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Régészeti feltárások 
Budapest területén 
2007-ben 

Archaeological excavations 
in the territory of Budapest 
in 2007 

A Budapesti Történeti Múzeumnak lét
rejöttétől fogva egvik alapvető feladata a 
főváros régészeti örökségének és történeti 
emlékeinek felkutatása, feltárása, gyűjté
se, megőrzése, tudományos feldolgozása, 
közzététele és bemutatása. Az 1887-ben, 
éppen 120 éve alapított intézmény má
ig töretlenül végzi várostörténeti kuta
tásait, melynek legfontosabb elemét az 
őskortól a római korszakon át egészen a 
középkorig terjedő időszakra vonatkozó
an a régészeti feltárások jelent ik. Az ed
digi , több m i n t tízezerre becsült régésze
t i beavatkozás nyomán felbecsülhetetlen 
értékű forrásanyag, információ halmo
zódott fel az intézmény gyűjteményei
ben és adattárában, emellett a múzeum 
számos egvedülálló, régészeti feltárásból 
származó műkincsét tartja számon a 
nemzetközi szakirodalom, s kérik kölcsön 
külföldi bemutatásra világhírű múzeu
mok. Az intézmény több m i n t egy év
százados fennállása alatt olyan régészeti 
örökségvédelmi rendszert dolgozott k i és 
működtet, amely képes együttműködni 
a városrendezéssel, a beruházások i n 
tenzitásához alkalmazkodva gördüléke
nyen végzi a feltáró tevékenységet és az 
előkerült emlékek szakmai feldolgozását. 
Emellet t szinte azonnal visszacsatolja a 
társadalom felé az örökségvédelmi mun
ka eredményét. 

Since its foundation, one of the major 
tasks of the Budapest I liston' Museum 
has been to explore, recover, collect, pre
serve, scientifically analyse, publish and 
exhibit the archaeological heritage and 
the historical monuments of the capital. 
The ins t i tu t ion, which was founded ex
actly 120 years ago in 1887, has cont inu
ously carried out these local historical in 
vestigations of which the most impor tan t 
elements are archaeological excavations 
on sites spanning a long period from Pre
history through the Roman period and 
the Middle Ages. Ehe number of archaeo
logical interventions lias been estimated 
at more than ten thousand. As a result, 
an invaluable archaeological source ma
terial has accumulated in the collections 
and the archives of the ins t i tu t ion. Inter
national archaeological literature records 
the numerous unique treasures brought 
to l ight bv these excavations, many of 
which are regularly borrowed for exhibi
tions outside Hungary. Dur ing the more 
than one hundred years of its existence, 
the ins t i tu t ion has evolved and operated a 
heritage protection system that is capable 
of co-operating w i t h town planning, con
t r ibu t ing to the smooth running of exca
vations and the scientific analvscs of the 
finds readily adjusting to the intensity of 
the investments and enabling a relatively 



A 2007. évben életbe lépett , a régé
szeti feltárások végzésére vonatkozó jog
szabályi változás éppen ennek a 120 éves 
folyamatnak megszakítását idézheti elő, 
veszélybe sodorva a régészeti módsze
rekkel végzett várostörténeti, település
szerkezeti kutatások további folvatatá-
sát. A múzeum régészeti munkájának 
korábbi jogszabályi háttere a 21/2007 
( I I I . 26.) O K M rendelet tel bővült k i , 
amelv aszerint a nem elsősorban szak
mai szempont alapján „osztályozza", 
„minősíti" a lelőhelvct, vagy a lelőhely 
egv részét, hogy a területen létesíten
dő beruházás összege meghaladja-e az 
1,5 milliárd Ft-ot . Az összeghatár felet t i 
beruházásokhoz kapcsolódó feltárások 
végzésére a rendelet egv új szervezetet, 
a kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálatot jelölte ki . Fz által a fővárosban 
folyó régészeti ásatások egv része kike
rült a B T M illetékességéből. A rendelet 
jogszabályi hátteret nyújt ahhoz, hogy a 
múzeumot megfosszák a régészeti feltá
rások jelentős részétől, a várostörténeti 
kutatások alapvető bázisától, forrásától. 
A rendelet lehetőséget ad arra, hogy az 
újabb feltárások eredményei ne kerülje
nek a korábbi kutatások adatbázisába, 
ez által nem épülhetnek be a korábbi 
ismeretanyagba, ígv társadalmi haszno
sulásuk is megkérdőjelezhető. A rende
letet nem előzte meg felmérés, elemzés 
vagy hatástanulmány, továbbá a szakmai 
szervezetek által megfogalmazott kéte
lyek és vélemények alig tükröződtek a 
rendelet végleges szövegében. 

Az új helyzetben a múzeum - szak
mai indokok alapján - ragaszkodott ah
hoz, hogv a főváros területén, a fejlesz
tésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó 
régészeti kutatásokat (hatástanulmány, 
terepbejárás, régészeti megfigyelés, pró-

prompt feed-back of the results of the 
heritage protect ion work to society 

The legal modifications concerning 
the execution of archaeological excava
tions came into effect in 2007. It may 
well cause in ter rupt ion of this 120 year 
process and i t endangers the continuation 
of the archaeological investigation of the 
history and settlement structure of the 
city The former legal background of the 
archaeological work of the museum was 
complemented w i t h order 21/2007 ( I I I . 
26.) O K M , which "classifies" and "ranks" 
the sites or parts of sites based on the not 
really very professional point of view of the 
investment exceeding 1.5 bi l l ion Forints. 
W i t h investments over this amount a new 
organisation the Cultural Heritage Protec
t ion Service is required to conduct exca
vations. Thus, a part of the archaeological 
excavations in the capital wi l l no longer 
fall under the authority of the Budapest 
I listorv Museum. The order offers a legal 
background for depriving the museum of 
a significant proportion of the archaeo
logical excavations, the main base and 
source of urban historical investigations. 
This order w i l l also permit the results of 
the new excavations to be omi t t ed from 
the database of previous investigations so 
that they wil l not form an organic part of 
general knowledge. Their social use is also 
questionable. N o assessment, analysis or 
impact study preceded the order, and the 
doubts and arguments put forward by pro
fessional organisations arc barely reflected 
in the final text of the order. 

In this new situation, the museum 
insisted for professional reasons that 
it should st i l l c a m out all archaeologi
cal investigations (impact studies, field 
walking, archaeological observation, test 
excavations and preventive excavations) 



bafeltárás, megelőző feltárás) a 2007. 
évben továbbra is maga végezze. Eb
ben partner volt az újonnan létrehozott 
szervezet is, máresak azért is, m e r t sem 
speciális szakmai ismeretekkel (városi 
régészet) rendelkező szakembergárdája, 
sem adatbázisa, s m i n t kiderült kapa
citása sem volt a rendeletben szereplő 
feladatok ellátására. N e m rendelkezett 
továbbá a feladatok bonyolításához el
engedhetet len, k ido lgozot t eljárási 
renddel és tapasztalattal sem. közös 
sikerként köm vélhetjük el, hogy egyelő
re - még ha nem jelentéktelen többlet 
munkával is - az évszázados hagyományt 
és értéket megőriztük. A várostörténeti 
kutatások alapját szolgáló régészeti fel
tárások többsége továbbra is a korábbi 
rendnek megfelelően haladt, s a főváros 
régészeti korszakaira vonatkozó infor
mációs anyag, adatbázis továbbra is egy 
helyen, a B T M - b e n lelhető fel. 

A B T M a régészeti feltárásokat a ko
rábbi években létrehozott integrált ku
tatási rendszerben végezte. A rendszer 
lém ege, hogy a beruházások ü teméhez 
és helyszínéhez alkalmazkozó régésze
t i kutatások eredménveit a régészeti 
szakmai osztálvok a folyamatosan futó 
topográfiai-kronológiai kutatási prog
ramokba i l leszt ik. A feltárások topo
gráfiai adatbankja a régészeti adattár. 
A régészeti osztálvok és az adattár ösz-
szehangolt működését és a feltárások 
gördülékeny mene té t a B T M régészeti 
ásatásainak rögzített ügymenete, i l l . az 
ehhez kapcsolódó mellékletek, doku
m e n t u m o k biztosítják. 

Az intézmény 2007-ben 57 régészeti 
feltárást (22 próbafcltárást és 3 5 meg
előző feltárást) végzett , ami az elmúlt 
évek növekedő tendenciájával szemben 
csökkenést mutat . Valamelyest csökkent 

linked w i t h developments and invest
ments on the territory of the capital in 
the year 2007. The newly founded or
ganisation was also a partner in this re
spect because it did not yet have a staff 
of specialists wi th sufficient professional 
knowledge (urban archaeology) or a data 
base. It also turned out that it did not 
have sufficient capacity for meeting the 
demands listed in the order and did not 
have an elaborated plan of procedures 
or experience indispensable to carry out 
such work. It must be regarded as a suc
cess that for the t ime being it has been 
possible to preserve the t rad i t ion and the 
values of more than one hundred years 
even though this required a significant 
amount of extra work on our part. Most 
of the archaeological excavations, the ba
sis of urban historical investigations, were 
conducted using the former system, and 
the information and the data base on the 
archaeological periods of the capital are 
still to be found m the same place: in the 
Budapest History Museum. 

The Budapest History Museum carried 
out archaeological excavations wi thin the 
integrated system of investigations set 
up in previous years. T h e essence of the 
system is that the results of the archaeo
logical investigations were adjusted to the 
pace and the location of the investments 
that are added to eontinuouslv running 
topographic-chronological research pro
grams. The archaeological archives repre
sent the topographic database for the ex
cavations. The writ ten execution program 
of the excavations of the Budapest History 
Museum and the connected annexes and 
documents ensure that the various archae
ological departments work harmoniously 
wi th each other, insuring the smooth ex
ecution of the excavations. 



a régészeti megfigyelések száma is, 169 
helyszínen végezték el ezt a feladatot 
régészeink, többségében a városi köz
művek cseréje és az útfelújítások a l 
kalmával. A múzeum 29 ásatásvezető, 
közalkalmazotti státuszban lévő régész 
munkatársa 2956 napot tö l tö t t terepen, 
s ezalatt 152.277 m 2 felületet ku ta to t t 
át. A csökkenő számú feltárások nyo
mán a korábbi évekhez képest va lami
vel kevesebb régészeti leletanyag került 
a múzeumba: 1082 láda (kb. 270-280 
n V ) , zömében kerámia és állatcsont, 
továbbá 1431 db egyedi lelet , főleg sí
rokból. 

A 2007. évben is a főváros három tör
ténelmi városmagja, Buda és a Vízivá
ros, Óbuda és a pesti Belváros területén 
folvtak a legeredményesebb feltárások. 
Az A q u i n c u m i füzetek hagyományosan 
a római kori és az őskori kutatások elő
zetes közzétételének fóruma, de a hoz
zájuk kapcsolódó középkori kutatások is 
helyet kapnak a kötetben. A római kori 
feltárások közül kiemelkedik az aquin
cumi polgárváros egvik legnagyobb k i 
terjedésű, ún. keleti temetőjének feltá
rása, a volt Gázgyár területén. Jelentős 
eredményeket hoztak az eddig kevésbé 
vagy egyáltalán nem ku ta to t t területe
ken folytatot t ásatások. Ezek közül is 
kiemelkedik az Óbudai- (Hajógyári-) 
szigeten végzett próbafeltárás. A déli 
szigetrész ún. Nagy-szigetén korábban 
nem volt régészeti munka, így annak te
lepüléstörténetéről csak közvetett ada
taink voltak. Ebből a szempontból az 
ásatás gazdag eredményt hozot t . Kide
rült, hogy a Nagv-sziget területét a neo-
litikumtól kezdődően egészen a késő 
középkorig szinte folyamatosan lakták és 
használták. Jelentősebb, nagy kiterjedé
sű munkáink közé tar tozik, elsősorban 

In 2007, tbc inst i tut ion conducted 57 
archaeological excavations (22 test excava
tions and 35 preventive excavations), which 
is less than expected based on the increas
ing trend of the last years. The number of 
archaeological observations also somewhat 
decreased: our archaeologists observed 
169 sites, mostly for the exchange and 
reconstruction of urban public utilities. 
Twenty-nine excavation directors, public 
servants of the museum, spent 2,956 days 
in the held investigating 152,277 m 2 . As 
the result of the decreasing number of 
excavations, somewhat fewer finds were 
taken into the museum than in the former 
years: 1082 cases (ca. 270-280 nV) , mostly 
ceramics and animal bones, and 1431 in
dividual finds, mostly from graves. 

The most successful excavations were 
carried out in 2007 as well in the three 
historical town center: Buda and Vízváros, 
Óbuda and the city of Pest. The Aqu in 
cumi füzetek is traditionally the forum 
for preliminary publications on prehistoric 
and Roman Period investigations, but it 
also accepts reports on medieval investiga
tions linked to them. The most remark
able excavation from the Roman period 
was that at the so-called eastern cem
etery, one of the largest cemeteries of the 
Aquincum Civil Town, on the territorv of 
the former Gas Factory. Excavations con
ducted on territories that had been less 
thoroughly investigated or not formerly in 
vestigated also yielded significant results. 
Of these, the test excavation on Óbudai 
(Dockyard) Island should be mentioned. 
No archaeological investigation had been 
conducted on the so-called Nagy-sziget 
("Big-island') on the southern part of the 
island, so only indirect evidence concern
ing its settlement history was available. 
From this point of view, the excavation 



az őskor tekinte tében a Bp. X X I . ker. 
Csepel északi szigetcsúcsán, a Szenny
víztisztító telep tervezett területén, a 
Bp. I I I . ker. Csúcsbegv-Harsánylejtőn és 
a Bp. X I . ker. Buda i Skála projekt kere
tében végzett régészeti kutatás. Néhány 
nagyobb beruházás (pl. a Vízivárosban, 
a Kacsa és a Ganz utcák) feszített t e m 
pója nem engedte meg a téli szünetet 
sem, i t t a teljes téli szezonban folyt a 
munka. 

A Budapesti Tö r t éne t i Múzeum régé
szeti örökségvédelmi stratégiájának csak 
egyik része a feltárások eredeménveinek 
lehe tő leggyorsabb közzététele a hazai 
és a külföldi szakmai közönség számá
ra. Az intézmény legalább ilyen fon
tosnak tartja az új ásatási eredmények 
társadalmi hasznosítását , a gyors visz-
szacsatolást a nagyközönség felé is. Ezt 
a cél t szolgálja a több m i n t tíz éves ha
gyományra visszatekintő új szerzemé
nyi kiállítássorozatunk, a honlapunkon 
megtekinthető , idegen nyelven is hoz
záférhető leletkatalógusunk, va lamin t 
számos, a bemutatókhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai programunk is. A 
látogatók a 2007. év ásatási szezonjának 
legszebb le le te i t felsorakoztató időszaki 
kiállítást az A q u i n c u m i Múzeum régi 
kiállítási épüle tében, m i n d e n korábbi
nál nagyobb területen t e k i n t h e t i k meg. 
A 2008. április 1 V és október 3 1. között 
látogatható kiállításon bemuta to t t lele
tek katalógusa az A q u i n c u m i Múzeum 
honlapján (www.aquincum.hu) is hoz
záférhető, mely kiegészíti az A q u i n c u 
m i füzetek 14. köte tében i smer te te t t 
feltárások anyagát. A kiállítás többszin
tű múzeumpedagógiai hasznosításával 
pedig a főváros régészeti örökségének 
feltárásából származó új le letek és új 
eredmények közvetlenül és a l ehe tő leg-

brought rich results. It was discovered that 
the territorv of Nagv-sziget was nearly 
continuously inhabited and used from the 
Neol i th ic un t i l the Late Middle Ages. The 
archaeological investigations on the future 
area of the Sewage works at District X X I , 
Csepel - Northern t ip of the island, at 
Distr ic t I I I , Csúcshegv-Harsánylejtő and 
the one carried out w i t h i n the framework 
of the Dis t r ic t X I , Budai Skála Project arc 
among the more significant large-scale i n 
vestigations especially w i t h regard to Pre
history The pressing pace of a few large i n 
vestments (e.g. Kacsa and Ganz Streets in 
Víziváros) did not even allow archaeologist 
to take a winter break: the archaeological 
excavations were carried out continuously 
over the entire winter season. 

The quickest possible publication of 
the results of the excavations for H u n 
garian and international archaeologists is 
only one aspect of the heritage protection 
strategy of the Budapest History Museum. 
The ins t i tu t ion finds the social uti l ization 
of the excavation results, their fast feed 
back to the public, equally important. The 
exhibi t ion series of the new acquisitions 
looks back to a tradit ion of more than 10 
years, the find catalogue that can be found 
on our home page in LIungarian as well as 
in other foreign languages and the numer
ous museum pedagogical programs con
nected w i t h the exhibitions aim to serve 
this public purpose. The larger than ever 
temporary exhibit ion that presents the 
nicest finds of the excavation season of 
2007 can be found in the old exhibi t ion 
hall of the Aquincum museum. The cata
logue of the finds exhibited between A p r i l 
15 and October 30, 2008, which comple
ments the material from the excavations 
described in volume 14 of Aqu incumi 
füzetek, can be found on the home page 



gyorsabban ju tnak cl a kisiskolásoktól 
egészen a művelődni vágyó felnőttekig. 

Zsidi Paula 

of the Aquincum Museum (www.aquin-
cum.hu) . W i t h a multi-level museum 
pedagogical uti l isation of the exhibi t ion, 
the new finds and the new results coming 
from the excavations of the archaeological 
heritage of the capital wi l l reach the pub
lic, from elementary school pupils to inter
ested adults, in the most timely manner. 

Paula Zisidi 


