falsarok mel le t t , korabeli ba
zalt kockaköves útfelület húzó
dott . 

Beszédes József - Terei György 

Budapest, X I . ke r , Gellérthegy -
Ci tadel la (Hrsz.: 5412) 

A Citadella nyugati oldalán lévő 
meredek rézsű, az úgynevezett 
lődomb középső részén, régészeti
leg védett területen, építkezéshez 
kapcsolódó földmunkák során vé
geztem helyszíni szemlét és készí
te t tem dokumentációt a látottak
ról. A 4 méter mély gödör falainak 
metszetén jól látható volt, hogy a 
sziklás altalaj felett 35-40-60 cen
timéter vastag, barnásszürke réteg 
húzódik, amelyből két ponton ko
rongolt La T è n e kori és kézzel for

mált bronzkori cserepeket gyűjtöt
tem. Ezt az (őskori kultúrréteget is 
magában foglaló) egykori földfel
színt borítja a 200-350 centiméter 
vastag, nyers kőtörmelékből álló, 
laza feltöltés, amelyet a Citadella 
1854-ben történt megépítésekor a 
lődomb létesítésére hordtak össze. 

A Citadella falainak statikai vizs
gálata során, egy másik alkalommal, 
a kutatóaknák ásásának régészeti 
felügyeletét végeztem el. Megálla
pítható volt, hogy a Citadella épüle
tének keleti harmada közvetlenül a 
sziklára épült, másutt viszont új- és 
legújabb kori építése törmelékréteg-
re. Régészeti leletek vagy jelenségek 
a kutatóaknákban nem kerültek elő. 

Maráz Borbála 



Régészeti célú terepi megfigyelések 
és kisebb megelőző feltárások az 
aquincumi m u n i c i p i u m territóri
umán 

A B T M Aquincumi Múzeuma köz
műárkok kialakítása és kisebb épít
kezések kapcsán a 2002-ben is több 
ponton végzett régészeti célú terepi 
megfigyeléseket az aquincumi pol
gárváros municipális territóriumán: 

Budapest, 111. ker., Bécsi út észak
nyugati része (Testvérhegyi lejtő és 
Óbudai temető között) 

A több mint 1,5 kilométer hosz-
szan, 4-7 méter mélységben végzett 
csatornaépítés földmunkáit figye
lemmel kísértük, régészeti lelet vagy 
objektum nem mutatkozott. 

Budapest, III. ker., Mozaik utca 
(Hrsz.: 19247/1) 

A felüljáró alatti telken üzemza
varelhárítás kapcsán végeztünk tere
pi megfigyelést. A megnyitott mun
kagödrökben régészeti objektum, 
vag}'' lelet nem volt. 

Budapest, III. ker., Zay utca 24. 
(Hrsz.: 18829/1) 

Az épületalapozás során több al
kalommal tett megfigyeléseink régé
szetileg negatívnak bizonyultak, az 
újkori feltöltés miatt sem régészeti 
lelet, sem objektum nem került elő. 

Szintén épületalapozásokhoz 
kapcsolódóan egv kisebb volume
nű megelőző feltárásra és egy meg
figyelésre került sor A q u i n c u m 
municipális territóriumának keleti 
részén, az i t t húzódó északnyu
gat-délkeleti irányú római út és sí
rok, illetve az úgynevezett Szőlő
kert utcai villa szomszédságában: 

Budapest, 111. ker., Szőlőkert utca 
15. szám alatt (Hrsz.: 18878/22) 

A 28 négyzetméter alapterületű 
szelvényben e próbafeltárás során 
az épület alapozási szintjét jóval 
meghaladva, a jelenlegi szinthez 
képest 2,5 méter mélyen fejeztük 
be a bontást, ahol a vastag újkori 
építési törmelékes feltöltés mia t t 
nem találtunk régészeti jelensége
ket, csak néhány, a római korra te
hető téglatöredék került elő szór
ványként. 

Budapest, 111. ker., Szőlőkert utca 4. 
(Hrsz.: 18900/10) 

A pilléralapozásokhoz kapcsoló
dó megfigyelés alkalmával régésze
t i jelenséget a gyárterület korábbi 
építkezései mia t t már nem tud 
tunk megfigyelni, szórványként os
és római kori kerámiatöredékeket, 
i l letve csontdarabokat gyűjtöt
tünk. 

Láng Orsolya 



Budapest, X I . ker . Pannonhalmi 
út 18. 

Az ÁNTSZ- tő l 2002. augusztus 
28-án bejelentés érkezett, hogy 
emberi csontváz-maradványok 
kerültek elő a Budapest, X I . kerü
let, Pannonhalmi út 18. számú 
ház pincéjének bővítése során. A 
fenti címre augusztus 29-én és 
30-án v o n u l t u n k k i , melynek so
rán egy, a pincebőví tés m i a t t 
nagyrészt elpusztul t , téglalapala
kú, földbe ásott sír megmaradt 
részét b o n t o t t u k k i . A sárga alta
lajba vágott sír alján (a felszíntől 
90 cent iméter mélyen) medencé
től lefelé maradt meg a háton 
nyújtott helyzetben e l t emete t t 
elhunvt . Mellékletet nem talál
tunk. A hiányzó csontokat, vala
m i n t egy további, a földmunkák 
során teljesen e lpuszt í to t t síi-
csontjait az i t t dolgozó munkások 
összegyűjtöt ték és átadták ré
szünkre. A sírfenék megmaradt 
végén, sö té tebb elszíneződés 
utal t a sírvégek lemélyítésérc. A 
sírfenékvégek lemélyítésének szo
kása, va lamint a Pannonhalmi út 
25/B alatt ismert avarkori temető
részlet ( N A G Y M . 1998, 93.) 
alapján avarkorinak határozhat
juk meg a feltárt sírt. 

Beszédes József 

Budapest, I V kerület Székes-ná
das dűlő (Hrsz.: 76512/183) 

2002 július 15. és augusztus 30. kö
zött a Budapest, IV kerület Káposz-
tásmegyer, Székes-Nádas dűlőben, 
az újpesti Önkormányzat tulajdoná
ban és az Észak Pesti Ingatlan és 
Térségfejlesztési Rt. Kezelésében lé
vő területen, ez utóbbi cég megbízá
sából folytatott próbaásatást a Buda
pesti Történeti Múzeum Us- és 
Népvándorlás kori Osztálya. A Feltá
rást a Budapest, IV ker. Újpest 9. sz. 
városszerkezeti egység, Óceán-árok 
„C" tömb beruházási program, ter
vezési szakaszának keretében végez
tük el. Az ásatás hehe, a Megveri út 
és az M 0 autóút északi oldalán cllre-
lvez.kcdő A U C H A N áruház közötti 
összekötő út nyugati oldalán, az. 
Óceán árok és a Megyeri patak 
összefolyásától délre helyezkedett el. 

A terület a Duna második tera
szán, a folyamtól mintegy 500 mé
ter távolságra, egy észak-északke-
let-dél-délnvugat irányban hosz-
szan elnyúló dombhát déli lejtő
jén található. Keletről a magas töl
tésen lévő bekötő út, illetve a kö
zelben lévő patakok mocsaras ár
tere, északról a Megyer i patak 
m e n t i töltések, nyugatról és délről 
a patak ment i kiserdők határolják. 

A térképek tanéisága szerint a 
terület szerves folytatása annak a 



homokdűnének, amelynek észa
kabbra fekvő részcin, 1996-ban 
(HORVÁTH L. A. 2002/1, HOR
VÁTH L. A, 2002/2) az MO autó
út, illetve 2000-ben (HORVÁTH 
L. A . - S Z I L A S - K N D R Ő D I - H O R -
VÁTH M . A. 2001, 115-127.) az 
A U C H A N áruház építését meg
előzően folytattunk feltárásokat. 

2002-ben a Székes-Nádasban 
mintegy 6000 négyzetméternyi te
rületen 6 szelvényt ny i to t tunk , át
lagosan 11 irréter szélességben, ke
l e t - n y u g a t i irányban egyet, é-
szak-déli irányban ötöt. A gépi 
földmunkák soráír megfigyeltük, 
hogy a terület északkeleti részén 
25-30 centiméter mély humuszré
teg vol t , amely alatt sárgás, agya
gos, helyenként szürkésfehér „szi
kes", igen kemény volt az altalaj. A 
terület délnyugati irányában ha
ladva a humuszréteg vastagodott, 
helyenként az egy métert is elérte. 
Az altalaj i t t szürkéssárgás, agya
gos, i l letve folyami üledékes volt. 
A humuszréteg igen sötét, zsíros 
tapintású kötött volt . A leletek 
többsége a mai felszíntől mintegy 
30-3 5 centiméter mélységből ob
jektumjelenség nélkül, szórvány
ként került elő. 

Az általunk feltárt 68 objek
tumszerű elszíneződés többsége 
valószínűleg a település szélét jel
ző sekélv, leletanyagban szegény 

gödöralj volt. A több csoportban, 
szórványosan előkerült cölöplvu-
kak rendszerét nem lehetett meg
határozni. Építményekhez feltéte
lesen két csoportjuk kapcsolható. 
Két árok és három objektum nél
küli leletkonglomcrátum került 
még elő, amelyek viszonylag ma
gasan, a felszín alatt, a korábban 
szántott rétegben terültek el , 
mintegy másfél—két négyzetmé
ternyi felületen. Néhány, betölté
sének (igen sötét, homogén) alap
ján újkorinak tekinthető objek
t u m mellett több nagyméretű, he
lyenként egymásba fonódó, m i n 
den bizonnyal nem emberi tevé
kenység eredményeként létrejött, 
kevert betöltésű objektum is elő
került ezen a területen. Ezek való
színűleg a Duna korábbi árterén 
lévő, korábban kidőlt fák, helyben 
elkorhadt gyökérzetének maradvá
nyai voltak. Leleteket nem talál
tunk bennük. 

A lelőhelyen előkerült régészeti 
leletek három jól elkülöníthető 
korszak emlékeit képviselik. Az új-
kőkori dunántúli vonaldíszes-, a 
későbronzkori halomsíros kultúra, 
és a késővaskori kelta korból szár
mazó leletek jól mutatják a lelő
hely, korábban feltárt területekkel 
való szoros kapcsolatát. 

Horváth M. Attila 



Small-scale excavations, rescue work and archaeo
logical observations carried out by the Aquincum 
Museum in 2002 

In the area of the Aquincum legionary fortress and Military Town 
- Budapest I I I , 9 Ladik Street (Lrn.: 19250/8) - test excavation, archae
ologist: Orsolya Láng (modern fill of a former stream basin, a Jupiter stat
ue was found in the modern layer) 
- Budapest I I I , between Meggvfa Street and Raktár Street - observation of 
a cable laying, archaeologist: Krisztina Szirmai (no archaeological features) 
- Budapest I I I , 12 Kórház Street (Lrn.: 18065/2) - the observation of shal
low foundation work progress, archaeologist: Krisztina Szirmai (no 
archaeological features) 
- Budapest I I I , Obuda Island, Dockyard bay (Lrn. : Hrsz. 23799) - survey 
of a site on the river bank, archaeologist: A t t i l a János Tóth (documenta
t ion of t imber constructions from the Roman and modern periods visible 
at low water levels) 
- Budapest I I I , 17 Selmeci Street and 23 Zápor Street (Lrn . : 17411) -
excavation preceding development work; archaeologist: Ani ta Kirchhof 
(brick graves from the Roman period) 
- Budapest I I I , 26 Selmeci Street (Lrn. : 17430) - excavation preceding 
development work; archaeologist: Ani ta Kirchhof (a baking oven and 
workshop pits from the Roman period) 
- Budapest I I I , 24 Timár Street (Lrn. : 17622) - excavation preceding 
development work; archaeologist: Ani ta Kirchhof (remains of the foun
dations of continuously renovated buildings from the Roman period) 
- Budapest I I I , 29 Selmeci Street (Lrn. : 17399) - excavation preceeding 
development work, part of a Roman Age dwelling, archeologist: Orsolya 
Madarassv - Anita Kirchhof 

The Aquincum stretch of the limes 
- Budapest I I , 18-20 Lajos Street and 17-19-21 Bécsi Road (Lrn.: 
14801/0-1, 14799) - excavation preceding development work, archaeolo
gist: Annamária Facsády (a post structure house wi th a baking oven in the 
corner from the Roman period) 



- Budapest I I , 6-10 Kapás Street (Lrn.: 13757) - excavation preceding 
development work, archaeologists: Judit Benda (medieval Carmelite 
monastery) and Katalin Kérdő (Roman period levels, strata and burial) 
- Budapest X X I I , 5 Zsák Street (Lrn.: 232412) - observation of earth-
moving work for the construction of a fence, archaeologist: Krisztina 
Szirmai (no archaeological features) 
- Budapest X I , Bartók Béla Street - Fehérvári Street - Midd l e Bronze age 
settlement (Vatya culture), 18 , h-19"' century features, archaeologist: József 
Beszédes - György Terei 
- Budapest X I , Gellért H i l l - Citadella ( L m . : 5412) - Prehistoric Cul tur 
bearing laver, archaeologist: Borbála Maráz 

l'he territory of the Aquincum municipium 
- Budapest I I I , Bécsi Road, between the slopes of Testvér h i l l and the 
Obuda cemetery - observation of earth-moving work dur ing the con
struction of a sewer, archaeologist: Orsolva Láng (no archaeological fea
tures) 
- Budapest I I I , Mozaik Street (Lrn. : 19247/1) - observation of pits opened 
during work designed to fix operational problems on the I I E V suburban 
railway line, archaeologist: Orsolva Láng (no archaeological features) 
- Budapest I I I , 14 Zay Street (Lrn. : 18829/1) - observation of foundation 
work at a bui ld ing site, archaeologist: Orsolya Láng (no archaeological 
features) 
- Budapest I I I , 15 Szőlőkert Street (Lrn.: 18878/22) - test excavation, 
archaeologist: Orsolva Láng (scattered finds from the Roman period) 
- Budapest I I I , 4 Szőlőkert Street (Lrn.: 18900/10) - observation of foun
dation work for a pillar, archaeologist: Orsolva Láng (scattered prehistoric 
and Ronran period finds) 
- Budapest X I , 18 Pannonhalmi Road - rescue excavation, archaeologist: 
József Beszédes (a burial f rom the Avar period (?)) 

Prehistoric sites 
- Budapest IV Székes-nádas dűlő (Lrn.: 76512/183), test excavation, 
Prehistoric feature, archaeologist: At t i la M . Horváth 



Rövidítésjegyzék 

Abbreviations 

ActaAntHung Acta Antiqua Academiae Scicntiarum Hungaricae (Buda

pest) 

ActaArchI lung Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Bu

dapest) 

ANRW Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (Berlin-New 

York) 

ArchErt - Archaeologiai Értesítő (Budapest) 

Aqfüz Aquincumi füzetek. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatá

sai és leletmentései (Budapest) 

AT Antik Tanulmányok. Studia Antiqua (Budapest) 

BudRég - Budapest Régiségei (Budapest) 

CommArchHung - Communicationes Archaeologicae Hungáriáé (Budapest) 

CSIR Corpus Singorum Imperii Romani 

DissArch Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico 
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