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A székesfőváros ősi településeivel kapcsolatban nem hanyagolhatjuk 
el a földrajzi viszonyok tanulmányozását. Már »Budapest történetében« 
hivatkoztam földrajzkutatóink ama megállapítására, hogy a pleisztocén 
korszakban, azaz a diluviális időkben a Duna bal partja kb. a mai Nagy
körút vonalát érte el. A lassú feltöltődés és a később beálló szárazabb 
klíma következtében ezen a vonalon belül idővel homokpadok, szigetek 
keletkeztek, majd mégkésőbb, bizonyára a neolitikum vége felé ezek a 
mellékágak is kiszáradtak és így az a terület is fokozatosan alkalmassá 
vált a megtelepedésre.1 

A hidrogeológiai megfigyelések alapján magyarázható az a jelenség, 
hogy a pesti oldalon, -— ellentétben a budai oldallal, — a mostani part 
mentén, vagy annak közelében semmi nyomát sem látjuk annak, hogy 
az állandóbb jellegű megszállás itt már a fiatalabb kőkor folyamán meg
kezdődött volna. Még azokon a területeken is, amelyek ezen a zónán belül 
estek és ahol már abban az időben magasabban fekvő homokbuckák és 
homokpadok húzódtak, idáig elsőnek a késő neolitikus badeni kultúra 
emlékeit találjuk meg és ezért egyelőre itt ennek a kultúrának a hordozóit 
kell a legrégibb telepeseknek tekintenünk. Ez annál figyelemreméltóbb 
jelenség, mert a badeni kultúra embere általában szívesen telepedett 
az őslakosság mellé és önálló telepeik nyoma ritkábban mutatkozik. 
Ez utóbbiak közé kell sorolnunk a Duna jobbpartján a már ismertetett 
lágymányosi temetőt, amely kétségtelenül egy lakóteleppel állott kap
csolatban. De ilyenekből származnak azok a leletek is, amelyeket az 
alábbiakban akarunk bemutatni és amelyek a Zugló területén kerültek 
elő. Mai ismereteink alapján egyébként is arra a megállapításra kény
szerülünk, hogy a főváros balparti részén a Zugló tartozik a legkorábban 
megszállott területek közé és az nem vált lakatlanná a bronzkor és a korai 
vaskor folyamán sem. 

1 Budapest története. I. k., 4—5. 1. 
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A zuglói őskori telepek. 

A főváros zuglói kerülete az utolsó évtizedek folyamán a legélénkebb 
ütemű fejlődést muta t ta . A nagyarányú építkezés, útcsinálás és csatorna
fektetés munkálatai közben nem egyszer bukkantak rá az ősi település 
nyomaira is, amint azt az i t t ismertetett lelőhelyek szinte kaleidoszkóp 
szerű képe is igazolja. A leletek nagy része földmunka alkalmával került 
elő, azért be kell vallanunk, hogy a főváros Régészeti és Ásatási Intézete 
sem végezhetett i t t rendszeres feltáró munkálatokat és ezek helyett 
inkább a lelet anyag megmentésére és összegyűjtésére szorítkozott. Kzért 
nem kapunk általában tiszta képet a lelőkörülményekre és a település 
módjára vonatkozólag, holott ez különösen ot t volna nagyjelentőségű, 
ahol ugyanazon a helyen több kultúra nyomai is mutatkoznak. A jövő 
feladatai közé tartozik, hogy amennyiben ez a rendszeres ásatás az ejgyés 
lelőhelyeken még elvégezhető, az utólag pótoltassék, mert leleteinket csak 
környezetük teljes ismerete tenné valóban értékessé. Bppen annyira 
kívánatos volna az is, hogy a Zugló még be nem épített területein a 
régészeti szempontból való á tkuta tás megelőzze az építési munkálatokat. 
Ennek a területnek a már eddig is megállapítható leletgazdagsága meg
érdemelné azt az áldozatot. 

# * 

íteleteink ismertetését a Paskál-út környékén előkerült emlék
anyaggal kezdjük, amely még a badeni kultúra hagyatéka. Már többször 
megemlékeztem arról a két füles bögréről, amelyeket a Paskál-malom 
mellett találtak és amelyek 1934-ben a Nemzeti Múzeumba kerültek.2 

A két edényke a kultúra legismertebb bögretípusait képviseli. 
Ugyanerről a környékről, a Békési-telepről szerzett a Fővárosi Múzeum 

két edényt és egy csonteszközt. 
1. Az első a badeni kultúra szélesszájú csuprának a maradványa. 

A néhány cserépből álló töredék csonkaságában is elégséges a típus fel
ismerésére. Ennek az edény for mának a nyaka csaknem hengeres, a váll 
alatt a has enyhe öblösödést muta t és innen az edény fokozatosan szűkül 

" % Tompa F., Budapest története. 32. I.V. t. 11- 12., Bericht, 49. 1. — Budapest 
őskora. 9. 1. 
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a fenék felé. A nyakon megtaláljuk a kultúra jellegzetes keret díszítését is, 
amelyet a perem alatt egy sorból, a vállon pedig két sorból álló lenese
szerű bemélyítések alkotnak. A két vízszintes sort helyenként függőleges 
pontsor köti össze. A hasat hegyükkel lefelé álló bekarcolt háromszögek 
díszítik, amelyeket hálószerűén rovátkoltak. Erről az utóbbi díszítésről 
meg kell jegyeznünk, hogy azt a badeni kultúra edényein főként a magyar 
régióban látjuk, ahol a kultúra érintkezésbe került a keretdíszítést és 
a rovátkolt geometrikus díszt annyira kedvelő Vucedol-zoki kultúrával. 
A töredék színe foltos szürkésbarna, magassága pedig 21 cm. (1. kép 1.) 

2. A másik edény inkább csonkakúp alakú csöbörnek mondható, 
amelynek pereme kissé behajlik. A durva, vastagfalú edény első felében 
enyhén kidomborodik. A perem alatt 1"5 cm-re eg3^enlő távolságban 
elhelyezett négy hegyes bütyök látható. Ez az edényforma és bütykös 
díszítése a bodrogkeresztúri kultúra virágcserépalakú csöbreire emlékeztet. 
A formaátvétel is igazolja, hogy a két kultúra főként a Tisza vidékén 
érintkezésbe került és ezt az egyidejűséget még az a körülmény sem dönti 
meg, hogy pl. Kiskőrösön a rézkori sírok a badeni kultúra korábbi meg
szállási helyén kerültek elő. Az ugyanis ma már kétségtelen, hogy a 
badeni kultúra helyenként még a bronzkori kultúrák kialakulását is 
megérte. 

Edényük színe világosszürke, magassága 168 cm, szájátmérője 15 cm. 
3. Harmadik tárgyunk egy lapockacsontból faragott és simára* 

csiszolt tőr. 
A lelőkörülményekre vonatkozó megfigyelések hiányoznak. 

V 

Ugyancsak a badeni kultúra emlékeire bukkantak az Egressy-úton is, 
az útépítés alkalmával egy domb elhordásakor. A fővárosi Régészeti és 
Ásatási Intézet részéről Müller György mentette meg az itt előkerült 
leletanyagot, amelynek egy részéről még az alábbiakban fogunk meg
emlékezni. A badeni kultúrát itt két edény képviselte.3 

1. Az első egy füles korsó. Hengeres nyaka a peremnél kissé kiöblö-
södik, alul pedig ívelten, széles vállat alkotva megy át az öblös hasba, 

3 Tompa F., Budapest története. 32. 1. — Újabb megállapítás szerint ezen a helyen 
néni egy, hanem két badeni kultúrás edény került elő. 
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amely alatt az edény a fenék felé gyorsan szűkül. Edényünk azonban 
nemcsak formájában, hanem díszítésében is a badeni kultúra legtipikusabb 
képviselőjének mondható. A váll felett ugyanis a nyakon négy pár
huzamos árkolás fut körül és ilyen bemélyített, függőleges, de kissé rend
szertelen vonalkázás díszíti a hasi részt is, amelynek öblén ezenkívül 
még négy függőleges hosszanti dudor is látható, amelynek ferde vonal
kázása mintha a zsinór vagy kötél csavarodását akarná utánozni. Éppen 
ebből merünk arra következtetni, hogy a kultúrának ez a díszítő eleme 
az akkor éppen nem ismeretlen felfüggeszthető vagy hordozható edények 
zsinórozását jelképezi. Ez az árkoló díszítés a badeni kultúrának még 
annyira eredeti, jellegzetes díszítése, hogy éppen ezért a cseh kutatás 
ezt az agyagművességet »kannelierte Keramik«, —- »árkoltdíszű kerámiá«-
nak is nevezi. A nyakat áthidaló széles szalagfül a perem fölött két eléggé 
hangsúlyozott szarvat, »ansa lunátás« díszt alkot. Az edény színe foltos 
szürkésbarna. Magassága 14 cm, szájátmérője 9 cm. (1. kép 2.) 

2. A második edény egy nagyobb füles csésze, amelynek a nyaka 
kissé tölcséres, pereme pedig a füllel szemben előreugrik. A váll-, illetőleg 
a hasi rész csak egy kis öblösödéssel van jelezve. Feneke aránylag kis 
átmérőjű. A vállon két bemélyített, körülfutó pontsort találunk, amely 
azonban nem a badeni kultúra megszokott, lencseszerű, azaz köralakú 
pontdíszítését mutatja, hanem a bemélyítés az ú. n. ékrovásos technikával 
(Kerbschnitt) készült, amelyet a badeni kultúra a vele szoros rokoni kap
csolatban álló északi kultúráktól (Walternienburg—bernburgi csoport) 
örökölt. Az edény színe szürke, magassága 9*5 cm, szájátmérője 165 cm. 
(1. kép 3.) 

Közelebbi lelőkörülmények nem voltak megállapíthatók. Ezt az 
utóbbi edényt »Budapest történetében«, mint a Hajtsár-útról előkerült 
edényt mutattuk be. Tény az, hogy az előbbi edénnyel együtt Müller 
György ugyanazon földmunka alkalmával mentette meg, s minthogy 
a két úttest keresztezi egymást, kétségtelen, hogy ugyanarról a lelő
helyről van szó, ahonnan egyébként fiatalabb kultúrák emlékanyagát 
is be fogjuk mutatni. 

A Hajtsár-út szerepel, mint lelőhely további két edénynél is, amelyek 
mint szórványos leletek kerültek a Fővárosi Múzeum gyűjteményébe. 
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1. kép. — 7—3. A badeni kultúra edényei. 4—5., 7. Bronzkori edények. 6. A harangedénykultúra 
edénye. 8—70. Kora vaskori edények. Budapest, Zugló. 



1. A fülesedény alakja az első pillanatra megtévesztő. Kzzel a kúpos 
nyakkal és öblös hassal ugyanis a korai vaskorban is találkozunk, de 
otthonos ez az edény forma — ha nem is ilyen öblös szájjal — a korai 
bronzkorban is. Éppen ennek a révén jutunk el a helyes kormegállapí
táshoz, amidőn edényünkben egy korai bronzkori edényt látunk, amely 
azonban még erősen képviseli azt a nyakas, füles, sima felületű edény
típust, amellyel a harangedény kultúra ismertetett meg bennünket. Ez 
utóbbi kultúrának az idáig nálunk kevésbbé ismert edényei között talál
kozunk ugyanis azzal a korsó típussal, amelynek nyaka kissé ívelten is 
esonkakúp alakot mutat, a perem egy kevéssé kihajlik, a nyakat pedig 
az öblös hastól éles törés választja el és a száj peremből kiinduló, vállra 
támaszkodó vastagabb fül hidalja át. Erre vall egyébként a sima, dísztelen 
felület világosszürke színe is, mert a nagyrévi korai bronzkori kultúra 
edényei általában sárgásbarna vagy sötétbarna színűek, a korai vaskori 
agyagművesség pedig a sötétszürke, sőt feketés színeket kedvelte. Es 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy edényünk nehézkes, 
vastagfalú, ami ugyancsak arra mutat, hogy a harangedény kultúra, amely 
nálunk a Duna mellett, éppen a főváros környékén van a leggazdagabban 
képviselve, ezzel az edénnyel is igazolja jelentős szerepét korai bronzkorunk 
agyagművességének kialakulásánál. Az edény magassága 16 cm, száj
átmérője 15 cm. (1. kép 4.) 

2. A másik edény, amely egy magasabb, urnaszerű csöbörnek a töre
déke, már határozottan a bronzkorba sorolandó és amennyiben valóban 
együtt került elő az előbbi edénnyel, úgy mindkettőnek a korát még 
pontosabban meghatározva, azt a korai bronzkorban jelölhetjük meg, 
amikor még az idegen kultúra hatása a honi agyagművességben erősebben 
volt érezhető. A csöbör egész felületén ugyanis kissé ferdén, de szabályta
lanul húzgált durva seprős díszítést látunk, ami annyira jellemző az alföldi 
bronzkori kultúrának házi kerámiájára, főző- és élelmiszertartó edényeire. 
Az ilyen rendeltetésű kerámiánál ez a kezdetleges, egyszerű díszítési modor 
a bronzkor folyamán már kezdettől fogva megtalálható és úgyszólván 
állandósul, mert a füzesabonyi késő bronzkori csoportban még mindig 
életben van. A töredékek színe szürkésbarna, magassága pedig 22'7 cm. 
(1. kép 5.) 
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A fent tárgyalt kulturális összefüggésben mutatjuk be azt az edényt 
is, amely földmunka alkalmával a S zentmihályi-úton került elő egy kuporo
dott helyzetű csontváz mellől. 

Az edény eléggé szokatlan formát mutat és nagyjában három csonka
kúpból van összetéve, amelyek közül a kisebb alakú a tölcséres nyakat 
alkotja, a másik két nagyobb pedig a szinte élt képező hasi részt. A váll 
törését egy kis fogantyúnak használható fül hidalja át, vele szemben pedig 
egy vízszintes átfúrású szélesebb bütyök áll a vállon, amelynek külső 
felületét még két függőleges árkolás is gerezdeli. Hasonló díszítésű bütyök
fülekkel mar a badeni kultúrában is találkoztunk. Bzzel szemben niaga az 
edény forma inkább a harangedény kultúra sima edényeire emlékeztet és 
éppen ezért bizonyára helyes úton járunk, ha edényünket — tekintetbe-
véve a kuporodott helyzetű csontvázas temetkezést is — ebbe az utóbbi 
kultúrába soroljuk, Az edény mindenesetre figyelemreméltó találkozását 
mutatja az idegenből jövő kultúrhatásoknak. Színe szürkésbarna, magas
sága 15 cm, szájátmérője 9"3 cm, (1. kép 6.) • 

A sírra 1937-ben földmunka alkalmával bukkantak és azt a fővárosi 
Régészeti és Ásatási Intézet tárta fel. A további rendszeres kutatás ezen 
a területen is kívánatosnak látszik, mért értékes adatokat ígér korai 
bronzkorunk kialakulására vonatkozólag. 

A bronzkort képviseli az az urnatöredék is, amelyet 1937-ben útépítés 
alkalmával találtak a Vezér-út mellett. Az urna nyaka és pereme saj
nálatos módon hiányzik, pedig pontosabb kormeghatározásra — minthogy 
a megmaradt erősen öblösödő hasi rész teljesen jellegtelen— bizonyára 
módot nyújtott volna. így urnánkat, amelyben égetett csontokat is 
találtak, a bronzkor II. vagy III. periódusába kell sorolnunk, amelyeknek 
urnatípusai hasonló hasi részt mutatnak. A töredék színe világosszürke, 
magassága 23 cm. (1. kép 7.) Ha majd lehetőség mutatkozik ezen a 
helyen is további ásatásra, úgy bizonyára tisztázódik az urnatemető 
időrendi helyzete is. ^ 

A Zuglóban talált korai bronzkori leletek még szórványos módon való 
jelentkezésük mellett is települési történeti szempontból igen figyelemre-

15 



méltóak. Egyrészt a település folytonosságát igazolják ezen a helyen a 
késő neolitikus badeni kultúra megjelenésétől kezdve, másrészt arra enged
nek következtetni, hogy a Zugló homokos területén bronzkori lakosságunk 
a további századok folyamán is alkalmas helyet talált a megtelepedésre. 
A Dunakeszi határában talált gazdag középbronzkori urnatemetőtől 
kezdve a Duna bal partja mentén éppen ezeken a homokdombokon 
egymásután jelentkeznek bronzkori urnatemetőink, amelyek kétség
telenné teszik, hogy a Kr. e. II. évezred derekán az Alföldnek ez az északi 
része aránylag sűrűn lakott terület volt.4 

Ilyen urnatemető nyomaira 1906-ban már Zuglóban is rábukkantak 
és hasonlók mutatkoztak a szomszédságban, közvetlenül a Duna mellett 
is (Pestszenterzsébet, Soroksári-út stb.). A település folytonossága ezen 
a vidéken tehát ma már bizonyítottnak tekinthető, de ismereteinket 
nagyban gazdagítaná az a körülmény, ha az urnatemetőkhöz tartozó 
lakótelepeket is megtalálhatnánk. Ezeknek megmutatkozása általában 
nem annyira feltűnő, jelenlétüket a felszín közelében rendszerint csak 
szórványos, törött cserepek jelzik, amelyek a földmunkát vagy szántást
vetést végzők figyelmét nem igen keltik fel. A felkutatás feladata ilyen 
helyen inkább a szakemberre hárul. 

A szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a Zugló korai vaskorból 
származó leletei már ilyen lakótelepek jelenlétét bizonyítják, minthogy 
azok nagy része Alföldünknek idáig még eléggé ismeretlen házi kerámiáját 
képviseli. Éppen azért tekinthetők a kutatás számára igen értékeseknek 
és úgyszólván hézagpótlóknak még annak ellenére is, hogy megmentésük 
és összegyűjtésük alkalmával a lakóházak formájára, azaz a település 
módjára vonatkozólag sajnálatos módon csak elvétve kaptunk értékel
hető adatokat. % 

. . . * * ... 

Korai vaskori anyagunk ismertetését az Egressy-úton talált lelet
anyaggal kezdjük, amelyet már a fent elmondottakban jeleztünk. Amidőn 
itt a badeni kultúra edényeire rábukkantak, akkor került elő a domb 
lehordása alkalmával egy olyan leletanyag is, amely már jóval fiatalabb 
őskori kultúrából származik. Utólag nem tudtuk megállapítani, hogy a 
Fővárosi Múzeum részéről abban az időben az összegyűjtés munkálatait 

* Tompa F., Budapest története. 56—60. 1., 66—72. 1. — Bericht., 81. 1. 
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végző Müller György milyen lokális összefüggésben találta meg a kétfajta 
lelet anyagot, de nagyon valószínű, hogy azok nem közvetlenül egymás 
szomszédságában mutatkoztak. 

1. Első edényünk egy hosszúkás alakú, kétfülű csöbör, amelynek 
vastag pereme kissé kihajló, hasa pedig enyhén domborodó. A peremből 
kiindulva a nyak hajlatában két fül van, míg ezek között a peremet egy-
egy kiugró dudor támasztja alá. Az edény vastagfalú és durva kidolgozású. 
Az erős égetés nyomai mutatják, hogy valószínűleg főzésre használták. Színe 
foltos sárgásbarna. Magassága 32 cm, szájátmérője 22 cm. (1. kép. 8.) 

Ezzel a nyúlánk csöbörtípussal elvétve már az A Iföldön is találkoz
tunk, de sohasem olyan leletösszefüggésben, hogy kora pontosabban 
meghatározható lett volna. A Tabán koravaskori leletanyagot is tartal
mazó lakóüregeiben azonban megtalálható ez a csöbörfajta is és környe
zete most már kronológiai és kulturális helyét is megszabta. Ugyancsak 
ez utóbbi lelőhely szolgáltatott arra nézve is adatokat, hogy a nyúlánk 
agyagcsupor, oldalán rózsás-bütyökös díszítéssel, még a korai kelta 
házikerámiában is helyet foglal. 

2. A továbbiakban egy edénytöredéket mutatunk be, amely egy 
nagyobb öblösszájú, hasas, élelmiszertartó edényből származik. A hombár 
(pithos) pereme kihajló, a nyakat egy árokszerű bemélyedés jelzi. Az 
edény a has legszélesebb része felé fokozatosan öblösödött, majd a fenék 
felé újból összeszűkült. Színe vöröses, a felülete érdes. (1. kép. 9.) 

Ezzel az edénytípussal a dunamenti korai vaskori anyagunkban már 
gyakrabban találkozunk, sőt bőségesen képviselve van az a Szentendrei
szigeten talált koravaskori urnatemetőben is.5 A jellegzetessége ennek az 
edénynek a kihajló perem, a kurta nyak és az öblös, gömbölyű vagy 
tojásdad hasi rész. Néha a has alatt vízszintes fogantyúkat is találunk. 

3. Ugyancsak a Szentendre-szigeti temető lelet any agából ismerjük az 
Egressy-úton is megtalált kis bögrét, amelynek pereme kissé behúzott, for
mája ennek következtében tojásdad. Felülete egyébként sima és az ége
téstől vöröses. Magassága 4*8 cm, szájátmérője 5*8 cm. (1. kép. 10.) 

Az itt felsorolt edényeken kívül még nagyszámú edény töredéket 
találtak, amelyek korai vaskori edényekből származnak. Összeállítani 
azonban e töredékeket nem lehetett, így újabb edénytípusokkal nem 

*> Budapest története, I. k., XVI. t. 23., 27. és XVII. t. 18., 21. á. 
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ismertetnek meg bennünket. Mellettük azonban találtak orsókarikákat is, 
amelyek szintén azt igazolják, hogy a lelőhelyen voltaképen egy lakó
telep mutatkozott. 

4. Az első kerek, lapos orsópörgetyű, közepén átfúrással. Színe szürke, 
átmérője 4 cm. 

5. A második formája ugyanilyen. Színe világosszürke, átmérője 
5* 5 cm. 

6. A harmadik kis orsókarika, amely két csonkakúpból van össze-
téve. Elén ferde rovátkolás van, közepén pedig átfúrás. Színe szürkés
barna. Átmérője 2'2 cm, magassága 1-6 cm. 

7. Ezen a helyen találtak egy bronzlemeztöredéket is, amelynél 
feltehető, hogy az egy bronzedényből származik, míg a többi része vagy 
teljesen oxidálódott, vagy a földmunka alkalmával elkallódott. A bronz
lemez szélén körívet mutató, párhuzamos bekarcolás látható annak 
jeléül, hogy a lemez esetleg egy bronzedény fenekének töredéke. Ebben 
a leletösszefüggésben ez a bronzedénytöredék semmiképen sem hat 
idegenszerűen, sőt abba szervesen beleillik. 

Az Egressy-útról egy második korai vaskori leletanyagot is szerzett 
a Fővárosi Múzeum, amely az előbbivel olyan szoros összefüggést mutat, 
hogy abból a két anyagnak lokális kapcsolatára is következtethetünk. 
Bz az anyag csak töredékekből áll, amelyek azonban a kor és kultúra 
meghatározását kétségtelenül lehetővé teszik. 

1. Nagy urna töredéke, amelynél a fenék talapzatszerűen megvastago
dott. Belül a fenékrész gömbölyű. Az oldalfal a fenéktől egyenletesen 
szélesedik. A has felső része és a nyak hiányzik. Színe foltos szürkésbarna. 
A töredék magassága 26*3 cm. 

2. Hasonló edény töredéke. A fenék itt is vastag és belül ívelt. A has 
lágy haj lássál bővül. A vastagfalú edénynek csak az alsórésze van meg. 
Színe szürkésbarna. A töredék magassága 125 cm. 

3. Hombár fenéktöredéke. Az edényfal vastag, durva kidolgozású. 
Színe foltos vörösessárga. 

4. Hombár peremtöredéke. A perem megvastagodott, egyenesen 
levágott és kissé kifeléhajló. Peremének külső élén rovátkolás látható. 
A perem alatt kb. 5 cm-re egy ujj benyomással díszített plasztikus borda
dísz fut körül. Ezzel a díszítéssel még az alábbiakban fogunk találkozni. 
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5. Behúzott peremű tál töredéke. A tálnak ez a befelé hajló perem
formája már késő bronzkori kultúránkban jelentkezik, míg a korai 
vaskorban nagyon is szokásos lesz, ha nem is mondható kizárólagos tál
formának. Ugyanekkor gyakran találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy 
a behúzott peremen turbántekercsszerű ferde árkolás mutatkozik. A tál
töredék színe foltos sárgásbarna. 

Az itt felsorolt leletek alapján is az Kgressy-út környékén feltétlenül 
kívánatosnak kell tartanunk egy hitelesítő ásatást. 

Utolsónak emlékezünk meg arról a lelőhelyről, amely a Bazsarózsa-
úton, a Magyar Tisztviselők Telepén, tehát már Zugló és Rákosfalva 
határában szolgáltatott a korai vaskorból származó és igen értékesnek 
mondható lelet anyagot. Brre a lelőhelyre a terület parcellázásakor, 
dombelhordás alkalmával bukkantak rá, 1937 augusztusában. A Régé
szeti és Ásatási Intézet a rákosszentmihályi állomással szemben végzett 
földmunka alkalmával már kellő gondossággal iparkodott a leleteket 
megmenteni és a lelőkörülmények megfigyelését elvégezni. Az eredeti 
felszíntől kb. 1*5 m mélységben, közvetlenül a nivellált felszín alatt kelet
nyugati irányban egymás mellé sorakozó hat hombárt, élelmiszertartó 
edényeket találtak, amelyek formájukban és díszítésükben szerencsés 
módon bizonyítják, hogy a Duna mentén megtelepülő korai vaskori 
kultúrák háztartási célokat szolgáló kerámiája a hazai bronzkori kultúránk 
azonos célú edénytípusaiból fejlődött ki. Hz a jelenség kétségtelenül kultu
rális folytonosságot mutat és arra utal, hogy Alföldünk őslakossága népise-
gében a korai vaskor folyamán is alig változott és az ugyanebben az idő
ben, a Dunántúlon és a Felvidéken már erősen gyökeret vert illirségtől 
inkább csak bizonyos hasznosnak mutatkozó kultúraelemeket vett át, de 
sajátos kultúráját teljességében fel nem adta és azt még a Kr.-e.I. évezred 
folyamán is mindaddig megőrizte, amíg egyrészt a szkíta bevándorlás abban 
érezhetőbb átalakulást elő nem idézett, másrészt a későbbi kelta betörés 
annak feladására és bizonyára az őslakosság egy részét helyváltoztatásra 
is nem kényszerítette. 

1. Az első edény olyan urnaformát mutat, amelynek alakja még 
bronzkori urnáinkra emlékeztet és szélesebb öble jelzi, hogy nem hamv-
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vederként, hanem rendszerint földbe ásva, élelmiszer tárolására használták. 
Hasonló edényeket találtam már a Hatvan-strázsahegyi bronzkori lakó
telepen, valamint Tiszakesziben is egy bronzkori lakóház belsejében, ahol 
a teljesen hasonló alakú edény ugyancsak a lakóház padlózatába volt 
beásva. Edényünk aránylag kurta nyaka ívelt és ennek megfelelően a 
száj perem kihajló. A has domborulata szinte folytatása a nyak ívelésének. 
Az edény profilvonala erős öblösödés után a fenék felé hirtelen szűkül. 
A vállon egy ujj benyomással díszített plasztikus bordadísz fut körül, 
amely három helyen kissé megvastagodik. Színe vörösesszürke. Magassága 
51 cm, szájátmérője 27 cm. (2. kép. 11.) 

2. Következő edényünk ugyancsak urnaszerű, ívelt nyaka és perem
kihajlása is azonos. A has domborulata azonban mindjárt a váll alatt 
kezdődik és ennek következtében az edény has alatti része kissé meg
nyúlik. Ugyancsak a has alatt egymástól egyenlő távolságra négy hosszú
kás vízszintes bütyköt látunk, amelyek az edény felemelésére szolgáltak. 
A hosszanti bütyköknek hasonló célra való alkalmazása nem ismeretlen a 
bronzkori hombároknál sem, de a korai vaskorban még gyakrabban talál
kozunk velük. Ugyanityen fogantyúkat találunk a szkíta agyagművesség 
házikerámiájában. Bnnek az edénynek a formája a magasan öblösödő 
hassal és ennek megfelelően széles vállal már inkább követi a korai vaskor 
szokásos urnatípusait, az aránylag kurta, ívelt nyak azonban még bronz
kori tradíció. Az edény színe szürkésfekete. Magassága 59*5 cm, száj
átmérője 34 cm. (2. kép. 12.) 

3. A továbbiakban négy olyan élelmiszertároló edényt mutatunk be, 
amelyeknek alakja már nem urnaszerű, hanem formájuk után is csöbrök
nek, vagy másként hombároknak mondhatók. Ezeknek a hombároknak 
legfőbb jellegzetessége, hogy szájnyílásuk nagyon széles, átmérőjében 
szinte megközelíti a has öblösödését. A nyakrész úgyszólván csak egy, 
a perem alatt körülfutó csatornából áll. Ez az edényforma a bronzkorban 
meglehetősen ismeretlen és szinte kézenfekvő az összefüggése a korai 
vaskor bronzból készült vedertípusával. Ezek a bronz vedrek éppen az 
Alföldön kerültek elő nagyobb számban. Elég, ha itt a hajdúböszörményi 
kincsleletre és a Nyírségben talált bronzedényekre utalunk. Az első 
hombár alakja tojásdad, legnagyobb öblösödése tehát kb. az edény fél
magasságában van. A kissé megvastagodó perem kihajlása igen enyhe. 
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2. kép. — Vi—/6. Kora vaskori edények. Budapest, Tisztviselőtelep. 



A négy vízszintes, hosszúkás fogantyút itt a perem alatt találjuk meg. 
Az edény színe vörösesbarna. Magassága 45 cm, szájátmérője 33 cm. 
(2. kép. 13.) 

4. A következő és ugyancsak tojásdad alakú hombárnál a száj-
perem kihajlása már hangsúly ozottabb. A nyak alatt egy ujj benyomással 
díszített plasztikus bordadísz fut körül, de nem egyenletes magasságban, 
hanem kissé ferdén. Az edénynek csak két fogantyúja van, amelyek 
egymással szemben ülve beleilleszkednek a lécdíszítésbe. A hombár színe 
sárgásbarna. Magassága 40-5 cm, szájátmérője 37 cm. (2. kép. 14.) 

5. Ugyancsak ilyen ovális formát mutat a sorban következő 
hombár is, amelynek öblösödése azonban kissé magasabban mutatkozik. 
Az erősebben kihajló vastag száj perem belül meg-megtörő síkozást, ú. n. 
fazettálást mutat. Ez a díszítőelem jellegzetes velejárója a korai vaskori 
kerámiának. Megtaláljuk az urnák és kisebb edények, valamint a tálak 
peremén is. Bizonyára nem tévedünk, ha rámutatunk e díszítőelemnek 
az edény peremek turbántekercses árkolásával való rokonságára. Már a 
későbronzkori füzesabonyi kerámiában megtalálható a kihajló száj perem 
körülfutó csatornákkal való díszítése. Ez tekinthető nálunk az előbb 
említett és ugyancsak a bronzkorba visszanyúló ferde árkolással együtt a 
fazettálás előképének. Hogy ez a peremtagolás most már nem csator
nákkal, hanem síkozással jelentkezik, abban a fémtechnikai utánzását 
kell látnunk, minthogy ebben az időben már erősen fellendült a bronzból 
készült edények gyártása. A hombár nyaka alatt itt is megvan a nem 
éppen egyenes vonalú ujjbenyomásos, körülfutó bordadísz, amely négy 
helyütt fogantyúszerúen megvastagodik. Az edény színe sárgásbarna. 
Magassága 48 cm, szájátmérője 40 cm. (2. kép. 15.) 

6. Utolsónak mutatjuk be azt a hombárt, amely az előbbiektől 
eltérően zömökebb és szélesebb öblű. A száj perem kihajlásán itt is meg
találjuk a fazettálást. A körülfutó ujjbenyomásos bordadíszt azonban 
itt közvetlenül a has öble alatt alkalmazták. Az előbbiekhez hasonlóan 
ebből nyúlik ki a négy, aránylag nagyobb, lapos fogantyú. Színe vöröses
barna. Magassága 45 cm, szájátmérője 40 cm. (2. kép. 16.) 

Az edények benső tartalmára vonatkozólag nem nyertünk semmi 
felvilágosítást, minthogy azokban csak föld volt. Lehetséges, hogy erede
tileg folyadékot tartottak bennük. A hombárok közvetlen szomszédsá-
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gában egy lesározott padlójú putri mutatkozott, amelyben a tűzhelyet 
is megtalálták. Ettől 6 m távolságra egy másik tűzhely nyomaira is rá
bukkantak, de a hozzátartozó putri padlóját már a földmunka alkal
mával elhordták. Ezekből a lakóházakból származnak azok az edény
töredékek és egyéb leletek, amelyekről az alábbiakban még megemlé
kezünk. 

7. Tál töredéke. A behúzott száj peremen turbántekercsszerű árkolás. 
A tál feneke kis talapzatot alkot. Színe foltos barnásszürke. (3. kép. 17.) 

3. kép. 
17—20. Kora vaskori eáények. 21, Fiatalabb kőkori gyalualakú balta. Budapest, Tisztviselőtelep. 

8. Csészetöredék, amely egy ívelt nyakból és a domború fenékből áll, 
amelyeknek találkozása élt alkot. A fenéken köldökszerű bemélyedés. 
Ezzel az »omphalosnak« mondott díszítőelemmel is gyakran találkozunk 
korai vaskori kerámiánk csészéinél és táltípusainál. Színe foltos barnás
szürke. (3. kép. 18.) 
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9. Az előbbihez hasonló csészetöredék azzal a különbséggel, hogy a 
nyak kevésbbé ívelt és a has éle is legömbölyített. Színe barnásszürke. 
(3. kép. 19.) 

10. A következő csészetöredék formájában és díszítésében elüt az 
előbbiekből. Kurta, egyenesen álló pereme alatt a válltól a fenék felé 
domborodó gerezdeket látunk. Kzzel az edénytípussal, amelyet »bucchero« 
jellegű edénynek szoktak nevezni, a korai vaskor derekán és annak fiata
labb szakaszaiban a Dunántúlon is találkozunk, sőt az igazi hallstatti 
kultúrás régiókban, valamint Felsőolaszországban is még otthonosabb ez 
az edény forma. A csészetöredék fénylő fekete felülete is arra mutat, 
hogy ez az edényke már a hallstatti kultúra kerámiájával tart rokonságot. 
(3. kép. 20.) 

11. Az edények csoportjába tartozik még egy nagyobb edény töredéke, 
amelynek nyaka csonkakúpalakú, öblös hasa pedig éles töréssel válik 
el a nyaktól. A töredék formája a lausitzi kultúra jellegzetes kerámiájára 
emlékeztet. Színe feketésszürke. 

12. A lakótelep hagyatékához tartozik még egy orsópörgetyű is, 
amelynek formája kettős csonkakúpot mutat. Blén gerezdelés látható, 
közepe pedig át van fúrva. Színe sárgásbarna. Átmérője 5 cm, magassága 
3 cm. 

13. A lakótelep földjében találtak még egy lapos, gyalualakú kőbalta-
töredéket is. A töredék hossza 7 5 cm, szélessége pedig 4 cm. (3. kép. 21.) 
Az önmagában álló lelet mindenesetre azt bizonyítja, hogy a Duna jobb
partján lakó, fiatalabb kőkori és a vonaldíszes kerámia csoportjához 
tartozó ember ezen a környéken is megfordult, de itttartózkodásának 
jele egyelőre csak szórványos leletnek mondható. 

Az itt bemutatott zuglói, korai vaskori leletanyagról pár szóval már 
»Budapest történetében« is megemlékeztünk.6 Az akkor még csak hiányo
san rendelkezésünkre álló adatokat ehelyütt részben korrigáltuk, részben 
pedig kiegészítettük. Az így nyert kép mindenesetre már többet mutat 
településtörténeti szempontból és útmutatóul szolgálhat a további kutatás 
számára is. Ha tekintetbe vesszük, hogy a szerencsés véletlen már a 
közeli Sashalom területén is hozzájuttatott bennünket a korai vaskorból szár
mazó leletanyaghoz (1. fentebbi idézetet), úgy kézenfekvő, hogy a főváros 

«Budapest története. I. k., 104. 1. XXI. t. 6—10. á. 
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délkeleti határterülete a Kr. e. I. évezred első felében meglehetősen 
benépesedett és erről a helyről még további gazdag leleteket várhatunk. 
Az itt megtelepedett lakosság pedig idővel tagja lett annak az eraviszkusz 
törzsnek, amely a főváros területén a kelta megszállás idejében is olyan 
nagy szerepet játszott. 
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FERENC TOMPA 

BUDAPEST IN PREHISTORIC TIMES. II. 

On the Pest-side of the Danube, the suppor
ters of the Late-Neolithic Baden culture appear 
to have been as first settlers. The Lágymányos 
cemetery was perhaps in connection with 
an independent dwelling-settlement. Zugló 
was the earliest occupied territory on the 
left side of the Danube and it was inhabited 
during the Bronze-Age and the Early Iron 
Age too. We cannot ascertain precisely, 
whether there were independent settlements 
in Zugló too, for the greatest part of the 
finds came to light during earth-works and 
not in connection with any systematic 
digging. So the Budapest Archaeological 
Institute had to content itself with preser
ving and collecting the find material. 

Find material belonging to the Baden cul
ture was discovered in the neighbourhood of 
Paskál-road. Two mugs with handles found 
near the Paskál-mill were taken to the Nati
onal Museum. Besides a polished bone-dagger 
and a mug (fig 1), a bucket in the shape 
of a truncated cone with four symmetrically 
arranged warts under the rim also originated 
from the Békési-settlement ; the latter 
reminds us of the flower-pot shaped vessel 
type of the Bodrogkeresztúr culture. 

The Baden culture pottery of the Egressy-
road settlement is represented in the Mu
nicipal Archaeological Institute by two 
vessels with handles (fig. 2, 3.) 

The vessel with handle from Haj tsár-road 
(fig. 4) belongs already to the Early Bronze 
Age, but it still bears the marks of the 
culture of bell-shaped vessels. The fragment 
of a bucket (fig. 5) can be decidedly reckoned 
to the Bronze Age. The conical vessel 
shown in fig. 6 was dicovéred beside a 
skeleton in contracted posture in Szent
mihályi road. The decoration of the lug, 
consisting of vertical flutings, was already 
known in the Baden culture, but the vessel-
form and the circumstances of discovery 
point to the culture of bell-shaped vessels. 

The urn-fragment of Vezér-road (fig. 7) 
belongs to the II . or I I I . period of the 
Bronze-Age. There were burnt bones in 
the urn. 

The Early Bronze Age fragments from 
Zugló are — in spite of their sporadic ap
pearance — of great importance, for they 
prove the continuity of the settlement from 
the Late Neolithicum on and, on the other 
hand, we come to the conclusion, that on the 
sandy soil of Zugló, the Bronze Age in
habitants found also during the following 
centuries a suitable place for settling down. 
We already found in 1906 traces in Zugló, 
which reminded us of the Middle-Bronze 
Age urn-fields in the sand hills on the left 
side of the Danube. 

We have met forms similar to the oblong 
bucket with two handles from the Egressy-
road place of discovery (fig. 8) on the 
Hungarian Plain and in the Tabán dwelling-
pits containing Early Iron Age find material 
too. The bin-type, to which the fragment 
shown in fig. 9 belongs, occurs frequently 
in the Early Iron Age find material found 
along the Danube and is equally represented 
in the Early-Iron Age urn cemetery of the 
Szentendre-island. To the latter belongs the 
small mug shown in fig. 10. Besides the 
numerous vessel fragments, spindle whorls 
and the fragment of a bronze plate were 
found at this place of discovery. On the 
edge of the bronze-plate, we find parallel 
circular incisions, indicating, that the plate 
possibly belonged to the bottom of a 
bronze vessel. 

The Municipal Museum has also acquired 
a second Early Iron Age find material from 
Egressy-road being in such a close con
nection to the first one, that we can assume 
a local association of the two. From the 
latter, fragmentary urns and bins and part 
of a bowl with indrawn rim are worth 
mentioning. 
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In Bazsarózsa-road, at an Early Iron Age 
place of discovery found on the Magyar 
Tisztviselők Telepe (Settlement of Hungarian 
Officials) six bins were found (fig. 11—16) 
arranged in a line of E—W direction. We find 
vessels similar to the urn-shaped one shown in 
fig. 11 in the Bronze Age dwelling-settlements 
of Hatvan—Strázsahegy and Tiszakesz. On 
the other urn-shaped vessel (fig. 12) the 
warts were applied as lugs ; this is not 
unprecedented among the Bronze Age bins 
and in the Scythian domestic pottery. The 
form of the vessels for holding food as 
shown in fig. 13—16 is closely connected 
with the bronze pail forms of the Early 
Iron Age ; these bronze vessels are well 
represented on the Hungarian Plain (the 
hoard of Hajdúböszörmény, vessels from the 
Nyírség). In connection with the faceted 
rim of the vessel fig. 15 we have to 
point to the channeling on the rim of the 
vessels from the Late Bronze Age, to the 
oblique fluting going equally back to the 
Bronze Age and the turban decoration. 
The faceted ornament in this district goes 
back to this Late Bronze Age method, which 
changed, as a natural consequence of the metal 
technique, from channeling to striping. 

Beside the bins, a hut with plastered mud 
flooring was discovered with a fireplace. 
In the distance of 6 in. the traces of another 
fire place were found, but the flooring of 
the hut was carried away during the earth
works. To this dwelling places belonged the 
bowl-fragment with indrawn rim (fig. 17) 
the mug-fragments with an omphalos (fig. 18) 

with round belly (fig. 19) and the bucchero-
like one (fig. 20). The last type we meet 
in the middle of the Early Iron Age and 
in its younger period in the trans-Danubian 
district. In the regions of the real Hallstatt 
culture and in Upper Italy this vessel 
form is even more at home. The shining 
black surface of the cup fragment also 
points to the fact, that this vessel is con
nected with the Hallstatt pottery. The 
form of a bigger fragmentary vessel reminds 
us of the characteristic pottery of the 
Lausitz culture. To the same settlement 
belongs a double cone-shaped spindle-
whorl as well as a flat, plane-shaped stone 
hatchet fragment (fig. 21). The latter find 
proves, that the inhabitants of the right 
Danube-side connected with the younger 
Iron Age and the «linear»-pottery also vi
sited this district. 

This supplement to the earlier described 
Early Iron Age find material from Zugló 
helps us to get a clearer picture of the 
history of settlements in the Hungarian 
capital. If we consider the Early Iron Age 
find material from Sashalom (see the above 
mentioned note) it becomes evident, that 
the south-eastern borderland of the Hun
garian capital became in the first half of 
the first millenium B. C. rather populated, 
so that further rich finds can be expected 
from here. The population which settled 
down here, became in the course of time 
members of the Eraviscan tribe, which 
played such an important part here during 
the Celtic occupation. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — 1— 3. Vessels belonging to the Baden culture. 4—5—7. Bronz-Age vessels. 6. Vessel 
belonging to the culture of bell-shaped vessels. Budapest, Zugló. 

Pig. 2. — 11—16. Early Iron Age vessels, Budapest, Tisztviselőtelep. 
Pig. 3. — 17—20. Early Iron Age vessels. 21. Plane-shaped hatchet belonging to the Neo-

lithicum. Budapest, Tisztviselőtelep. 
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