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8. Budapest, III. ker., Aquincum polgár-
város nyugati oldal, Hrsz.: 19668/4.

Az aquincumi polgárváros nyugati város-
részének déli negyede jelenleg szabadon 
álló, beépítetlen terület. Éppen ezért az 
illegális fémkeresőzők egyik kiszemelt cél-
pontja, amit a helyszíni tettenérés mellett 
a területen megfigyelhető apró „rabló-
gödrök” egyértelműen igazolnak. Miután 
a terület fokozottan veszélyeztetett hely-
zetben van, a még megmenthető és doku-
mentálható régészeti fémleletek felkuta-
tása és múzeumi gyűjteménybe helyezése 
érdekében műszeres leletfelderítési pro-
jektet indítottunk 2013-ban. A projekt 
tudományosan kiegészítő kutatása annak 
a geofizikai vizsgálatnak, amelyet a BTM 
Aquincumi Múzeumának régészei az 
Osztrák Régészeti Intézet munkatársai-
val közösen végeztek a területen a római 
kori beépítettség és topográfia épített ele-
meinek megrajzolása érdekében (LÁNG 
2012, 117.).
 Az aprólékos és szisztematikus műsze-
res leletfelderítés alkalmazása az előző 
években igen látványos eredményeket 
hozott a polgárváros nyugati előterében 
(LASSÁNYI 2013), így joggal bízhattunk 

abban, hogy hasonló eredményekre szá-
míthatunk a település központi, fallal kö-
rülvett zónájában.
 A 2013. évben a geofizikai felmérések 
nyomán jól kirajzolódó, három utcával 
körülvett, nagyobb, zárt tömegű épület te-
rületét kutattuk át (1. kép). Az eredmény 
és a leletek száma a vártnál jóval kisebb 
volt. Ez egyértelműen arra utal, hogy már 
korábban is történhetett fémkeresőzés a 
területen, ugyanis a mintegy 1200 m²-es 

A Budapesti Történeti Múzeum kisebb feltárásainak 
helyszínei és eredményei a 2013. évben*

(Jelölésük a hátsó borító belső oldalán lévő térképen)
(Marked on the map on the inside back cover)

* Jelen összeállítás nem tartalmazza a BTM munkatársai által, zömmel közműfektetések során végzett régészeti 
szakfelügyletek helyszíneit.

1. kép: A fémkeresővel 2013-ban átkutatott terület az 
aquincumi polgárváros területén



128

Irodalom:

LÁNG 2012 • Láng O.: Budapest, III. ker., 
Szentendrei út, nyugati oldal. Aqfüz 18 
(2012) 117.
LASSÁNYI 2013 • Lassányi G.: Kutatá-
sok az Aquincum polgárvárosától nyugat-
ra épülő baseballpályán. Aqfüz 19 (2013) 
19–31. 

9. Budapest, XIII. ker., Margit-sziget, 
Szent Mihály templom

2013. április 2. és 4. között végeztünk ré-
gészeti megfigyelést a Margit-szigeten a 
Pioneer SB4 Kft. megbízásából. Egy film 
forgatásához díszletként egy temetési jele-
nethez a Szent Mihály templomtól mint-
egy 20 méterrel északkeletre-re egy kb. 
250×110 cm alapterületű, 120 cm mély 
gödröt ástak. A szakfelügyeletet a temp-
lom középkori eredete és a mellette már 
részben előkerült temetkezések tették in-
dokolttá.
 Az egyhajós templomot és a körülöt-
te található falmaradványokat a kutatás 
a premontrei rend egykori Szent Mihály 
kolostorával azonosítja. A templomot, ok-
leveles adatok alapján, II. Endre alapította 
1225-ben. A kolostor több ütemben épült 
ki, míg a templom román stílusú, addig a 
sekrestye és a déli mellékkápolna a gótika 
jegyeit viselte.
 A kutatás sokáig a nádori villával egy-
beépített romokat azonosította a pre-
montrei prépostsággal. Ezt stíluskritikai 
alapon Lux Kálmán cáfolta meg. A Fővá-
rosi Közmunkák tanácsának megbízásából 
1923-ban Lux végzett feltárásokat. Ebben 
az időben a templom hajójának déli fala 
állt még a legmagasabban, megközelítőleg 
a párkány szintjéig. Előkerült a templom 

felületen mindössze 8 római kori fémtár-
gyat jelzett a készülék. A leletek többsége 
(6 db) érem volt, közülük 5 db az épület 
tömbjét határoló utcák felületéről szárma-
zott, egy érem pedig az épületből került 
elő. Az érmek között két darab késő római 
kori volt. Az épület területéről származó 
két fémtárgy figyelemre méltó. Az egyik 
egy trombitafibula (Almgren 85/86 típus), 
illetve egy női büsztöt ábrázoló nagyobb 
ólomsúly (2. kép). Ez utóbbi a mérések 
alapján kirajzolódó épület déli traktusá-
nak kisebb (üzlet?)helyiségeinek egyikéből 
került elő, s gazdasági funkcióra utalhat. 
A műszeres leletfelderítést Sándor Lajos 
végezte.
 A munka a 2014. évben NKA támoga-
tással a polgárváros délnyugati részén foly-
tatódik.

 Lassányi Gábor
Zsidi Paula

2. kép: Női büsztöt ábrázoló ólomsúly
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hető, a kardok a halomsíros és urnamezős 
kultúra időszakára. (A folyókból, tavakból, 
mocsarakból előkerült bronzkori fegyverek 
kultikus jelentőségéről a legutóbbi tanul-
mány, amely a sziget körüli leleteket is tar-
talmazza: SZATHMÁRI 2005). 

 Kovács Eszer

Irodalom:

FEUERNÉ 1955 • Feuerné Tóth R.: Mar-
gitsziget. Budapest 1955.
KISS KOLOS 1932 • Kiss Kolos J.: A mar-
gitszigeti Szent Mihályról nevezett pre-
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1932. 
SZATHMÁRI 2005 • Szathmári I.: Fo-
lyókból előkerült bronzkori kardleletek a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményé-
ben. Communicationes Archaeologicae 
Hungarie 2005, 143-166.

10. Budapest, V. ker., Ferenciek tere 

A Budapest Új Főutcája Kiépítése Pro-
jekt II. üteme során régészeti megfigye-
lést végeztünk az V. kerület Ferenciek 
terén és a közvetlen környékén. A beru-
házás keretében a munkaterületen teljes 
körű közmű-, és burkolatcserét végeztek, 
a közlekedési csomópontot pedig a Feren-
ciek tere és az Erzsébet híd között átépí-
tették. Mivel a kivitelezési munkák Pest 
középkori központját is érintették, lehe-
tőségünk nyílt kisebb szondázó kutatás 
elvégzésére.
 A Ferenciek terének középső részén 
már 60 cm mélységben előkerült a sárga 
homokos altalaj. Ezen a területen, a Feren-
ciek tere 2. számú épület bejárata előtt, 

északi oldalához épített sekrestye, a déli 
mellékkápolna, valamint a kerengő egy 
részlete. A templomon belül korábbi fal-
maradványokat is találtak. A templomhoz 
Lux készített helyreállítási terveket, ame-
lyet 1930-31-ben meg is valósítottak (KISS 
KOLOS 1932; FEUERNÉ 1955, 28–30).
 1967-ben a sekrestye közelében vízveze-
ték építése közben melléklet nélküli sírt 
találtak, amely a kolostor temetőjéhez tar-
tozhatott (Altmann Júlia jelentése. BTM 
Adattár: 991-79). Feltehetően a klauzú-
rán kívül a szigeten lakó szolgálónépeket 
temették a plébánia jogán. 1986-ban a 
Nagyszálló felújításakor a pincében két, 
melléklet nélküli sírt találtak (Irásné Melis 
Katalin jelentése. BTM Adattár: 1532-87). 
 A most végzett földmunkák során, már 
a felső, gyökerekkel erősen bolygatott ré-
tegből kerültek elő középkori kerámiatö-
redékek. A bontás során a munkagödör 
ÉNy-i sarkában egy középkori beásás kis 
részletét figyelhettük meg, amelyben 
Árpád-kori kerámiát és vasszögeket talál-
tunk. Ez a beásás vágott egy tömött, vi-
lágosbarna réteget, amelyben bronzkori 
leletanyag volt. Ez alatt, szintén a nyugati 
részen egy kora bronzkori gödröt tártunk 
fel, amelyből nagy mennyiségű kerámiatö-
redék és állatcsont került elő.
 A sziget területéről a legkorábbi lele-
tek a bronzkor eddig pontosan még meg 
nem határozható időszakából származnak. 
Konkrét településnyomokat korábban nem 
találtak, de a domonkos apácakolostor te-
rületén a világosbarna humuszos őskori 
kultúrrétegből kerámiatöredékek kerültek 
elő. A sziget mellett folyamkotrás során 
már kerültek elő leletek. Innen két bronz-
kard (MNM 18.1893.1-2.) és egy bronzlán-
dzsa (MNM 32.1900.) gazdagítja a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteményét. Mind-
három fegyver a kései bronzkorra keltez-
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11. Budapest, XVI. ker. Nógrádverőce út 
57., Hrsz.: 104074/6.

2013. október 7. és 9. között családi ház 
építéséhez kapcsolódó régészeti szak-
felügyeletet végeztünk a fent említett 
– a Szilas-patak jelenlegi medrétől déli 
irányban kb. 200 m-re fekvő – ingatlanon, 
mintegy 200 m2 nagyságú területen (3. 
kép). A beépítetlen telken 0,50 m széles, 
0,90-1 m mély sávalapot és egy kisebb, 
különálló pincét markoltak ki. A terület 
északkeleti végén teljes mélységben (1 m) 
sötétbarna, tömör, homogén humuszréteg 
jelentkezett, míg délnyugati irányban en-
nek a rétegnek a vastagsága 0,60-0,70 m-re 
csökkent, mivel a geológiai térszín (vilá-
gossárga – helyenként kemény, cementáló-
dott – homokos altalaj) itt teraszszerűen 
megemelkedik. A területnek ezen a részén 

kb. 135×150 cm-es homokos felületen, 
vörös, paticsos, faszenes törmelékes szint 
mutatkozott. Ebből Árpád-kori fazék ma-
radványai: talp kereszt alakú fenékbélyeg-
gel, perem- és oldaltöredékek kerültek elő. 
Továbbá egy nyílcsúcsot és egy I. Ulászló 
király kori dénárt bontottunk ki az égett 
törmelékből. A lelőhelyet kelet-nyugati 
irányú újkori kőfal zárta le a déli oldalán, 
a többi részét pedig a közművek semmisí-
tették meg.
 A kutatási területünkön – az átlag 
280-300 cm mélységig kiásott – további 
szondagödrök újkori törmelékes betölté-
séből régészeti objektum, leletanyag nem 
került elő. Kizárólag a Ferenciek tere és a 
Petőfi Sándor utca sarkán és a Veres Pálné 
utca legelején tártunk fel 18-19. századi 
falmaradványokat.

Zádor Judit

3. kép: A feltárt terület felszínrajza az előkerült objektumokkal
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munkaerővel (1 fő régésztechnikus) nem 
tartható. A BFKH területileg illetékes ré-
gészeti felügyelőjének, Böröczky Blanká-
nak a helyszíni szemléjét és a tulajdonos-
sal zajlott egyeztetést követően a feltárás 
szakfelügyeleti keretek közt történő folyta-
tása mellett döntöttünk. 
 Ezt követően 4, majd másnap – a szer-
ződésben foglalt időbeli keretet immár 
túllépve – további 2 objektum alapozási 
árokba eső részének teljes mélységben va-
ló kibontását és dokumentálását végeztük 
el. Ezek többsége viszonylag sekély, köze-
pes méretű gödörnek bizonyult, amelyek 
betöltéséből kevés késő császárkori (4. 
századi) szarmata kerámiatöredék került 
elő. Az egyik gödör aljában nagymére-
tű, korongolt szarmata edény részben ép 
alsó részét és ahhoz tartozó töredékeket 
tártunk fel (4-5. kép). A legnagyobb (kb. 

az alapozási árkok oldalfalának és aljának 
megtisztítását és nyesését követően 10 ré-
gészeti objektum foltja vált el az altalajtól, 
jelentkezési szintjük az alapozási árkok al-
jának szintjével egyezett vagy felette 20-30 
cm-rel húzódott (kb. 144,50 mBf tszf. ma-
gasságon). A terület északi, a Szilas-patak 
völgye felé eső részén, ahol az altalaj szint-
je mélyülni kezd, régészeti objektumok 
nem kerültek elő. Az alapozási árkok gépi 
mélyítése során a felső humuszrétegből 
kisszámú, szórvány őskori és szarmata ke-
rámiatöredék került felszínre.
 A területen végzett földmunka az első 
nap végére lezárult, az alapozási árkok-
ban előkerült, részlegesen lehatárolható 
objektumok bontását és dokumentálását 
másnap tudtuk megkezdeni. Ekkor nyil-
vánvalóvá vált, hogy a szerződésben foglalt 
időbeli és költségkeret a rendelkezésre álló 

5. kép: Az SE 01 gödörből előkerült szarmata edény 
restaurált állapotban

4. kép: SE 01 gödör részlete in situ szarmata edény 
töredékeivel
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Ős- és Népvándorlás kori, valamint Kö-
zépkori Osztályának régészei, technikusai 
és ásatási dolgozói. A Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep (BKSzT) és Kap-
csolódó Létesítményei projektek része-
ként a Budapest Főváros Önkormányzata 
az egész városra kiterjedő szennyvíz csa-
tornázási tervet készített. Ennek egy ön-
álló elemeként került sor a Csepel-sziget 
eddig még nem közművesített utcáinak 
csatornázására is. 
 A kerületet a Központi Szennyvíztisz-
títóval összekötő gerincvezeték és a sziget 
nyugati részére tervezett csatornarendszer 
kiépítésére, valamint az azt megelőző ré-
gészeti feltárásokra 2011-2012-ben került 
sor (TEREI 2013, 122–124.).
 A keleti oldal COL4 LOT2 elnevezésű 
csatornaépítési projektelem munkálatai 
során 2012-ben a Budapesti Történeti 
Múzeum Ős- és Népvándorlás kori Osz-
tálya 579 utcaszakaszon 143 stratigráfiai 
egységet és 9 régészeti lelőhelyet doku-
mentált (HORVÁTH–SÁNTA–TÓTH 
2013, 117–138.).
 Az eredeti tervek szerinti munkálatok 
2013 februárjától az áprilisig tartó idő-
szakban folytatódtak. Ezen utcaszakaszok 
közül jelentősebbnek csupán a Corvin út 
26-28. szám alatti munkaterület számít, 

1,20 m mély) kibontott objektum betöl-
téséből előkerült kisszámú, kézzelformált 
kerámiatöredék valószínűleg a késő rézkori 
Baden-kultúra időszakára datálható.
 A feltárás során nyert információk alap-
ján az építkezéssel érintett területen és 
annak környékén legalább két régészeti 
korszak (késő rézkori, szarmata) jelensé-
geinek és leleteinek előfordulásával szá-
molhatunk, amely a Szilas-patak teraszán 
vagy magaspartján való egykori megtele-
pedést mutatja. A lelőhely kiterjedésére 
vonatkozóan csupán szórványos adatokra 
támaszkodhatunk, a környéken végzett 
korábbi szakfelügyeleti munkák és lelet-
mentések (BTM 2006, ÉDER–KOVÁCS 
2007) alapján ugyanakkor joggal feltéte-
lezhetjük, hogy a Szilas-patak déli oldalán, 
széles sávban lehet különböző régészeti 
korú jelenségek előkerülésére számítani.

Tóth Farkas Márton

Irodalom:

BTM 2006 • BTM Adattár Ltsz.: 2520-
2006., 2523-2006.
ÉDER–KOVÁCS 2007 • Éder K. – Kovács 
E.: Budapest, XVI. ker. Nógrádverőce utca 
(Ajak utca – Nógrádverőce utca 104074/4. 
Hrsz., valamint Ajak utca – Nógrádverőce 
utca 104074/10. Hrsz. között). Aqfüz 13 
(2006) 270–271.

12. Beszámoló a Budapest, XXI. ker. 
Csepel - COL4 LOT2 csatornafejlesz-
tés régészeti munkálatairól II. 
(Hrsz.: 70009)

Csaknem másfél évig járták a XXI. kerü-
let utcáit a Budapesti Történeti Múzeum 

6. kép: Neolitikus edény töredéke a Dunadűlő útról
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munkálatok, amelyből pár darab, közelebb-
ről meg nem határozható, jellegtelen, mál-
lékony őskori kerámiatöredék került elő.
 A Dunadűlő úton a (Szigetbecse és a 
Halásztelek utca közötti) 265 m-nyi ge-
rincvezeték és a hozzá tartozó tizennégy 
házi bekötés árkában egy összefüggő ré-
gészeti lelőhely 98 objektumát sikerült 
regisztrálni, illetve feltárni.
 A Szigetbecse utca és a Dunadűlő út le-
leteinek egy része a DVK kultúra kottafejes 
idősszakába (6. kép), illetve a szórványosan 
előkerülő késő rézkori Baden-Kosztolác 
körbe, legnagyobb részben azonban a kora 
bronzkori Harangedény–Csepel csoportba 
tartozik (7. kép) és szervesen illeszkedik a 
Csepel-sziget Soroksári–Duna-ág menti 
őskori településeinek (Szigetszentmiklós–
Üdülősor, Csepel–Királyerdő és Csepel–
Hollandi út) láncolatába. 
 A 2013-ban elvégzett csatornafektetési 
munkák során további 52 utcaszakaszon 
(összesen 631) 143 stratigráfiai egységet 
(összesen 267) és két új lelőhelyet (össze-
sen 11) dokumentáltunk, amelyek szinte 
kivétel nélkül őskori (újkőkori, rézkori és 
kora bronzkori) települések nyomaiként 

ahonnan a Dunántúli Vonaldíszes Kerámia 
(DVK) népének zselizi időszakából szár-
mazó leleteket sikerült megmentenünk. 
 2013. április 3. és október 22. között az 
eredeti tenderben nem szereplő, mintegy 
1800 m hosszúságú, pótlólagos tervezésű 
utcaszakasz munkálatainak szakfelügyele-
tét végeztük el.
 A pótlólagos tervezésű szakaszon az 
Arany János utca, Dunadűlő út 75–77., 
Hód utca, Katona József utca, Káposztás 
utca, Károli Gáspár (Tanácsház) utca, Kó-
ró utca 2., Lázár Vilmos utca, Mátyás utca, 
Muskátli utca, Ófalu utca, Szatmári utca, 
Szent István út 166–170., Szentmiklósi 
út 256–258., Tinódi utca, Vesszősfia Já-
nos utca és a Védgát utca gerincfektetési 
munkálatainak megfigyelése során a felü-
letek negatívnak bizonyultak.
 Leleteket, illetve régészeti jelenségeket 
és objektumokat a Muskátli u 1–3., ill. a 
Szigetbecse utca és a Dunadűlő út (17–
41. számok közötti szakasz) egymásba 
nyíló szakaszán találtunk. 
 A Muskátli utca 1–3. (Szent István út 
– Pálma utca) közötti szakaszon egy na-
gyobb méretű objektumot érintettek a 

7. kép: Kora 
bronzkori edények 
a Dunadűlő útról



134

Tóth Farkas Márton: Beszámoló a Bu-
dapest, XXI. ker. Csepel - COL4 LOT2 
csatornafejlesztés régészeti munkálata-
iról (Report on the archaeological work 
connected to the COL4 LOT2 sewer 
development project in Csepel). Aqfüz 
19 (2013) 117–138.
TEREI 2013 • Terei Gy.: Budapest, XXI. 
ker., Csepel, Nagy-Duna sor, Vas Gereben 
utca. Aqfüz 18 (2012) 122–124. 

voltak értelmezhetők és amelyek elsősor-
ban a Soroksári–Duna-ághoz közeli terü-
leteken kerültek elő.

Horváth M. Attila

Irodalom:

HORVÁTH–SÁNTA–TÓTH 2013 • 
Horváth M. Attila – Sánta Barbara – 




