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Introduction
 The Department of Prehistory and Mi-
gration Period at Budapest History Muse-
um carried out a test excavation preceding 
the construction of the Slovak-Hungarian 
interconnector gas transmission pipeline 
(DN800, PN75) between 17 September 
and 24 October 2013 at the commis-
sion of the Hungarian National Museum 
– National Heritage Protection Centre 
(MNM-NÖK). The area influenced by 
earthmoving within the project was iden-
tified as a priority investment by the Hun-
garian Government covered a 90 km long 
zone between Balassagyarmat and Vecsés, 
a 4.5 km long section of which was located 
within the administrative borders of Bu-
dapest in addition to those located in the 
territory of Nógrád and Pest Counties. 
The archaeological research connected to 
the development was coordinated and also 
partly conducted by the MNM-NÖK.
 The section located in the territory 
of Budapest concerned two registered 
archaeological sites. We examined the 
level of archaeological density within the 
framework of a test excavation at the site 
Pécel-Pesti Road (Rákoscsaba-Péceli út; 
KÖH [Cultural Heritage Protection Cen-
tre] inventory number: 15127, 30848). We 
documented the features detected during 
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 A Budapesti Történeti Múzeum Ős- és 
Népvándorláskori Osztálya 2013. szeptem-
ber 17. – október 24. között Budapest és 
Pécel határán a Magyar Nemzeti Múze-
um Nemzeti Örökségvédelmi Központja 
(MNM-NÖK) megbízásából próbafeltá-
rást végzett az épülő magyar-szlovák ösz-
szekötő (DN800, PN75) földgázszállító 
vezeték építését megelőzően. A magyar 
kormány által kiemelt beruházásként ke-
zelt projekt földmunkával érintett, Balas-
sagyarmat és Vecsés között húzódó terület-
sávja mintegy 90 km hosszú, amely Nógrád 
és Pest megyén kívül egy csaknem 4,5 km-
es szakaszon Budapest közigazgatási hatá-
rán belül halad. A beruházáshoz kapcso-
lódó régészeti kutatásokat az MNM-NÖK 
koordinálta, részben ő is végezte. 
 A Budapest területére eső szakasz két 
nyilvántartott lelőhelyet érintett. A Pécel–
Pesti út (Rákoscsaba-Péceli út) lelőhelyen 
(KÖH lelőhely azonosító: 15127, 30848) 
próbafeltárás keretében vizsgáltuk a ré-
gészeti fedettség mértékét, a Rákoscsaba 
– Kereszt-dűlő lelőhelyen (KÖH lelőhely 
azonosító: 30858) és a beruházás egyéb, 
nyilvántartott lelőhelyeket nem tartalma-
zó szakaszán régészeti szakfelügyelet ke-
retében rögzítettük a földmunkák során 
tapasztalható jelenségeket.
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the earthmoving work within the frame-
work of archaeological observation work at 
the site of Rákoscsaba-Kereszt dűlő (KÖH 
inventory number: 30858) and in the re-
maining sections of the development 
which were not covered by any registered 
archaeological sites.
 The research was carried out in three 
phases determined by the contractor and 
the investor. First, we documented the 
“archaeological relevance” of the territory 
during the mechanical removal of the hu-
mus layer from the entire surface within 
the borders of the registered archaeologi-
cal site. In the second step, after we were 
provided with a manual workforce by the 
commissioner, we started the excavation of 
the territory using archaeological methods.
 Already in the third step, immediately 
before construction, we carried out ar-
chaeological observation work during the 
removal of the humus with a backhoe by 
the investor over a 5 m wide zone all along 
the section of the pipeline within Buda-
pest, between the administrative borders 
of Pécel–Budapest and Budapest–Ecser.

The excavation
 The site of the excavation carried out 
along Rákoscsaba Péceli Road was locat-
ed in an area under cultivation bordered 
by Péceli Road, Pécel town, the Rákos 
Stream, and the M0 Motorway. Excavation 
could be conducted over a 5 m wide and 
212 m long zone along the path of the gas 
pipeline running approximately north-
northwest – south-southeast, between 
the sections at 79+474 and 79+686 km. 
The 217 stratigraphic units documented 
on the 1070 m2 large surface opened here 
belonged to an Early Bronze Age and a Sar-
matian settlement (Fig. 1). The image of 
the settlement structure we documented 

 A kutatásokat három – a kivitelező, be-
ruházó által meghatározott – ütemben 
végeztük. Első lépésben a nyilvántartott 
régészeti lelőhely határain belül, teljes 
felületi gépi humuszolás keretében doku-
mentáltuk a terület régészeti érintettsé-
gét. Második lépésben, miután a megbízó 
kézi földmunkásokat biztosított számunk-
ra, megkezdtük a lelőhely régészeti mód-
szerekkel történő feltárását.
 Harmadik lépcsőben, már közvetlenül a 
kivitelezést megelőzően, a beruházó által 
végzett, a teljes budapesti szakaszt érintő, 
régészeti célú, 5 m széles sávban történő 
rézsűkanalas humuszolást követtük figye-
lemmel Pécel–Budapest, Budapest–Ecser 
közigazgatási határok között.

A feltárás
 A Rákoscsaba–Péceli út mentén végzett 
feltárás helyszíne a Péceli út, Pécel város, 
Rákos-patak és az M0 autópálya által ha-
tárolt, mezőgazdasági művelés alá vont 
területen található. A gázvezeték nagyjából 
észak-északnyugat – dél-délkeleti irányú 
nyomvonalán a 79+474 – 79+686 km szel-
vények közötti szakaszon, 212 m hosszan, 
5 m szélességben volt lehetőségünk elvé-
gezni a kutatást. Az így megnyitott 1070 
m2-nyi területen dokumentált 217 régé-
szeti egység (SE) egy kora bronzkori és egy 
szarmata település részét képezte (1. kép). 
  A feltárás során a geomorfológiai viszo-
nyokkal (Rákos-patak északi part menti 
zónája, az azt kísérő dombhát, és annak 
déli rézsűje) világosan harmonizáló tele-
pülésszerkezeti képet dokumentáltunk, 
ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a 
nyilvántartásban szereplő lelőhely földraj-
zi határai részben pontosításra szorulnak. 
A szelvény északi harmadában ugyanis egy 
északnyugati irányban rézsűsen lejtő part-
oldalt lokalizáltunk. A felette megvastago-
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during the excavation clearly correspond-
ed to the geomorphological context (the 
zone along the northern bank of the Rákos 
Stream, the knoll, the southern slope). At 
the same time, we concluded that the geo-
graphical borders of the archaeological site 
as they had been registered needed to be 
partly modified. We observed a bank slop-
ing towards the northwest in the northern 
third of the trench. The humus layer mixed 
with clay thickened but also sloped above 
this bank and contained scattered modern 
and migration period potsherds. A modern 
fill was observed as well above that layer to 
the north. . Based on this information, the 
more or less horizontal terrain, as observed 
now along the bank of the Rákos Stream, 
resulted from modern fill activity.
 We documented settlement features 
in the excavated section over an approxi-
mately 150 m long area running to the 
south. We could observe increasingly un-
common clusters of features from a gen-
erally scattered settlement structure that 
yielded only small numbers of finds in a 
50 m long zone near the stream as well as 
a 25 m long zone along the side of Péceli 
Road. In between, however, in a 70 m long 
zone that also included the central, high-
est part of the knoll, we encountered an 
unusual density of archaeological finds 
(Fig. 2). Here, we could distinguish a 60-
80 cm thick culture-bearing layer under 
the humus layer on the surface. Features 
observed at the highest level started from 
this culture-bearing layer, and the sandy 
subsoil was already located beneath that. 
We could detect that features in a mul-
tiple superposition often started from 
distinct levels (148-151 m a.B.s.). In gen-
eral, pits with a rather loose and ashy up-
per layer fill were noted at a higher level, 
in the upper third of the culture-bearing 

20 m

1. kép: az ásatás összesítő alaprajza
Fig. 1: Complex plan of the excavation
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layer, while those with a brown, more ho-
mogenous fill could be observed at some-
what deeper levels. A number of pits were 
detected in the wall or the bottom of later 
features.
 Along the edges of the settlement we 
documented features primarily related to 
some kind of industrial activity. A large 
amount of big, burnt blocks of silicate-
based slag was unearthed in the large pits 
located at the southern and northern edge 
of the densely occupied part of the settle-
ment. We could primarily observe here 
fairly deep and broad refuse pits in super-
position, and also some large pits with ash 
in their fill. These latter yielded numerous 
grinding stones (8), in most cases in pairs 
placed into or next to each other in pits 
(Fig. 3). In one of the pits we also docu-
mented a posthole; the post supporting a 

dó, de lejtőirányú, szórványosan újkori és 
népvándorláskori edénytöredékeket tartal-
mazó, agyagos humuszréteg felett északi 
irányban idővel modern kori feltöltési ré-
teg is jelentkezett. Eszerint a Rákos-patak 
part menti sávjában tapasztalható, nagyjá-
ból vízszintes térszín modern kori feltöltés 
eredménye. 
 A megnyitott szakaszon déli irányban 
mintegy 150 m hosszan dokumentáltuk a 
települési jelenségeket. A patakhoz közeli 
50 m-en, a Péceli út felőli szélén pedig 25 
m-es szakaszon ritkuló, gyér leletanyagot 
adó, csoportosan jelentkező, de alapve-
tően laza településszerkezet figyelhető 
meg. A dombhát központi, legmagasabb 
részét is magában foglaló köztes 70 m 
hosszú szakaszon azonban rendkívüli le-
letsűrűséget tapasztaltunk (2. kép). Itt a 
felszíni humuszréteg alatt egy 60-80 cm 

2. kép: az ásatási felület déli irányból
Fig. 2: The excavated surface as seen from south
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roof was braced with stones set in a loose 
layer of sand.
 We found the remains of a smoking pit 
in this zone as well. The partly disturbed, 
cylindrical funnel with slightly burnt walls 
was documented between two large pits in 
multiple superposition. Here, we observed 
a round pit that contrasted with the oblong 
rectangular smoking pits unearthed at the 
site of Soroksár-Vető VII dűlő during the 
excavations preceding the construction of 
the southern sector of Motorway M0 (KO-
ROM–SZILAS–TEREI 2010, 143).
 A rectangular semi-subterranean 
house with a plastered floor was found 
in the central zone rising above the en-
virons, with two postholes along its lon-
gitudinal axis. The bottom and the wall 
of the pits located close to the house was 
carefully plastered, similarly to the house. 

vastag kultúrréteget tudtunk elkülöníte-
ni, amelynek középső-felső harmadából 
indultak a legmagasabban megfogott be-
ásások, alatta már a homokos altalaj követ-
kezett. Megfigyelhető volt, hogy a többszö-
rös szuperpozíciókat mutató beásások sok 
esetben eltérő szintről indultak (148-151 
mBf). Általánosságban elmondható, hogy 
az igen laza hamutartalmú felső betöltési 
réteggel jelentkező beásásokat magasabb 
szinten, a kultúrréteg felső harmadában, a 
barna, kevésbé kevert betöltésűeket némi-
leg mélyebben sikerült regisztrálnunk. Szá-
mos gödör később létesült objektumok ol-
dalában, illetve aljában jelentkezett. 
 A település szélein elsősorban vala-
milyen ipari tevékenységgel összefüggő 
jelenségeket dokumentáltunk. A nagy-
számú, összeégett szilikátsalak-tömbök a 
sűrűbb teleprész déli és északi szélén lévő 
nagyobb beásásokból kerültek napvilágra. 
Elsősorban itt figyelhettük meg az igen 
mély és széles, egymást vágó hulladék-
gödröket és néhány nagyobb alapterületű, 
hamus betöltésű beásást. Ez utóbbiakból 
nagyszámú őrlőkő (8 db) került elő, leg-
többször párosával egymásba vagy egymás 
mellé helyezve (3. kép). Egyiknél tetőt 
tartó, a laza homokréteg ellensúlyozására 
szolgáló, nagyobb kövekkel dúcolt cölöp-
helyet is dokumentáltunk.
 Ebben a zónában került elő egy füstölő 
maradványa is. Többszörösen szuperpozíci-
onált szituációban, két nagyméretű gödör 
között, részben bolygatott állapotban doku-
mentáltuk a gyengén kiégett falú, hengeres 
testű kürtőt. Az M0 autópálya déli szekto-
rában, Soroksár–Vető VII. dűlőn feltárt tele-
pülés elnyújtott téglalap alakú füstölőgöd-
rei (KOROM–SZILAS–TEREI 2010, 143.) 
helyett itt kerek beásást tapasztaltunk.
 A központi, környezetéből legmaga-
sabbra emelkedő részen tapasztott padló-

3. kép: eredeti helyzetükben előkerült örlőkövek
Fig. 3: Grinding stones found in situ



122

Large pits were carved into the corners 
of the house after it was abandoned and 
filled showing the long life of the settle-
ment (Fig. 4).
 A number of pits excavated in the set-
tlement displayed a unique find context. 
Three pits yielded animal bones (dog, 
swine, poultry, etc.). The most complex 
features were observed in pit SE 64 that 
extended under the eastern section wall. 
Here, the skeletons of 7-8 animals were 
documented in a position implying that 
they were deliberately placed there, be-
tween large fragments of a baking sur-
face, located in two levels separated by a 
burnt, charcoal filled, ashy layer (Fig. 5). 
 A semi-spherical bowl, the bottom 
of which had been drilled through was 

jú, négyzetes, földbevájt épület került elő, 
középtengelyében 2 cölöplyukkal. Az épü-
let közvetlen környezetében elhelyezkedő 
gödrök alját és oldalát, a házhoz hasonló-
an gondosan feltapasztották. A ház sarka-
iba, annak felhagyását követő feltöltődés 
után, nagyméretű gödröket vájtak, amely 
a település hosszan tartó életét bizonyítja 
(4. kép).
 A településen több egyedi leletössze-
függést tartalmazó beásás is előkerült. 
Három beásásból kerültek elő állatok váz-
csontjai (kutya, sertés, szárnyasok, stb.). 
A legösszetettebb jelenségeket a keleti 
szelvényfal alá nyúló SE 64 számú beásás-
nál tapasztaltuk. Itt két, egymástól égett, 
faszenes, hamus réteggel elválasztott szin-
ten, nagyobb platni töredékek között, 7-8 

4. kép: tapasztott padlójú veremház
Fig. 4: Semi-subterranean house with a plastered floor
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placed rim down in the bottom of a small 
pit.
 The finds support the results from the 
site excavated in 2005-2006 (KOROM 
2006): only a few imported Roman piec-
es (mostly Samian ware, and also some 
glazed pottery and potsherds) were found. 
Research work on most of the features 
yielding gritty ware dated them to the late 
AD 4th – early 5th century (Fig. 6).
 A middle-sized pit contained finds 
from the Early Bronze Age Makó culture 
in the northern third of the excavated 
area. In addition, Early Bronze Age sherds 
were found in the fill of some of the Sar-
matian pits as well . The sparse prehistoric 
settlement was badly disturbed by Roman 
imperial period barbarian features. 

Preliminary results
 The long, complex Sarmatian site ex-
tending along the river terrace of the 
Rákos Stream on its southern side has 
been known and researched by the Buda-
pest History Museum from the previous 
century (Fig. 7). The Sarmatian cemetery 

állat vázát dokumentáltuk szándékosan 
pozícionált helyzetben (5. kép). 
 Egy kisebb gödör aljába szájával lefelé 
fordított félgömbös, átfúrt fenekű tálat 
helyeztek.
 A leletanyag a 2005-2006-ban feltárt 
lelőhely (KOROM 2006) tapasztalatait 
erősíti meg, kevés a római import (el-
sősorban terra sigillata, de kevés mázas 
kerámia és fazéktöredék is előkerült), az 
objektumok többségéből a kutatás által 
4. század végére, 5. század elejére datál-
ható kavicsos kerámiatípus töredékei ke-
rültek elő (6. kép). 
 A feltárási terület északi harmadában 
egy közepes méretű beásás a kora bronzko-
ri Makó-kultúra leletanyagát tartalmazta. 
Emellett több szarmata beásás anyagában 
találtunk kora bronzkori töredékeket. A 
laza szerkezetű őskori települést a császár-
kori barbár objektumok erőteljesen boly-
gatták. 

Előzetes eredmények
 A Rákos-patakot délről kísérő folyótera-
szon hosszan elterülő összetett szarmata 

5. kép: Állati vázak a 
gödör alján
Fig. 5: Animal 
skeletons at the 
bottom of a pit
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with a large number of graves located 
about 300 m to the west of the excavated 
site was completely unearthed by Margit 
Nagy in 1971–87 (NAGY 1996).
 Anita Korom excavated a detail of a large 
Roman imperial period barbarian settle-
ment in the same place in 2005-2006 dur-
ing archaeological research preceding the 
construction of the Pécel junction by the 
eastern section of Motorway M0. In ad-
dition to the 2425 Sarmatian settlement 
features documented over 3 hectares, 35 
pits were unearthed that belong to a scat-
tered settlement from the early bronze age 
Makó culture (KOROM 2006).
 Excavations connected to the recon-
struction works to replace the oil pipeline 
Barátság I (Friendship/Druzhba) planned 

kori régészeti lelőhely már a múlt század 
óta ismert, a Budapesti Történeti Múze-
um által kutatott területnek számít (7. 
kép). A feltárási területtől nyugati irány-
ban, mintegy 300 m-re húzódó, a telepü-
léshez köthető, nagy sírszámú szarmata 
temető teljes feltárását 1971–87 között 
Nagy Margit végezte el (NAGY 1996). 
 2005-2006-ban ugyanitt, az M0 autó-
pálya keleti szektor péceli úti csomópont-
jának építését megelőző kutatások során 
Korom Anita nagykiterjedésű császárkori 
barbár település részletét tárta fel (KO-
ROM 2006). A csaknem 3 hektáron doku-
mentált 2415 db szarmata telepobjektum 
mellett a kora bronzkori Makó-kultúra 
szórt szerkezetű településének 35 gödre is 
napvilágot látott.

6. kép: Válogatás a népvándorláskori telepanyagból
Fig. 6: Selection from the find material of the Migration Period settlement
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in 2014 will hopefully refine our knowl-
edge about the site.

The recent excavation carried out at the 
site in this year can be connected to the 
previous results of research within the 
Budapest History Museum. The analysis 
will permit a more complex archaeologi-
cal evaluation of the micro-region. The re-
sults, together with those of the analysis of 
the settlement at Soroksár excavated not 
long ago as a corresponding comparative 

 A várhatóan 2014-ben megvalósuló Ba-
rátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstruk-
ciójához kapcsolódó feltárás eredményei 
ismereteinket remélhetőleg tovább ponto-
sítják.

 A lelőhelyen történő újabb feltárás jól il-
leszthető a Budapesti Történeti Múzeum 
korábbi kutatási eredményeibe. Kiértéke-
lésével nem csupán a mikrorégió komplex-
ebb feldolgozása válik lehetővé, hanem a 
közelmúltban feltárt soroksári település 

50 m

2005-2006

1971-1987

2013

7. kép. A lelőhelyen korábban végzett kutatások összesítő alaprajza
Fig. 7: Complex plan of the earlier researches
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sample, will also contribute greatly to what 
is known about the AD 3rd–5th century 
settlement history of the Pesti-síkság (Pest 
Plain)

 Gábor Szilas

feldolgozásával jó összehasonlító anyagot 
eredményezve jelentősen hozzájárul a Pes-
ti síkság 3–5. századi betelepültségének 
jobb megismeréséhez. 

 Szilas Gábor
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