
G A R Á D Y S Á N D O R f 

ÁSATÁSOK A BÉKÁSMEGYERI 
Ú. N. PUSZTA-TEMPLOMBAN ES MELLÉKÉN 

Békásmegyeren, a Puszta-templomnál a 
Főváros megbízásából két ízben végez
tem ásatásokat. Először 1930. szeptember 
13—16. között Tóth Gergely földjén, másod
ízben 1933. szeptember 11—16. között a vele 
északon szomszédos Puszta-templomban és 
a hozzá tartozó területen, amely Benárd 
Ágoston tulajdona. 

1930-ban Tóth Gergely földjén egy kisebb, 
két lakóhelyiségből és talán kamrából álló, 
középkorinak látszó épület maradványaira 
akadtunk. Ennek az ásatásnak csak előzetes 
tájékozódás lévén a célja, azt nem folytattuk 
tovább. Az ásatás folyamán néolith-kori, 
kelta-római és középkori cserépedénytöredé
keken kívül egyéb leletek nem kerültek elő.1 

1933-ban a templomnak hozzáférhető 
részeit és a tőle nyugatra eső kert-részt 
kutat tuk át. (L. az 5. képen a helyszínrajzot). 

A templomhoz ma a tulajdonos nyaralója 
van hozzáépítve, körülötte pedig udvara 
és melléképületei. A Duna mentén, a parttól 
kb. 70 lépésnyire egy magaslaton fekszik. 

Tudomásunk szerint a templomról eddig 
részletesebb ismertetés nem jelent meg. 
Foglalkozott ugyan vele Rómer Flóris, aki 
a romokat 1869. aug. 18-án föl is mérte2 

és a szentélyben talált falfestményről rövid 
ismertetést is írt.3 Pedig a templom külön
leges alkata miatt is megérdemli, hogy foglal
kozzunk vele. 

i Helyszűke mia t t kénytelen vagyok csak a leg
lényegesebb körülményekre szorítkozni. 

2 1/1 a Műemlékek Orsz. Biz. 12. sz. a. letétbe
helyezett jegyzőkönyvecske 1—13. lapját . 

s Mon. Hung. Archaeol. III. , 1874., I. rész 100. 

1875-ben megtekintette és lerajzolta Arányi 
Eajos is,4 adatait azonban nem tette közzé. 

Végül 1898. évi november hó 7-én és 
8-án Nyizsnyánszky István ásatott a hajó 
szentély felőli oldalán.5 

Sajnos, a templomromnál nem érvényesült 
Arányinak a z a z óhajtása, hogy ».. .a szán
dékos elpusztítást meg kellene akadályozni«, 
mert, amint azt Nyizsnyánszky jelentése 
és a mellékelt 1. és 2. kép is mutatja, azt 
tovább pusztították. A fénykép abban az 
állapotában tünteti fel a romot, amelyben 
azt Benárd Ágoston átvette.6 Amint látható, 
a békásmegyeriek a sarkokat alulról kezdték 
ki és ilyen módon igyekeztek elősegíteni 
a falak leomlását, hogy a kövekhez könnyű
szerrel hozzájuthassanak. Ha mostani tulaj
donosa nem veszi meg, ma már talán csak 
az alapfalak tanúskodnának az egykori 
templomról. így legalább meg vannak védve 
a további pusztítástól. A '3: képen a romok 
a Duna felől nézve mai állapotukban a nya
ralóval körülépítve láthatók. F kép előteré
ben a templomrom északi oldalán patak rész
lete is látszik. , 

A templom egyhajós, egyenes záródású 
szentéllyel. Ilyen szentélyű templomok ná
lunk a középkorból nem ritkák. Ilyen pl. 

4 Ed Arányi Eajos jelentését 187.6. május • Írjéről. 
Műeml. Orsz. Biz. 1876. 33. Nyomta tásban nem 
jelent meg. El lenben egy Összefoglaló jelentést 
adot t Pest megye , pilisi és váci járásának műemlé
keiről, az Arch. É r t . 1881. évi (új folyam I.) köte
tében X X — X X V I I . Ebben csak rövidén meg
említi a békásmegyeri »Puszta-templomot:« 

5 Ed Műeml. Orsz. Biz. 1899., 145., 157. sz. 
6 A fényképért ezúton is hálás köszönetemet feje

zem ki. 
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1—2. kép. — A Puszta-templom eredeti állapotában. 



a pécsöli (Zala т . ) , az árpási (Győr т . ) 
és a zsegrai (Szepes m.) templom is, vala
mint az 1937-ben a Rudas-fürdőnél kiásott 
Szt. Gellért templom.7 Olyanra azonban még 
a Kárpátmedence területén sincs tudtunk
kal példa, amelynél a torony a szentély fölé volt 
építve. I t t persze az ú. n. huszártornyokat, 

amelyek a tetőzet nyergén ülnek, nem vesz-
.; . szűk figyelembe. A békásmegyeri »Puszta

templom« tornya a szentélyre volt ráépítve. 
À toronynak ma már híre-hamva sincsen. 
Rómer és Arányi még látták a maradványát. 
Rómer 36'-nak írja akkori, már szinte csonka 
állapotú magasságát (kerek 1 1 % m.). Palai 
többnyire terméskőből épültek, bár, itt-ott 
római eredetű, téglákat is lehet látni. A sar
kok durván faragott kövekből készültek. 

A hajó belső méretei egyik oldalán 11 35, 
7 Ird. Garády S., Budapest területén végzett középkori 

ásatások ismertetése, Bud. Rég. XIII. 1943. 
184—193., 10. kép. 

a másikon 11-50 m hosszú, 6*50 m széles, 
a falak vastagsága 0-80 m. A szentély belső / 
szélessége 3-95 m, hossza a diadalívvel együtt 
5-00 m. Falvastagsága 1-10—1-17 m. A 
szentély északi oldalán volt valószínűleg a 
sekrestye. Ennek a helyénmost jégverem van. 
Legmagasabb a hajó nyugati fala, amelyen 

még az oromablak alsó fele is látható, vala
mint a mennyezetgerendázat és a zenekari 
páholytartók lyukai is jól láthatók. 

A szentély Rómer leírása szerint átmeneti 
stílusnak megfelelő boltozattal volt fedve. 
A templom korára mai állapotában legfel
jebb a szentély alakjából lehetne következ
tetni. Érdekes, hogy a templom korára nézve 
Rómer és Arányi között ellentét mutat
kozik.8 Rómer szerint az ablakok »keskenyek 
és csúcsívesek, egészen a XIV, század jelle
gével bírnak.« Arányi viszont a templomot 
8 1Д Rómer id. cikkét és Arányi jelentését. 

3. kép. . ; 
A Puszta-templom mai állapota a Benárd-villa hozzáépítésével. 



a X i n . század közepén épültnek tartotta, 
mert a torony még fönnálló egy és fél ablaka 
»kerekívú« és igen szűk • s ekként román 
korra emlékeztetnek. 

Azt hisszük, Arányi közelebb járt az igaz
sághoz, mert ő le is rajzolta a templomot, 
tehát jobban megfigyelhette az ablakokat. 
Az egyenes záródású szentély is inkább erre 
az időpontra mutat. 

A templom bejárata nem lehetett a hajó 
nyugati, rendszerint szokásos falán, hanem 
valószínűleg a déli falon, mert a most is meg
lévő nyugati és az északi falon semmiféle 
ajtónyílásnak nyoma nem látszik. 

Sem Rómer, sem Arányi nem említik 
a Nyizsnyánszky-látta feliratot. Ez — úgy 
látszik — a hajó vagy szentély déli falának 
Duna felé eső végén lehetett, amennyire 
azt a zavaros leírásból következtetni lehet. 
Nyizsnyánszky szerint szövege a következő 
volt : ». . .MATHIAS.. . .ANNO 1769 DIES 
I M A . . . . M Í C . . . H E R É M . . . . CAMERAL 

VEN IUDEX.« Helyes értelmét, 
ha ugyan híven jegyezte fel Nyizsnyánszky, 
csak találgatni lehet. 

Végül egyik sem vette észre a templom 
hajójának falain több helyütt körülbelül 
embermagasságban utólag áttört nyílásokat. 
Ilyenek láthatók a hajó déli és nyugati falán. 
(L. az 1. képen az előtérben levő falrészeken 
látszó egy-egy és a 2. képen levő nyílást). 
Az északi falon mutatkozó nyílások azonban 
a templom bajójában állott halászkunyhó 
tetőgerendái számára szolgáltak. Ezek jóval 
magasabban is vannak. Az előbbiek aligha
nem lőrésül szolgáltak és valószínűleg a török
korban akkor készültek, amikor már a 
templom rommá vált. 

A szentélyt a hajótól elválasztó diadal
ívnek csak az alapfalban van nyoma. A dia
dalívnek megfelelően az alapfal is középen 
1 -70 m hosszban megszakad. Ez a köz most 
egy újabban épült vékonyabb agyagba 
rakott fallal van kitöltve. A hajó ugyanis 
ma fészerül szolgál és a fészer keleti fala erre 
van ráépítve. 

A szentély fala ma a déli oldalon a leg
magasabb : 1 -50 m. Az északi és keleti fal 
0-60—1-40 között váltakozik. 

Az ásatást a szentélyben kezdettük meg. 
A szentély talajának felső részében szerte 
szórt cserép- és csontdarabok mutatják, hogy 
azt már valamikor feldúlták. A szentély 
északi falától 1-06 m távolságra, a padló
szinttől 1 -53 m mélységben koporsó nyomai 
között egy fej nélküli férfitetemet találtunk. 
A koporsó nyomok helyzetéből (közvetlenül 
a nyak táján) arra kell következtetnünk, 
hogy fej nélkül temették el, mert a fej el sem 
fért volna. Összesen 18 koporsószöget szed
tünk össze, az egyik koporsószög valószínűleg 
a koporsón keresztül a bal könyökizületbe 
volt beverve. Érdekesnek tartjuk közölni 
Bartucz Lajos tanár úr véleményét.9 »Fel
tűnik mindenekelőtt a baloldali combcsont 
testének külső oldalán lévő 25 m/m hosszú, 
felülről lefelé, hátrafelé rézsútosan haladó, 
életben elszenvedett kardvágás nyoma. Egy 
második kardvágás hátulról érte kissé rézsútos 
irányból balfelől s a jobb lapocka váll-
nyujtványába 15 %-re behatolt. E vágások 
nem voltak halálosak.« 

»Megállapítható azonban, hogy egyénünket 
egy harmadik, rendkívül erős kardvágás is 
érte, melyet szintén hátulról, de a háti 
síkkal paralell. . . kapott nyaktőbe oly 
módon, hogy a kard a 3-ik nyakcsigolya 
tövisnyujtványától merőlegesen lefelé ha
ladva, a lefelé sorban következő nyaki, majd 
háti csigolyák tövisnyujtványaiból mind na
gyobb szeletet levágott s az 5-ik háti csigo
lyáig behatolva nemcsak a két lapocka 
mediális részét szelte le, hanem ott már a 
gerincvelőbe is belevágott s így feltétlenül 
halálos volt.« 

»Ezeken felül szúrás vagy vágás érhette 
az 5—7 nyakcsigolya között is.« 

»Abból, hogy az első két nyakcsigolya 
a koponyával együtt hiányzik, nagy való
színűséggel arra következtethetünk, hogy 
a már halott vitéz hullájáról utólag fejtették 
le a fejet diadal jel vény gyanánt. ..« 

»A csontok antropológiai vizsgálata tehát 
azt bizonyítja, hogy a legnagyobb való
színűség szerint orvul megtámadott, vagy 
menekülés közben utolért s többek által 

9 A hozzám, 1934. január 2.-án intézett levélből. 



4. kép. — A Puszta-templom szentélyében talált fejnélküli tetem. 

összekaszabolt fiatal magyar vitéz holt
testével van dolgunk.« 

Hozzáteszi még : »A csontok kilugozódása, 
patinája, megtartási állapota legalább 300 év 
előtti eltemetésre vall.« A tetem a 4. képen 
látható. 

A legvalószínűbb tehát, hogy a mohácsi 
vész után valamely csetepatéban esett el 
e vitéz. A szögeken kívül egyéb mellékletet 
nem találtunk. 

Még egy tetem, de már szétszórt marad
ványait találtuk a szentély DNY. sarkában. 
A szentély falainak a padló színe alatt 
1-00—MO m-re már alapjuk mutatkozott. 
Ilyen körülmények között a falak mentén 
ennél mélyebbre leásni nem látszott taná
csosnak. A szentély közepén azonban le
ástunk 2-60 m-re. Már 1-60—1-70 m mély

ségben sárga lőszszerű anyagra bukkantunk, 
amelyben semmi lelet sem akadt. 

Egy másik, de teljesen ép tetemet a hajó
ban, annak északi fala mellett, a keleti falától 
2-50 m-re ástunk ki. A tetem a hajó padló
színe alatt 1-05 m mélységben feküdt. Meg
jegyzendő, hogy a hajó padlószíne a szentély
nél kb. 0-50 m-rel alacsonyabb. Ez a tetem 
szintén koporsóban nyugodott. Feje mellett 
faszéndarabkákat leltünk, egyebet nem. 
Alatta 1-20 m mélységben, tehát csak 15 
cm-rel lejjebb, ugyanolyan fekvésű másik 
tetem alsó lábszárára akadtunk. A tetem 
többi része hiányzott. Tehát a sírásó akkor, 
amikor a felsőnek nyugvóhelyét elkészítette] 
az alsó, útban lévő koponyáját és többi 
csontjait eltávolította. Ihleteket nem talál
tunk. 
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5. kép. — Békásmegyer—Puszta-templom. Ásatások helyszínrajza. 



.6 kép. — Békásmegyer—Puszta-templom. Verem, vagy putrilakások részlete. 



7. kép. 
Békásmegyer—Puszta-templom. Lakóverem képe 

Keletről nézve, az előtérben>D «.-ponton 
a sarlóval és lóállkapoccsal,-

A templomhajó falának alapját a padló
szinttől számítva egy méter mélyen találtuk 
meg. 

A templom mellett, a nyaraló építése alkal
mával előkerült még egy reneszánsz ízlésű 
feliratos tábla töredéke is fehér mészkőből. 
В töredék jelenleg a tulajdonos birtokában 
van. Sajnos, a rajta levő szövegrészből semmit 
sem lehet kimagyarázni. (I,, a 11. képet.) 

E templom a középkori Kálóz (Kalász 
község) plébániatemploma volt. Erre nézve 
az ismert okmányok nem adnak felvilágo
sítást. Egy XVIII . századbeli térképen annak 
van megnevezve. 

Az ásatások többi részét a templomtól 
nyugatra elterülő kertben végeztük úgy és 
annyira, amennyire az az ot t levő ültetvé
nyek miatt lehetséges volt. Tulaj donképen 
csak kutatóárkokat áshattunk. (I/. az 5. sz. 
kép rajzát). A kutató árokhálózat egyes 

4M 

részeit római számokkal (I—XV.) jelöltük 
meg. Mindenekelőtt megjegyzendőnek tart
juk, hogy középkori falnyomokra mindössze 
mintegy két • -méternyi területen 2—13 
cm vastagságban akadtunk a III—IV. kutató
árokrészeken. Ez dunakavicsos habarcsba 
rakott terméskőfalazat. A falazat többi részét 
valószínűleg akkor hordták el, amikor az 
ottani talajt kiegyengetés céljából leásták. 

Nem mellőzhetjük itt, hogy meg ne emlé
kezzünk egy érdekes felfedezésről. Ugyanis 
e falnyomokról nyugatra, alig 20 cm-re 
a mostani talaj szín alatt agyaggal kikent 
felületre, annak egyik sarkában (a helyszín
rajzon »H«) pedig tüzelőhelyre és a tapasztott 
hely szélein paticsfal kétségbevonhatatlan 
nyomaira akadtunk. Már azt reméltük, hogy 
egy őskori település egyik lakóházát sikerült 
megtalálni. Meg akarván győződni az agyag-
tapasztás szerkezetéről és vastagságáról, azt 
egy helyen megbontottuk. legnagyobb meg
lepetésünkre az agyagtapaszba jobb össze
tartás, nagyobb szüárdság okából beágyazott 
különféle cserépedénytöredékek között az ős
koriakon kívül, keltákon, rómaiakon, Árpád
koriakon kívül újakra, sőt XVIII . század
beliekre is akadtunk. Kíváncsiságunk tehát 
más, nem várt irányban nyert kielégülést, 
mert kiderült, hogy az i t t állott paticsfalas 
sárkunyhó nem lehetett régibb a XVIII. 
századnál. 

Azonban ettől a helytől mintegy négy 
méterre kelet felé, a VII. és VIII.-al jelölt 
árokrészben átlag 1-30 m mélységben egy 
valóságos őskori putrilakás fenekét találtuk 
meg. Ennek azonban nem voltak vesszőből 
font, tapasztott oldalai, legalább is a kutató
gödör széléig sem ilyenre, sem karó- vagy 
cölöplyukakra nem akadtunk. Mindenesetre 
kár, hogy az útban levő ültetvények miatt 
a kutatást jobban ki nem terjeszthettük. 
A putrilakás alaprajzát és metszeteit a .6. 
sz. kép adja. Az egész sárga löszbe van 
vájva. Fölötte ma fekete agyagos föld a fedő
réteg. Azt lehet mondani, átlag az 50—60 cm-
es felsőréteg már mindenütt föltétlenül meg 
van bolygatva, helyenként jóval több is. 

A putrilakáshoz annak ÉNY. végén kb. 
1 -00 m átmérőjű köralakú verem »E« csat-



lakozik sima fenékkel, kissé összehajló oldal
falakkal, a putri felé lefolyó csatornával, 
amely kisebb tálszerű üregekbe torkollott 
(1. a 6. és 7. képet). Mind a verem, mind 
a kisebb üregek fala vörösre égett agyag, bel
sejük telve volt hamuval és közte néhány 
feketés érc-salakdarabbal. Mintha kezdet
leges ércolvasztó-kemence és műhely marad
ványaival volna dolgunk. 

Emellett szól az ugyanitt talált, alul hegy
ben végződő égetett agyagolvasztótégely 
alsó letört darabja is. A másik, közel kör
alakú mélyedést (6. kép »I,« és 8. kép) 
a putri déli oldalán találtuk. Ennek a feneke 
azonban nem sík, hanem homorú, tálalakú. 
A fenék sárgás lősz. Hamuval kevert föld 
ebben is volt, benne jellegzetes hallstatti-
horbeli cserépedény töredékekkel. Ezek egy 
darabja a 10. képen jobbra látható. 

A »D« ponton (Iy. a 7. képen is az előtérben, 
a 8-ikon a háttérben) az ott kiemelkedő lősz 
tuskón vassarló, mellette lóállkapocs és 
agyaggyöngy, alattuk a hamuban cserép
darabkák és csontszilánkok voltak. A sarló 
nagyon elrozsdásodott, négy darabra törött. 
Amennyire az összeillesztett darabokból 
megállapítható, egyenes vonalban mérve kb. 
33 cm hosszú, ívmagassága 9-5 cm, pengéje 
középen 3 cm széles < A nyél végén annak 
visszahajtásával készített fül van. A lősz-
tuskó előtt a fenéken (»T«) csuklóban össze
hajtott marhalábszárcsont hevert. Az egész 
putri területén a fölötte levő földanyagban el
szórva kézzel formált dísznélküli és seprős 
vagy karcolt díszű, vastagfalú bronzkori, 
(egy darab : a 10. képen, az alsósorban balra) 
továbbá korongon finoman iszapolt agyagból 
készült szürkeszínű, dísz nélküli vagy besímí-
tot t hullámvonalasdíszű, a tabáni zárt 
leletekéhez hasonló késő »La Tène«-kori kelta 
cserépedények töredékei valamint csont
szerszámok kerültek elő. Két apró töredék 
a késői vonaldíszes kultúrából is akadt; mind
ezek azonban nem megállapítható rétegzetes 
(stratigrafiai) sorrendben, hanem össze-vissza 
hányva. Bizonyára később dobálták be a 
putrilakásba. 

A IX. árok északi végén hihetőleg egy 
másik putrilakás is volt, amely onnan 

8. kép. 
Békásmegyer—Puszta-templom. 
Veremlakás képe Délről tekintve. 

nyugati irányban terjeszkedhetett. Az árok 
oldalának rétegrajza (L,. a 6. képen a XH-őt) 
legalább is erre enged következtetni. Az 
ültetvények azonban akadályoztak a további 
kutatásban. 

A leletek között a legértékesebbnek mond
ható három égetett agyagedény, az úgy
nevezett »Harangidomú serlegek« korából 
valók. Mindannyit a XII I . sz. árokban 
találtuk. Ezekről az edényekről Tompa 
Ferenc nagyérdekű tanulmányában10 és 
Budapest történetében már megemlékezett. 
Fényképüket a 9. képen mutatjuk be. Ezek 
közül a két serleget egymás mellett állva 
a XIII . sz. ároknak közvetlenül az I.-ből 
való kiindulópontjánál (F), 1-05 m mély-
io Tompa F., Budapest őskora. Tanulmányok Buda

pest múltjából IV. 10. Azonkívül Tompa F., 
A Dunántúl őstörténelnie, Pannónia könyvtár 
7,25 és 25 Jahre UrgeschicMsforschung in Ungarn. 
34. Ber. d. rom. germ. Komm., végül Budapest 
története, Ï . kötet, 45. 1. és VIII. tábla. 
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9. kép. — Harangserlegek és tál. 

ségben, a tálat pedig más, ugyanolyan 
korúnak mondható edények töredékeivel 
együtt, azokat mintegy leborítva, tehát 
lefelé fordított helyzetben, 1-15 m mélység
ben találtuk (M pont), az előbbiektől fél 
méternyire. Ezek az edények a föltárás alkal
mával teljesen puhák, szétesők voltak, úgy
hogy nagyon óvatosan kellett azokat előbb 
árnyékos, szellős helyen kiszikkasztani. Jó
formán a bennük levő föld tartotta össze 
az edényeket a teljes széteséstől. A később 
óvatosan eltávolított sárgásbarna földön 
kívül bennük semmit sem találtunk. A ki
sebbik 11 -5 cm, a nagyobbik 13-3—14-0 
cm magas. A kisebbiknek ugyanis csak egyik 
oldalán egy kis darabon maradt meg a 
pereme, míg a nagyobbiknak két szemközt 
fekvő oldalán. Ez utóbbinál innen ered a két 
magassági számadat. A kisebbiknél a has 
átmérője 11-2 cm. A nagyobbiknál a perem 
átmérője 15-3, a hasé 15-0 cm. A fenék-
átmérő mind a kettőnél 6-4 cm. Az edény 
falvastagsága a nyak körül a kisebbiknél 
0-3 cm, a nagyobbiknál 0-4 cm. A nagyob
biknak semmi esetre sem volt füle, a kiseb
bikről ezt nem tudhatjuk, mert hiányos. 

Durván iszapoltak, szürkére rosszul ége
tettek, kívül a szokásos finom vörösbarna 
agyagsímítással és benyomott díszítéssel. 
Stocky osztályozása szerint ezek az első 
csoportba tartoznának.11 Ezeknél ugyanis 
a has átmérője nagyobb a magasságnál, 
nincsen fülük és jól fényezettek, gazdagon 
díszítettek. A díszítés módját már ismételten 
leírták, így az első (tököli) leletek ismertetője, 
Csetneki Jelenik Elek is.12 Megjegyzendőnek 
csak annyit tartunk, hogy a díszítmények 
mélyedéseiben mészbetétnek semmi nyoma, 
sőt határozottan állítható, hogy nem is volt, 
mert több helyen azokban még a környező 
szürke föld van benyomódva s ha azt ki
kaparjuk, alatta sem látszik a mésznek 
nyoma, míg a csepelieken legalább itt-ott 
észlelhető. 

A tál sajnos szintén csonka, bár anyaga 
az előbbieknél keményebbnek mutatkozott. 
Színe egészében, tehát a külsején is szürke. 
Magassága 6-8—7*9 cm, a kihajló perem 
átmérője 24-5 cm, a fenékátmérő 8, az edény 

i l Stocky, Tß. Bohème préhistorique I., 1929., 139. I. 

12 Csetneki Jelenik E., A csepelszigeti őskori temetők. 
Arch. Ert. 1879. 47—59. 
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falvastagsága 0-5—0-6 cm. Mészbetétnek 
ennél sincsen nyoma. E tekintetben tehát 
eltérnek a Tököl mellett találtaktól, de a 
csehországiaktól is. 

A tál, mint fedő borította be az alatta 
fekvő cserépedény töredékeket. À ránehezedő 
föld súlyától összelapított urnasírra lehetne 
gondolni, ha csontdarabkákra is akadtunk 
volna. Ezekből azonban csak > közel egészet 
is összeállítani nem sikerült. Azt kell hinnünk, 
hogy az edény vagy edények többi részei 
elporladtak. Anyaguk ugyanis hasonló az 
előbbiekéhez, külső barnásvörös simítással, 
de díszítés nélküli. Az edény alakja hasonlít
hatott a Kolinban találtakéhoz13, de eltér 
tőlük, ha ugyan összetartozó edénytöredé
kekről van szó, a fül elhelyezésében és abban 
is, hogy a nyakrész nem annyira hajlott, 
inkább egyenes és csak a peremnél s a hasnál 
hajlik meg kevéssé. Hasának is aránylag 
magasabbnak kellett lenni. A meglévő teljes 
fenékrész alsó átmérője 12-5 cm. 

Az I. számmal jelölt kutatógödör keleti 
végén, tehát a fentemlített edényektől mint
egy 2 y2 m-nyire egy méter mélyen egy ú. n. 
»Csuklóvédő«-t találtunk minden egyéb mel
léklet nélkül, illetve össze-visszahányt cserép
darabkák mellett. Finom szemcséjű, világos 
barnásszürke csillámos márgapalából ké-
szültnek látszik (a 9. kép közepén lent). 
Hossza 12-3 cm, szélessége 4 cm, vastagsága 
a középen mérve 3-5 %. A sarkok le vannak 
kerekítve. Alsó felülete a hossztengely irá
nyára merőlegesen homorú, a felső ennek 
megfelelően domború. A homorúság mértéke 
a 4. cm, szélességre 2-5 %, tehát elég erős. 
A domborúságé nagyobb, mert a lemez 
a szélek felé vékonyodik. Az alsó oldal sima 
szürke, a felső barnás, rücskös foltokkal tar
kázott. Négy sarkán egy-egy lyuk, az egyik
nél a lemez sarka letörött. Ez a lemez már 
hosszaságánál fogva is alig alkalmas Csukló
védőnek. Alig lehet a négy lyukon át a csuk
lóra úgy megerősíteni, hogy ne mozduljon el 
a kar mozgása közben. Egyébként Csetneki 
Jelenik Elek szerint a tetemek mellén 
találták e lemezeket. Alig valószínű tehát, 
hogy karvédőül szolgáltak volna. 
13 Stocky, i. m. CXII. tábla, 13. 

Még egy érdekes jelenségre kell reámutat
nunk. Nagy Lajostól nyert értesülésem 
szerint ugyancsak Békásmegyeren, de ettől 
a helytől kb. egy km-rel délre föltárt tetemek 
kuporgó vagy guggoló helyzetben oldalt 
fekve találtattak, míg a csepelszigetiek 
— legalább is Jelenik szerint — határozott 
ülő helyzetben voltak eltemetve, kinyújtott 
lábakkal, testhez zárt karokkal és mellre csüg
gesztett fővel.1,1 Stocky megemlíti, hogy 
a halottak eltemetésében vannak eltérések 
a guggoló helyzettől, inkább térdelnek15; de 
a fentiekhez hasonló helyzetről nem emlé
kezik meg. 

Valószínű, hogy a fentemlített leletek 
közelében, ha talán nem is érintetlen állapot
ban, tetemek is vannak, de erről a már ismer
tetett okoknál fogva nem győződhettünk 
meg. Úgy látszik, hogy az elhamvasztott 
és hamvvederbe rakott tetemek itt is közeli 
kísérőknek mutatkoznak. Ilyent talált ugyan
is a templom mellett elfolyó patak túlsó 
partján Nagy Lajos, amint azt nekem emlí
tette. 

>>P« pontnál került elő egy csonkakúp 
alakú, kb. 23 cm felső átmérőjű edény, 
magassága 10 cm, feneke — amennyire 
ez a megtalált és összeillesztett darabokból 
megállapítható — kb. 6 cm lehetett. A fenék 
ugyanis hiányzik, csak a széle van meg egy 
helyütt. A perem vízszintes karimájú, kissé 
kihajló széllel. Az edényen nincsen dísz, 
színe az előbbiekéhez hasonló vörösesbarnás. 
Vele együtt került elő egy valószínűleg 
korsó alakú, dísznélküli edény alsó része. 
Ez sötétszürkére égetett és simított. Alig
hanem a harangidomú serlegkultúrához 
tartozók ezek is, bár az ilyen díszítetlen 
edények kora nehezen határozható meg, 
különösen, ha nem ismerjük teljes alakjukban. 

Az egyéb apróbb leletek közül említésre 
méltó egy bazaltpenge, amely két darabra 
törötten került elő a putriból (VII.) .Azonban 
minden valószínűség szerint nem teljes, 
hanem mind a két végéből hiányzik egy 
darabka. így csonkán hossza 9 cm, leg
nagyobb szélessége 2-8 cm, a legkisebb 1*5 

14 Cs. Jelenik, I. va. 148. 
is Stocky, i. m. 148. 
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10. kép. — Kisebb leletek. 

cm. Lapos háromszög keresztmetszetű, a 
háromszög egyik oldala homorú. A három
szög magassága 0-8—1 -0 cm. Amint ez a darab 
is mutatja, a bazalt ilyen hosszabb kőeszközök 
készítésére nem igen alkalmas,könnyen szét
törik. Megjegyzendő, hogy bazalt a közeli kör
nyéken nincsen. Ugyan erről a helyről egy 
kisebb j áspispenge és egy tűzkő nyílhegy 
is került elő. A penge hossza 4-8 cm, széles
sége 1-3 cm, vastagsága 0 3 cm. Szélei élesek, 
egyik vége tompa, a másik hegyes. A nyíl
hegy deltoid alakú, hossza 2-6 cm, egyúttal 
a deltoid egyik átlója, szélessége — a másik 
átlóval, — 1-8 cm. legnagyobb vastagsága 
0-4 cm. Valószínű, hogy vagy a vonaldiszes-
vagy a harangserleg kultúra tartozékai. 

Klőkerült továbbá a XII . árokrészlet »K« 
pontnál 1-10 m mélységből egy három darab
ra törött, erősen rozsdás vaskés. Teljes 
hossza 19 cm. Ebből a pengére 14-5 cm 
esik. A penge hegyben végződik, egyélű. 
A végén kb. 2-2 cm. széles. Nyele az él felé 
görbült, a pengéhez csatlakozásánál 1-2 cm 
széles, a vége felé hegyesedő, lekerekítve 
végződik. Oly mélységből került elő, ahova 
a földmunkálatok már nem értek le. 

A XI. árokrészben 0-30 m mélyen való
színűleg avar eredetű bronzszíj vég volt. 
Sima, dísznélküli, a bronzlemez szélei három 
oldalon lehajlítva, egyik vége lekerekítve, 
a másik egyenes, nincsen lehajlítva. Hossza 
4-3 cm, szélessége 1-4 cm. A VII—VIII. árok 
határvonalán »A« ponton 0-90 m mélyen a 

id. sz. u. I. sz.-ból való kelta bronzfibulát 
(csukótűt) találtunk. 

Majdnem ép, csak a tű hegye és a záró
lemez csatornájának egy része van letörve. 
Hossza 9 cm. A szárán két dudorodás. A szár 
egyik végén, amely a rugóban végződik, 
2-5 cm-re kiszélesedik, míg a másik végén 
megvékonyodik és hozzácsatlakozik a három
szög alakú zárólemez. A zárólemezen 13 
lyuk van. (10. kép felső ábra.) (Képét közölte 
Nagy Lajos is Budapest Történetében.)16 

Végül »C« ponton 0-75 m mélyen egy ezüst
érem került elő : Aquilejai patriarchátus 
II. Lajos 1418—1439., tehát Zsigmond 
királyunk 1433-iki olaszországi utazásának 
emléke, amelyet vagy egy vele Olaszországot 
megjárt magyar vagy olasz hullathatott el. 

Amint látjuk, ennek az ásatásnak és a róla 
szóló ismertetésnek során érintettük a neo-
lithikumot (késői vonaldíszes kerámia), az 
átmeneti korba (aeneohthikum) tartozó 
harangidomú serlegek kultúráját, a bronz
kort, a hallstatti (illir) és La Téne (kelta) 
kultúrát, a római kort, majd a középkort 
nevezetesen az Árpádok korát s evvel 
a gótikán és a reneszánszon át az újkort is, 
jeléül annak, hogy ez a hely az őskortól kezdve 
napjainkig mindig lakott volt. 

Ezt főleg kimagasló helyzetének és a 
Dunához és egy patakhoz közel eső voltának 
lehet tulajdonítani. 

Ha nem is adhattunk a hely régészetéről 
teljes, tökéletes képet, legalább nagyjában 
a hely történetének ásatási keresztmetszetét 
szolgáltattuk. 
16 I^d Nagy Lajos, Az eraviszkusz-kultúra emlékei 

Budapes t környékén, XI+VTI. tábla 7. 

11. kép. 
A templom mellett ásás közben 

előkerült reneszánszkori 
feliratos tábla töredéke. 
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SÁNDOR GARÁDY 

AUSGRABUNGEN BEI DER SOG. PUSZTA-KIRCHE 
IN BÉKÁSMEGYER UND IN DEREN UMGEBUNG. 

In Békásmegyer habe ich bei der Puszta-
Kirçhe im Auftrage der Stadt Budapest 
zweimal Ausgrabungen durchgeführt. 
Zuerst vom 13 bis 16 September 1930, 
auf dem Acker des Gergely Tóth zum 
zweitenmal vom 11 bis September 1933 in 
der nördlich hegenden benachbarten Puszta-
Kirche und auf dem hingehörigen Gebiet. 

Im Jahre 1930 fanden wir auf dem Besitz 
des Gergely Tóth die Reste eines kleineren 
mittelalterlich erscheinenden Gebäudes, 
ausserdem Scherben aus dem Neolithikum, 
aus der keltisch-römischen Zeit und aus 
dem Mittelalter. 

1933 durchforschten wir die zugänglichen 
Teile der Kirche und den westlich gelegenen 
Gartenteil. An die Kirche ist heute die 
Sommerwohnung des Besitzers — Ágoston 
Benárd — gebaut. Sie liegt an der Donau in 
ungefähr 70 m Entfernung vom Ufer auf 
einer Erhöhung. 

Die Kirche besteht aus einem Schiffe mit 
gerade abgeschlossenem Heiligtum. An die 
Mauern des Heiligtums war der Kirchenturm 
gebaut. Heute ist der Turm spurlos ver
schwunden. ;• 

Wie man aus dem heutigen Zustand 
der Kirche und aus dem 19. Jahr
hundert stammenden Beschreibungen fol
gern kann, wurde sie um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts erbaut. Der Eingang des 
Schiffes konnte an der südlichen Seite sein, 
da wir weder an der westlichen noch an 
der nördlichen Mauer Spuren von einem 
Eingang finden. 

Nach Romer war das Heiligtum in Über
gangsstil überwölbt. 

An den Mauern des Schiffes sind an meh
reren Stellen in Manneshöhe nachträglich 
durchborte kleine Öffnungen sichtbar. Diese 
wurden schon in der Türkenzeit verfertigt, 
als die Kirche schon in Ruinen stand und 
keinen kirchlichen Zwecken diente. Sie 
waren wahrscheinlich Schiessscharten, also 
war die Ruine ein .Verteidigungspunkt. 

Im Heiligtum fanden wir in einem Sarg 
ein ungefähr vor 300 Jahren begrabenes 
kopfloses, die Spuren von Metzelei auf
weisendes männliches Skelett, im Schiffe 
die Reste zwei weiterer Skelette. An beiden 
Stellen sah man am Boden Spuren von 
Störungen. Die Kirche gehörte zur mittel
alterlichen Gemeinde Kálóz (heute Kaláz.) 

In dem, westlich von der Kirche gelegenen 
Garten versuchten wir die Denkmäler mit 
Probegräben ans Dicht zu bringen. (das 
ganze Gebiet konnte man wegen der 
Obstbäume nicht aufgraben, vgl. den 
Situationsplan No. 5.). 

In den Grabenteilen VII. und VIII. 
finden wir in 1 -30 m Tiefe den Boden einer 
Hüttenwohnung aus der Urzeit. (Siehe 
Abb. No. 6.) ' 

Am NW Ende der Hüttenwohnung fan
den wie eine kreisförmige Grube mit einem 
Durchmesser von 1. Meter (E) mit zusam
menlaufenden Wänden und einem, gegen 
die Hütte abfliessenden Kanal, welcher in 
kleinere, schüsselartige Höhlungen mündete. 
Die Wand der Grube und der Höhlungen 
besteht aus rotgebranntem Ton, innen 
waren sie voll mit Asche und Erzschlake-
stücken. Wir können sie also für einen 
primitiven Schmelzofen halten. 
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Im südlichen Teil der Hütte (T) finden 
wir eine kugelabschnittförmige Vertiefung 
mit Tonscherben ans der Hallstattzeit. 
Auf dem Tössblock, welcher am Punkte D. 
hervortritt, war eine Eisensichel, daneben 
Pferdekiefer und Tonperle, unter diesen, 
in der Asche, Scherbenstücke und Knochen
splitter. 

Auf dem Gebiet der Hütte und in dem 
darüber befindlichen Erdmaterial fanden 
wir zerstreut handgeformte, ungeschmückte 
und mit Besenstichen oder eingeritzter 
Verzierung versehene Scherben aus der 
Bronzezeit, weiters auf Scheibe verfertigte 
Scherben aus der Ta Tène-Periode mit 
Wellenlinien ver zierung und Knochengeräte. 
Es gab auch zwei winzige Fragmente aus 
der späten Tinearkeramik. Doch lagen diese 
nicht in statigraphischer Ordnung sondern, 
durcheinander geworfen. 

Am nördlichen Ende des Grabens IX. 
fanden wir die Spuren einer anderen Hütten
wohnung. 
. Unter den Funden sind drei gebrannte 

Tongeschirre aus der Glockenbecherkultur 
(siehe Abb. 9) am wertvollsten. Die zwei 
Becher fanden wir nebeneinander aufrecht 
stehend (bei Punkt F. 1-15 m tief) die 
Schüssel (Pubei unkt M.) zusammen mit den 
Fragmenten anderer gleichaltriger Gefässe 
diese sozusagen bedeckend, also in nach 
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unten gedrehter Tage. In ihnen war nichts* 
ausser gelblichbrauner Erde. Nach Stocki's 
Klassifikation gehören sie zur Gruppe I. 
In den Vertiefungen der Verzierungen fanden 
wir keine Spuren von einer weissen Inkrus
tation. 

Wahrscheinlich gibt es in der Nähe der 
obenerwähnten Funde Teichname, doch 
konnten wir das infolge der bereits erwähn
ten Gründe nicht feststellen. 

Beim Punkte »P« ein kegelstutzförmiges 
10 cm hohes Gefäss. Die Farbe, ähnlich wie 
bei den vorerwähnten, rötlichbraun. 

Unter den kleineren Funden sind eine 
Basaltklinge und eine Jaspisklinge, eine 
Feuerstein-Pfeilspitze, ein Bronzeriemenende 
avarischen Ursprungs, und zuletzt eine fast 
unversehrte Bronzefibel erwähnenswert. An 
der abschliessenden Scheibe finden wir 
13 Löcher. 

Im Taufe der Ausgrabungen fanden wir 
Denkmäler aus dem Neolithikum, Aneo-
lithikum, aus der Bronzezeit, aus der 
Hallstätter Illyrenzeit, aus der Ta Tène 
keltischen Periode, aus de Römerzeit, aus 
dem Mittelalter und der Renaissancezeit. 
Dieser Ort war also seit den vorgeschicht
lichen Zeiten bis auf unsere Tage immer 
bewohnt, was man mit seiner erhöhten 
Stellung, seiner Nähe zur Donau und zu 
einem Bach erklären kann. 
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