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A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 
LELETMENTÉSEI ÉS ÁSATÁSAI AZ 1958. ÉVBEN 

A Budapesti Történeti Múzeum 1958. évi leletmentő és ásató munkáját fontos szervezeti 
változás előzte meg. E szervezeti változást a rógószettudomány fejlődésével együtt járó kutatási 
igények növekedése tet te szükségessé. Tudományunk már a század első évtizedeiben túljutott 
azon a fokon, amely megelégedett a pusztán tipológiai alapon vizsgált időrendi vagy eltérj e-
déstani problémák felvetésével. A materialista történetszemléletre való törekvés mindinkább 
előtérbe állította az egykori élet gazdasági és társadalmi viszonyainak vizsgálatát, ami viszont 
nem nélkülözhette a kifejezetten „régészeti" emlékeken és azok legközvetlenebb lelőkörülményein 
kívül, a csupán természettudományos módszerekkel megfejthető egyéb fontos (földtani, éghajlati 
stb.) tényezők rendszeres kutatását sem. 

A leletmentéseknek és ásatásoknak azok az anyagi és szervezeti feltótelei, amelyekkel 
a Budapesti Történeti Múzeum eddig rendelkezett, mind kevésbé bizonyultak elegendőnek a régó-
szettudomány e fejlődő igényeinek kielégítésére. Különösen a rohamosan növekvő építkezések 
és földmunkák nyomán felmerülő leletmentési feladatok nélkülözték az igényesebb tudományos 
eredményeket legmegfelelőbben biztosító preventív felderítő tevékenység lehetőségét, a gyors 
ós mégis maradéktalan munkához elengedhetetlen technikai segédszemélyzetet és nem utolsó
sorban a bármikor bevethető ásató szakmunkás gárdát. 

A múzeum vezetősége ezen a helyzeten a Leletmentő és Adatgyűjtő Csoport létesítésével 
kívánt változtatni. Az egyelőre két muzeológusból, egy geodéta és egy szervező munkatársból, 
valamint két állandó ásatási szakmunkásból álló csoport 1958 márciusában alakult. Legsürgősebb 
feladataként rendszeres terepbejárásokkal megszervezte a preventív felderítő és propaganda 
munkát, s a jórészt ezek eredményeképpen jelentkező leletmentő feltárásokat a szükséghez képest 
igyekezett technikai segédszemélyzettel és ásató szakmunkásokkal segíteni. Bár a csoport eddigi 
rövid tevékenysége még korántsem érhette el kitűzött célját és aligha dicsekedhetik azzal, hogy 
munkája eredményeképpen már minden előbukkanó lelet az összes tudományos igényeket kielé
gítő módon került a múzeumba, kétségtelen, hogy létesítése első évében végzett feltárások száma 
az előzőkhöz viszonyítva háromszorosára emelkedett és fejlődés tapasztalható azok tudományos 
értékében is. A múzeum kutatóinak mind több lehetőségük nyílt arra, hogy már a földmunkákat 
megelőzően alaposan átkutassák a veszélyeztetett területeket, vagy a szoros értelemben vett 
leletmentő munkát kisebb hitelesítő ásatásokkal egészítsék ki. Támogatást nyújtott a csoport 
a kiterjedtebb „B-tóma" ásatásoknak is. 

Ennek köszönhető — hogy csak a legjelentősebb eredményeket említsük — az Andor 
utcai rózkori településhez kapcsolódó Budafoki úti temető- és teleprész, a lágymányosi kora
bronzkori feltárásokat kiegészítő ós újabb jelentős adatokkal gyarapító Mező—Schönherz utcai 
és Ulászló úti vatyai kultúrájú telep, kora vaskori topográfiánkat gazdagító békásmegyeri 
temető anyaga, az ugyanezen a tájon előbukkant késő vaskori falu ; római vonatkozásban : 
az albertfalvai canabae területén előkerült több lakóhely gazdasági épületeivel és Flavius-korabeli 
szentélyével, a Király fürdő közvetlen környékén föllelt villa, a Lajos utcában felszínre került 
újabb katonai erődvonal-rész, a Bogdáni út i IV. századi temető néhány sírja, a szintén IV. századi 
Brassói út i sír gazdag éremleletével, legfőképpen pedig a Meggyfa utcában kiásott, középső 
emblémáját tekintve provinciális viszonylatban páratlan szépségű és technikájú mozaik ; a nép-
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1. kép. Edény a Budafoki úti rézkori telepről 
2. kép. Talpcsöves tál töredéke a Budafoki úti 

rézkori telepről 
3. kép. Edénytöredékek a Budafoki úti rézkori 

telepről 

vándorlás-, honfoglalás- és a korai Árpád-kor
ból : a Budafoki úti hun sír, a rákospalota
honfoglalástelepi avar temető maradványa és a 
csillaghegy-téglagyári XI. századi temető több 
sírja; a későközépkorból : a kamaraerdei törzs-
gyümölcsös területének XIII—XV. századig 
fennálló telep- és temetőrésze, a Fő utcában a 
Kakas kapu melletti városfal maradványa, a 
Lajos utcában az egykori Szent jakab fal va nyo
ma, a margitszigeti Domonkos-kolostor néhány 
alaprajzi részletét tisztázó feltárása, a buda
szentlőrinci pálos kolostor egyik négyszer áté
pített épületmaradványa és Békásmegyer 
középkori mészégető telepe ; a törökkorból a 
Király fürdőben végzett feltárások eredménye
képpen a török fürdő teljes belső rekonstruk
ciója és a turbános sírkővel jelölt Calvin téri 
temető ; végül a legújabb korból : a vízi
városi pestistemető 1732-vel datált szép sírköve 
és a Császár fürdő 1841—45. évi átépítésének 
jellegzetes alapkőládája. 

A feltárási feladatok tudományos igé
nyességének követelménye természetszerűleg 
magával hozta az ásatási jelentések, jegyző
könyvek és dokumentációik megfelelő össze
gyűjtésének, tárolásának ós nyilvántartásának 
követelményét is. Ennek teljesítéséhez az ed
digi decentralizált állapot szintén nem bizonyult 
jónak. Megnehezítette a beküldés ellenőrzésé
nek, az anyag egységes rendszerű tárolásának 
és topográfiai érdekű nyilvántartásának lehető
ségét. A múzeum vezetősége a Magyar Nem
zeti Múzeum Adattárának szervezeti mintá
jára ezt a budapesti viszonylatban szintén 
jellegzetesen központi feladatot is a BTM Lelet
mentő és Adatgyűjtő Csoportjára bízta. A cso
port ilyen irányú tevékenysége természetesen 
egyáltalán nem érinti az MNM Adattárának 
országos jellegű tevékenységét. Az Adattár és 
a Csoport között mindkét félre hasznos együtt
működés alakult ki. Állandó kapcsolatban van 
a csoport a főváros területén dolgozó két hely
történeti gyűjteménnyel: a Pesterzsébeti Múze
ummal és a Nagytétényi Kastélymúzeummal. 
Mindkét múzeum rendszeresen részt vesz kerüle
tében a felderítő ós leletmentő munkában és meg
küldi a csoport archívuma számára jelentéseit. 



A Leletmentő Csoport folyamatos adat
gyűjtő munkája tet te lehetővé, hogy a Buda
pesti Történeti Múzeum 1958. évi leletmentő és 
ásató tevékenységéről már ebben a kötetben 
beszámolhassunk. Alábbi beszámolónkat, amely 
magába foglalja az év összes számottevő ered
ményét, a leletmentő és tervásatásokat egy
aránt, a történelmi korszakok sorrendjében, a 
kutatók előzetes jelentéseiből állítottuk össze. 
A kutatók i t t közölt szövege természetesen 
nem végleges megfogalmazása mondanivalójuk
nak, javarészük további publikációkban kerül 
majd nyilvánosságra. Nagy László 

4. kép. Cölöplyukak a Budafoki úti rézkori telepen 

A XI. her. Budafoki út 78. sz. telken az 
Epületelemgyár területén november 4-én daru
pálya építésekor a munkások rézkori zsugorított 
kettőssírra bukkantak, amelyből csak az egybe-
ömlesztett csontanyagot és a mellékleteket : két 
kis bögrét (1. kép), valamint nagyobb edény 
töredékeit tudtuk megszerezni. A november 4. 
és 18. között végzett leletmentés során a daru
pálya alapozásához szükséges blokkokban kas ala
kú raktárverem, lakógödör, továbbá egy modern 
beásás által felbolygatott gödör maradványait tár tuk fel, illetőleg figyeltük meg. A hitelesítő 
ásatás folyamán a darupálya déli oldalán újabb gödröt bontottunk ki, amely a megmaradt cölöp
lyuk tanúsága szerint eredetileg fedve lehetett. Részben a gödörbe belevágva hunkori sír került 
elő (lásd a népvándorláskori részben). A darupályáról E-ra viszonylag bolygatatlan területen 
nagyobb felszíni építmény cölöplyukai jelentkeztek (4. kép). Az építmény hossza 6 m, szélessége, 
miután Ny-i oldalát az 1951-ben történt felszínrendezés alkalmával lehordták, csak körülbelül 
adható meg 3,5 m-ben. A cölöplyuksortól E-ra 3 m-re két építési periódust mutató kemencét, 
a két építmény között azonos rétegbe ásott vermet bontottunk ki, amely gazdag rózkori lelet
anyagot szolgáltatott : zeg-zug vonalas díszítésű edény töredékeit (3. kép), talpcsöves edény 
alsó részét (2. kép), jól kiégetett kisebb és rosszul égetett nagyobb edények töredékeit, kőpen-
géket. Az előkerült leletek valószínűleg kapcsolatban állnak a lelőhelytől ÉK-re kb. 200 m-re, 
az Andor utca és a Budafoki ú t sarkán 1934-ben feltárt péceli sírokkal, illetőleg ásatásunk 
területétől ÉNy-ra 1947—49-ben kiásott rózkori telepmaradványokkal. 

Alföldy Géza 

5. kép. Gödrök metszetei a Mező utcai korabronzkori telepről 
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BRONZKOR 

A XI. her. Mező utca 6—10. sz. házak előtt március első két hetében 76 m ún. csatorna
árkot és ettől Ny-ra 57 m ún. fűtési árkot ásott az ÉM 43. sz. Állami Építő Vállalata. Az É—D-i 
irányú árkokkal átvágták a húszas évek óta számontartott lágymányosi őskori telepet. A már
cius 12-én megindult leletmentés rögzítette az árkokban jelentkező lakó-, tűzhely- ós raktár
vermek elszíneződéseit (5. kép). Az összegyűjtött kerámia a (Reinecke-féle) bronzkor A2—Bx 

periódusaira keltezte a telepmaradványokat. 
Az árkokban észlelt jelenségek ellenőrzésére március 17-től április 19-ig hitelesítő ásatást 

végeztünk. Az ásatás három felületre terjedt ki és röviden összefoglalva a következőket ered
ményezte. 

1. A csatornaárok D-i végénél feltártunk egy 225x180 cm-es lakógödröt. A gödör for
máját jól ismerjük már a póceli műveltség köréből (Andor utca ; Csepel, Vízmű), így a Mező 
utcai gödör alapján a péceli és korabronzkori kultúrák lakóház formáinak összefüggése komo
lyan felvethető. A gödör betöltéséből a bronzkor A. periódusának második és B. periódusá
nak első felére keltezhető kerámia töredékei, szarvasmarha- és kutyacsontok, alján egyszerű 
őskori „munkapad" tárgyi emlékei kerültek elő. A lakógödör szomszédságában kör alakú raktár-
verem helyezkedett el, amelyből több „svéd sisak" formára kiegészíthető tál darabjait emeltük ki 
(6. kép). 

2. A lakógödörtől ÉNy-ra, a fűtési árok Ny-i oldalán szabálytalan kör alakú kisebb, 
két ízben megújított tűzhelygödröt ástunk ki. Szintjeiről sok állatcsont és a bronzkor A2—Bx 

periódusaiba keltezhető kerámia került elő. 
3. A fűtési árok É-i végében feltárt blokkban a telep három periódusát választhattuk 

szót. A legalsó periódust többhelyiséges lakógödör (7. kép) és tőle ÉNy-ra — a blokk szélén levő 
kerítés miatt teljesen fel nem tárható —• másik lakógödörkomplexus széle képviselte. A gödrök 
betöltéséből Vatya-, fenékrészéről Nagyrév-jellegű kerámia töredékei kerültek elő. A lakógödrök be

töltése fölött két kis szabad tűzhelyet talál
tunk (Bx periódus), mellettük a Vatya-csoport 
füles bögréivel. A legfelső periódust a blokk 
ÉNy-i részén feltárt kemence képviselte, 
amely a lakógödrök betöltése, majd a szabad 
tűzhely felhagyása után épült. Alaprajzi for
mája körte alakú. Szintjéből a bronzkor B. 
periódusának végére tehető kerámia került elő. 

A Mező utcai teleprósz a bronzkor A. 
(vége) ós B. periódusaiba sorolható és zömmel 
a Vatya-kultúrába tartozik. A leletanyag sztra-
tigrafián alapuló feldolgozása lehetővé teszi 
majd a Vatya-kultúra É-i csoportjának Buda
pest területén érvényes periodizációját. A te
lep kiterjedése nagy vonalakban már most 
jól körülhatárolható. К felé a Mező utcai 
városi házak vonaláig terjedt. É-i irányban 
a BEAC pályák építésénél még megtalálták 
anyagát, amely a Fehérvári úti SZTK rendelő 
helyén már hiányzott. Ny-i irányban a Schön-
herz utca É-i szélén vezetett fűtési árokban 
egészen a Fehérvári útig követhető (vö. Sz. 
Póczy Klára jelentésével). A telep maradvá
nyai ettől D-re, a ref. templom és a „Trafó" 
alapozásánál is előkerültek. Az utóbbi épü
lettől Ny-ra a telep áthúzódik a Fehérvári ú t 
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6. kép. Tál és fazék a Mező utcai korabronzkori 
telepről 



Ny-i házsora alá, ahol az Ulászló ú t 1. sz. és a Fehérvári út 31. sz. saroktelken a település szélét 
is elértük (1. alább). Egyedül D-i irányban bizonytalan a telep kiterjedése. Nem vitás, hogy 
jóval túl fut a Baranyai ú t vonalán ; a Fehérvári út 38. sz. háznál még találtunk telepnyomo
kat. Tovább D-re azonban egyelőre még hiányoznak az adatok. Nagy Tibor 

A XI. her. Ulászló út 1. (Fehérvári út 31.) sz. háztelken épületalapozásnál május—június
ban leletmegfigyelést, illetve hitelesítő ásatást végeztünk. A tervezett épület Fehérvári útra 
néző alapozási blokkjában három helyen figyelhettünk meg kör alakú és ovális elszíneződéseket. 
Az erősen lepusztult felületen, amelyet modern beásások is zavartak, az őskori beásásoknak 
mindenütt csak az alja maradt meg. A gödrök betöltési anyagából a bronzkor A2—B periódusába 
sorolható kerámia darabjai kerültek elő. Az épület Ulászló útra néző blokkja, amely egészen az 
Ulászló út 3. sz. ház tűzfaláig futott, teljesen üres volt. 

A két épületalapozó blokkrész között a tervezett udvar részén két hitelesítő blokkot 
ástunk. Az épületalapozás keleti blokkja szomszédságában kijelölt 3 X 5 m nagyságú blokkban 
agyaggerincekkel egy nagyobb és két kisebb teknőre osztott lakógödör maradványát találtuk 
meg. Betöltéséből szegényes Vatya I-jellegű kerámia jöt t elő. Az ettől Ny-ra feltárt blokk 
régészeti szempontból viszont már negatív volt. 

A megfigyelt és átkutatot t terület sávjában kétségtelenül elértük a lágymányosi kora
bronzkori lakótelep Ny-i szólét. Településtörténeti szempontból ebben jelölhető meg az i t t végzett 
leletmentés! munka jelentősége. Nagy Tibor 

A XI. leer. Schönherz utca Ny-i végében, a Mező utca és Fehérvári ú t közötti szakaszon 
csatornaárokkal korabronzkori telepet vágtak át. A szeptember és november hónapokban végzett 
megfigyelő és leletmentő munka során méhkas alakú lakógödrök, anyagtároló vermek ós szemét
gödrök kerültek elő gazdag csont- ós kerámiaanyaggal. Az emlékanyag azt bizonyítja, hogy 
a Mező utcában és az Ulászló úton megfigyelt 
őskori telep (vö. Nagy Tibor jelentéseivel) E r a . 
illetve Ny-ra tovább húzódik és feltehetően 
összefügg a szomszédos ún. BEAC sportpályán 
már néhány évtizeddel korábban észlelt teleppel. 

Sz. Póczy Klára 

A XXI. her. Szilas utca 19—21. sz. telken 
a Szellő utca ós Késmárki utca környékén 
földmunkák közben végzett folyamatos lelet
mentés korabronzkori cserepeket és hálónehe-
zókeket hozott felszínre. E leletek és az 1957-
ben előkerült telep- és temetőmaradványok 
anyaga alapján a környéken nagyobb kiterje
désű bronzkori teleppel kell számolnunk. 

T. Schreiber Rózsa 

A XI. her. Gyapot utca 1. sz. telken a 
Szellőzőművek gépműhelyében alapozó mun
kálatok közben korabronzkori telepet bolygat
tak meg. A szeptember 25-én végzett lelet
mentés során összegyűjtött anyagból korabronz
korra utalnak a díszítetlen kis füles bögrék, 
telepre a házikerámia atipikus töredékei, őrlő-
kő-töredékek, paticsmaradványok és állati cson
tok. Hitelesítő ásatásra a gépműhely területén 
nem volt lehetőség. Nagy László 7. kép. Lakógödör a Mező utcai korabronzkori telepen 
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KORAVASKOR 

A III.her.békásmegyeriKossuthL. üdülőparton, a Bányászati Aknamélyítő Tröszt Sport
telepén július 3-án végzett leletmentés koravaskori sírt hozott felszínre. Az 50 cm mélységben 
vízcsőárokkal megbolygatott urnafészek zömében Vali típusú sírkerámiát tartalmazott. Az 
edénytöredékekből egy erősen kihajló peremű, vállán vízszintes és függőleges árkolású, profilált 
fenekű nagy tálat (8. kép 3), egy kétfülű, vállán és hasrészén függőleges árkolású, cilindernyakú 
kis urnát (8. kép 2) és egy behúzott turbántekercses peremű, külső részén hálósán karcolt díszű 
tálat (8. kép 4) sikerült összeállítani. Töredékes maradt a sír leletegyütteséből egy belsején gra
fittal bevont, ugyancsak behúzott turbántekercses peremű tál és egy valószínűleg kétfülű fazék. 

8. kép. Kora vaskori sírok edényei a békásmegyeri Kossuth L. üdülőpartról. 1. A Pénzjegynyomda üdülőjének, 
2—4. A Bányászati Aknamélyítő Tröszt üdülőjének területéről 

Feltehetőleg azonos urnatemető tartozéka az a kerámiaanyag is, amely július 2-án a 
közelben levő pénzjegynyomdai üdülő építkezésének meszesgödréből került a múzeumba és 
egy kétfülű díszítetlen, cilindrikus nyakú urnát (8. kép 1), egy turbántekercses peremű tál és 
egy vállán függőlegesen árkolt díszű füles edény (valószínűleg szintén tál) néhány nem össze
állítható töredékét foglalta magában. 

E két lelőhely alapján kirajzolódott temető jól illeszkedik abba a Duna-könyökre jel
lemző, nagyjából egységes kultúrájú koravaskor-eleji települési láncolatba, amely fővárosunk 
területén is Albertfalvától a Tabánon, Pünkösdfürdőn és a békásmegyeri Vízművek területén 
át a Szentendrei sziget D-i vonaláig húzódik. 

Nagy László 
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KÉSŐVASKOR 

A XI. her. Gellért téren a szálló főbejáratával szemben, az úttesten keresztül a hegyoldalig 
szellőzőberendezés részére 4 m széles sávban földkitermelés történt. A felszedett járdakövek 
alatt a szeptember és október hónapokban végzett leletmentés során újkori sírok, alattuk era-
viszkusz vermek kerültek elő, közvetlenül az it t húzódó sziklafalhoz tapasztva. Az úttest alapo
zásakor a vermek legnagyobb része elpusztult, vagy csak aljuk maradt meg. Egyetlen bomba
alakú gödröt bonthattunk fel teljes egészében. Ezt keményen átégett vízszintes tapasztás két 
részre osztotta. Grafitos csöbrök, nagyméretű hombárok, bütykös durva edények töredékei, 
valamint megszenesedett szar vasagancs darabjai, hálónehezék és csonttű töltötték ki a verem 
üregeit. Még további három vermet tár tunk fel. A feltöltésben sűrűn szereplő eraviszkusz telep
anyag mellett ezekben is gazdag kerámia- és csontmaradványokat találtunk. 

A szálló helyreállításának munkálatai során novemberben az udvarrész mélyítésekor 
még érintetlen rétegben szintén eraviszkusz telepnyomokra bukkantunk. Az egyik hamus réteggel 
lezárt, paticcsal körülfalazott gödörben ép fazék és kiegészíthető mély tál hevert lócsontok mellett. 
A gödör szomszédságában nagyméretű, teljesen ép malomkövet találtak, amely kidolgozásában 
már a rómaikori típusra emlékeztet. 

A leletmentések eredményeképpen kitűnt, hogy a gellérthegyi eraviszkusz telep lehúzó
dott a hegy déli lábáig. A korábbi feltárásokkal csak a játszóterek vonalát érték el. 

Sz. Póczy Klára 

A III. her. békásmegyeri Kossuth L. üdülőparton a Fővárosi Tanács és az Egészségügyi 
Minisztérium üdülője közötti területen vízvezetékcső-fektetés munkálatai késő vaskori (LT D) 
települési maradványokat hoztak felszínre. Az óv folyamán több ízben folytattunk i t t lelet
mentést, majd szeptember 5-től 24-ig hitelesítő ásatást. Feltárásaink jelentősebb eredménye 
a Világítástechnikai Vállalat üdülője déli szélén előkerült, bőséges kerámiaanyagot rejtő kelta 
agyagkitermelő gödör, az ehhez észak felől közvetlenül csatlakozó téglalap alakú, lekerekített 
sarkú, szintén sok cseréptöredéket tartalmazó lakógödör, keleti és nyugati végében egy-egy 
cölöplyukkal és az üdülő telkén feltárt hombár alakú nagy raktárverem. A teleprész minden 
valószínűség szerint szerves tartozéka annak az azonos jellegű és leletanyagú teleprésznek, ame
lyet 1957-ben tár tunk fel mintegy 150 m-re D-re a Tűzállóanyaggyár üdülőjének telkén. Az 
1958-ban átkutatot t területet is a közelben fekvő középkori Békásmegyer mészégető lakossága 
bolygatta meg kemencéivel (vö. Holl I. egyidejűleg végzett hitelesítő ásatási jelentésével). 

Az ásatásból származó leletanyagra különösen jellemzők a LT D típusú finom, hamu
szürke és sárgásbarna alávágott peremű tálak, a sávosan besimított díszítésű urna alakú edé
nyek (9. kép 5), a többnyire hullámvonalas besimított díszű nagy szürke hombárok, a rend
szerint nagyobb méretű fésűs díszű grafitos csöbrök (9. kép 4, 6) ós az ezeket kísérő dák jellegű 
durva kerámia feltűnően nagy mennyiségű töredékei. Viszonylag igen kevés a tojás alakú, festett 
ós polírozott szűknyakú áru. Csupán egyetlen sávosan piros ós fehér festésű nagyobb ilyen edény
töredék került elő. A másik hasonló alakú, alsó részét kivéve restaurálható példány piros alapon 
fekete hullámvonalakkal, rácsozott betöltósű rombusz- és lótramotívumokkal díszített. E motí
vumokból kombinált függőleges irányú mezők az edény hasán viszonylag szabályosan váltják 
egymást. A mezőket a vállon körbefutó kettős hullámvonal, fölötte a szűk nyakon szóles szalag, 
az edény alsó részén pedig minden valószínűség szerint András-kereszttel betöltött négyzetsor 
határolja (9. kép 1—3). Mindkét festett edény, illetőleg töredék a lakógödör melletti agyag
gödör betöltéséből került elő jellegzetes LT D szürke áru kíséretében. 

A római leletanyag teljes hiánya arra mutat , hogy az 1957—58. évi ásatások területén 
előkerült eraviszkusz falu nem sokáig élhette túl a római hódítást. 

Nagy László 
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R Ó M A I K O R 

A XI. ker. Albertfalvai tábor területén május 26. és június 13. között a bolgár kertészek 
felhagyott öntözőcsatornájától D-re 30 m-re 10 m szóles sávban végeztünk leletmentést. Fel
tártuk a kőtábor D-i frontjának egy-egy falszakaszát. A felmenő falrészek szélessége : 135—140 
cm. A falmagot burkoló kváderköveket mind a külső, mind pedig a belső oldalakon kiszedték. 
A kőtábor D-i kapuzatának (porta principalis dextra) Ny-i kaputornya is előkerült (10. kép). 
A kőtábor falsíkjától beugró téglalap alakú torony mérete kereken 5,8 X 4,6 m. A toronyfalak 
a kőtábor falával egy időben épültek. A kváderkö vekkel burkolt felmenő falrész a Ny-i torony
falnál 4—5 sor magasságban megmaradt. A kaputorony ÉNy-i sarokrésze mellett helyezkedett 
el a torony 130 cm széles bejárata, amely a via sagularisból kiágazó, kőalapozást nélkülöző kavi
csos úttestre nyílott. A kaputorony K-i részében a felemelt terrazzo padló alatt, a korábbi habarcs-
padlóba vágva kőfalas vízlevezető csatorna futott végig, amely a tábor praetentura-részóből 
vezette ki a szennyvizet a táboron kívüli területre (11. kép). 

A kaputoronytól K-re 7 m-re még nem értük el a másik kaputornyot, ami arra mutat , 
hogy az albertfalvai kőtábor D-i kapuja az eddig feltárt Ny-i és E-i kapuknál (porta decumana; 
illetve porta principalis sinistra) szélesebb volt. 

A déli kapu Ny-i tornya a palánktábor betöltött belső árkára (fossa interior) épült. A 
torony alsó habarcsos padlózata a korábbi tábor árkának betöltésébe ívelten lesüllyedt. Az alsó 
padlózat fölötti kevert betöltésből Natalis köréhez kapcsolható sigillata jöt t elő, amely legkésőbb 
az I—II. század fordulóján készült. Natalis áruja Albertfalván és Aquincumban a II. század ' 
tízes-húszas éveiben még használatban volt.1 A kaputorony építésének is ez lehet a legkésőbbi 
időpontja. 

A megemelt terrazzo padló DK-i sarkáról származik Hadrianus igen kopott középbronza, 
amely egyéb apró leletek tekintetbevételével megengedi, hogy a kaputorony átépítését a II. 
század harmadik negyedére keltezzük. 

Nagy Tibor 

A XI. her. Albertfalvai Homokelöhészítő Vállalat területén szeptember 22. és október 31. 
között építkezést megelőző leletmentést folytattunk. Az átkutatot t 150 X 50 m-es területsáv 
az albertfalvai táboroktól E-ra kereken 450—500 m közt húzódik és a canabae területén fekszik. 
Középső részén összefüggő sávban jelentkeztek az i. sz. I. század utolsó harmadában épült lakó
helyek, gazdasági épületek (pincék), anyaggödrök. A kőtábor periódusában a terület lakottsága 
jóval gyérebb volt. A palánktáborral részben egyidős településmaradványok közül külön említést 
érdemelhet egy földbemélyített, lekerekített sarkú (d jelzésű) lakóhely (3,90 X 2,70 m), amelynek 
Ny-i végében búbos kemence-szerű tűzhely álllott. Előtte az agyagpadlón találtuk meg a homok
kőből faragott kis Lar-oltárt. Ennek a lakóhelynek anyaga különösen gazdag volt kerámia- és 
fémleletekben. Az előkerült benyomott díszű edények a bennszülött agyagművesség színvonalát 
egészen új megvilágításba helyezhetik. 

Az á tkuta tot t terület K-i végében Flavius kori szentélyt tá r tunk fel. K felől, a Duna
menti nagy limes-út felől két lépcsőfokon át vezetett a bejárat a szentély Ny--K-i irányú közel 
5 m hosszú folyosórészébe. A bejárat mellett D-ről a falban kiképzett kisebb fülke foglalt helyet. 
Mellőle vörösfestésű agyagmécses került elő, amely eredetileg a fülke padkáján állhatott és a 
bejáratot világította meg. A folyosó Ny-i végében alacsonyabb padkán 80 cm magas szobor
tartó kőpost^mens állott. Előtte agyagmécs, kisebb fogadalmi kőoltár és a kultuszinventáriumhoz 
tartozó korsók, tálak darabjai feküdtek. A folyosóból D-re kisebb helyiség nyílott. A szentély 
kőomladékának tetején Traianus 98—102 között vert verdefényes dénárja feküdt, ami amellett 
szól, hogy a szentélyt Traianus uralkodása elején már felhagyták. 

Nagy Tibor 

9. kép. Késővaskori edények a békásmegyeri Kossuth. L. üdülőpartról. 1 — 2. A 3. sz. edény festett díszíté
sének rajza felső és oldalnézetben. 3 — 6. Edények a Világítástechnikai Vállalat üdülőjén feltárt teleprészről 
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A XI. her. Brassói út 17. sz. telek mel
lett csatornázáskor téglasírra bukkantak. A szük
séges leletmentést szeptember 6-tól 8-ig végez
tük el. A sír a szokásos nagyméretű peremes tég
lákból épült ; teteje lapos volt, formájában kő-
láda sírt utánzott. A Ny—K-i irányba keletéit 
sírban nyújtott női csontváz feküdt,, fejjel nyu
gatnak. Balkar és kézfej a medencén. A koponya 
fölött a sír DNy-i sarkában félgömbös üvegpohár 
volt összeroppantva. A baloldali vállcsont 
mögé lecsúszva hagymafejes bronzfibula ; a jobb
oldali medence külső oldalán bőrerszény marad
ványa (12. kép) ; tartalma 21 bronzérem. A leg
későbbi veretek II. Constantinus (337—340) és 
II. Constantius (337—361) „Gloria exercitus" 
hátlapú sisciai veretei. A bal lábfej mellett oldalt 

fektetve korongon készült szürke., galléros, füles korsó. A lábfejek alatt állatcsont. 
A Brassói úti sír halottját a IV. század negyvenes éveiben temették el olyan sírritussal, 

amelyet a katonaváros temetőiből jól ismerünk és a Duna—Tisza közéről betelepült, főként 
szarmata népelemekkel hozhatunk kapcsolatba. Sírleletünk nem tartozott nagyobb temetőhöz. 
A budai hegyvidék azon sírleleteinek számát szaporítja, amelyek közelében villa rustica jellegű 
épületek várhatók. Nagy Tibor 

11. kép. Albertfalvai oanabae. I . sz.-i pince betöltése, 
fölötte a I I . sz.-ban épült kőfalas csatorna' 

A II. her. Főutca vonalában — Bem tértől a Király fürdőig— termálcső fektetés közben 
a Ganz utca kereszteződésénél május folyamán 
rómaikori épület része került felszínre. Az egyik 
apszis lezárású helyiség fürdő lehetett. Megtalál
tuk vízlevezető csatornáját és hypocaustumos-
rendszerűtrachit oszlopos fűtőfolyosóját (13. kép). 

A kutatás céljából kiszélesített ásatási 
blokk DK-i sarkában egy újabb épület opus 
spicatum fala mutatkozott, egy ugyancsak apszis 
lezárású helyiség részletével. Sajnos ez az épület 
a Fő utca K-i oldala alá húzódik, ahol már nem 
volt megközelíthető. A kőépületek Ny-i foly
tatását a barokk-kori katonai kórház építése
kor elpusztították. 

Az első blokkra merőlegesen К—Ny-i 
irányba húzott árokban a korai auxilliaris tábor 
E—D-i irányú útját metszettük át 9 m széles
ségben. Az út jelenlétéről egyébként már 1955 óta 
tudunk. Akkor ugyanis a fürdő belső udvarán 
végzett csatornázási munkálatok során ugyan
csak feltártuk egy kisebb szakaszát, jellegzetes 
koracsászárkori kerámiaanyag kíséretében. Ez 
az úttest minden valószínűség szerint kapcsoló
dik ahhoz az úthoz, amelyet ezen a környéken 
Radnóti jelez korábbi ásatások félj egy zésnélküü 
anyaga alapján.2 Ebben az árokban egyébként 
még további épületek falai is mutatkoztak. 
Agyagba rakott falhoz kemence kapcsolódott, 
amelyet árkunk csak részben érintett. 
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10. kép. Az albertfalvai rómaikori kőtábor déli 
kapujának Ny-i tornya (részlet) 



12. kép. A Brassói úti rómaikori sír 

A kőépület és úttest rétegében talált leletek az i. sz. I—II. 
századfordulóra keltezhetők. Számtalan kerámiatöredék sorából 
megemlítünk több darab Pó vidéki applikált díszú sigillatát, 
Flavius-kori bordás üvegtál részeit és azokat a rendkívül finoman 
iszapolt barbotin díszítésű rhaetiai csészék és fekete bögrék töre
dékeit, amelyekhez hasonlókat az eddigi aquincumi ásatások korai 
rétegeiben találtunk. Az apszis lezárású helyiség falát falfestmény 
díszítette színes növényi ornamensekkel és ugyancsak színes geo
metrikus mustrákkal. Az egyik töredéken fehér alapon „IMP" 
felírás három betűje olvasható barna színű plasztikus festéssel. 
A római kőópületek falai alatt keltakori lakógödrök nyomai raj
zolódtak ki. A bennük talált anyag a békásmegyeri típusú edé
nyekkel mutat kapcsolatot. 

Összegezve az eredményeket, megállapítható, hogy jelentős 
adatokkal bővül Aquincum rómaikori topográfiája. Rendkívül fon
tos d korai tábor megtalált útja és a kőépületek jelenléte a to
vábbi kutatás szempontjából. A kelta gödrök e helyen talált 
nyomai ismét bizonyítékát adják annak az újabb megállapításnak, 
hogy a római megszállók előtt kelta eraviszkuszok laktak Aquincum 
területén.3 A kutatás keleti irányba történő folytatása feltótlenül 
szükséges volna az árok metszetében mutatkozott újabb épület
részlet miatt, amelyet feltételezhetően épebben sikerülne feltárni, 
ugyanis utóbbi helyen a barokk alaprajz nem jelez nagyobb 
épületet. Kába Melinda 

13. kép. Bómaikori épület alapfalmaradványai a Király fürdő környékéről 



A II. ker. Lajos utca 11—39. sz. előtti úttesten végzett csőfektetésnél április 30-tól május 
19-ig a 29. és 31. sz. házak előtt, a római limes út mentén egy 4,50, illetve 3,30 m vastag kőalapo-
zást vágtak át csatornaárokkal. A leletmentés eredményei szerint egy II—III. századi katonai 
őrtoronyhoz tartoztak. A kisebb torony alapfalai fölé, annak pusztulása után, terrazzo padlós 
kósőrómai épületet emeltek. A 33. sz. ház D-i szélével szemben egy álboltozajos téglasír feküdt, 
É-i szólétől kőlapokkal fedett falazott csatorna indult a Duna felé. A 37. sz. ház É-i széle előtt 
Terra Maternek szentelt oltárkő töredékére bukkantunk. A római épületek alatt kelta lakó
gödrök mutatkoztak. A leletmentésből előkerült anyag II—III. századi edónytöredékekből áll. 
Feltárásunkkal a Duna mentén húzódó katonai erődvonal újabb, településtörténetileg igen fontos 
láncszeme került elő. Wellner István 

A III. ker. Óbudai Gázgyár területén a Benzol gyártól keletre február 20-án és április 18— 
19-én vízcsőfektetéssel kapcsolatban végzett leletmentés rómaikori égetőkemence átvágott 
agyagrostélyát hozta felszínre. Ettől DK-re egy 2 m szóles helyiség kőfalai mutatkoztak. 

A gázgyári víztoronytól DK-re, az uj kazánház alapozásánál négy későrómai sírt tár
tunk fel. Az első, kőlapos sír váza mellett két edény, egy fibulát tartalmazó ládika több bronz
verete ós egy kés feküdt. Két sír téglalapokból volt összeállítva. Az egyikből ugyancsak bronz 
ládikaveretek kerültek elő, a zárban gyűrűs kulccsal. A negyedik csontváznál nem észleltük 
koporsó nyomát. Wellner István 

А Ш . ker. Szellő utca és Szél utca sarkán augusztus 20-tól szeptember 24-ig csatornázás 
alkalmával végzett leletmentés a Veder utca és Szellő utca közötti szakaszon tizenhat helyen római 
falmaradványt hozott felszínre, A Szellő utca sarkán megújított terrazzo padlós római épület 
került elő. A padló alatt fűtőcsatorna húzódott, amely II . századi falfestéses vakolatdarabokat 
tartalmazott. A későbbi terrazzót erre alapozták (14. kép). A fűtőcsatornából egy díszített stukkó

párkány töredéke is előkerült. Az épület köze
lében gyenge alapozású római út húzódott, tőle 
D-re^a csatornaárokból Juppiternek dedikált 
oltárkövet emeltünk ki. Eddigi adataink azt 
bizonyítják, hogy a táborvárosnak ez az É-i 
része sűrűn volt beépítve. Wellner István 

A III. ker..Meggy fa utcában a Hévízi úti 
lakótelep területén végzett leletmentés október 
13-tól nagyobb római épület maradványait hozta 
felszínre, három mozaik és négy terrazzo padlós 
helyiséggel. Eddig még csak egy mozaikot sike
rült majdnem teljesen feltárni (15. kép), amelyen 
előkerült a szoba K-i ós Ny-i fala. A helyiség alatt 
É—D irányú fűtőcsatorna húzódik. A mozaik 
keretelése a szélén négyzetekkel összekapcsolt 
vörös hatszögekben szintén vörös szvasztika. 
Ezen belül vékony sárga és fehér sávok után 
egy fekete alapú, geometrikus elemekkel díszített 
övezet következik. Fölül, azaz a Ny-i oldalon 
mandolaformák között egymásnak háttal állított 
amazonpajzsok (pelta), kétoldalt pedig egyen
lőszárú derékszögű háromszögek, rombuszok és 
peltával díszített félkörök sorakoznak. Ez után 
egy|fölül hat-, kétoldalt négyszeres polychrom 
szalagfonat veszi körül az emblémát. Az embléma 
pannóniai viszonylatban egyedülállóan finom 
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14. kép. Rómaikori fűtőcsatorna és terrazzo padló 
maradványa a Szellő utcában 



technikával, egészen apró kövekből készült : ábrázolásmódjával és színösszeállításával festői 
hatásokra törekszik. Bár alul kb. 1 / 3 a hiányzik, kétségtelenül Héraklész, Deianeira és Nesszosz 
mítoszát ábrázolja. Bal szólen Héraklészt látjuk, amint íjával a feleségét, Dieaneirát elragadó 
kentaurt veszi célba. A jobb alsó sarokban nyilván Euenosz folyóistent ábrázolta a művész. A 
hátteret stilizált növények díszítik. A mozaik hellenisztikus festmény alapján készülhetett, de 
pontos előképe még nem ismeretes. Leginkább a pompáéi Casa di Menandro tepidariumában 
levő falfestményhez hasonlít. Ugyanezt a témát látjuk egy kisméretű madridi mozaikon is, ennél 
azonban hiányzik a folyó ábrázolása, tebát a mitosz egy másik megfogalmazására is gondol
hatunk. 

15. kép. Rómaikori mozaik a Meggyfa utcából 

A mozaikos épület az aquincumi canabae északi szélén feküdt. Közvetlen szomszéd
ságában terül el az ún. Bogdáni út i kósőrómai temető, amelyet Parragi Györgyi tár t fel 1956— 
57-ben. Ez az épület is a III . század végén, legkésőbb a IV. század elején elpusztult. Ezt bizo
nyítja a temető közelségén kívül egy, a mozaik felett 25 cm-re előkerült éremlelet is, amelyet 
elrejtője az épület ondadókába ásott be. A 33 kisbronzot egy vászonzacskóba helyezte, amelynek 
foszlányai a pénzekhez tapadva megmaradtak. A legkorábbi érem Nagy Constantinusé, a leg
későbbi I I . Constantiusó. 

A 2. ós 3. sz. mozaikpadlóból még csak kis darab került felszínre. Az előbbin egy férji 
alak feje és válla látszik. A Héraklósz-mozaiknál sokkal gyengébb kivitelű és fenntartású. A 
három mozaikpadló valószínűleg egy — még bizonytalan rendeltetésű — épülethez, alkalmasint 
villa: urbanához tartozott. A további kutatásokat a Fővárosi Tanács jelentős anyagi segítséggel 
és a helyszínen folyó építkezés felfüggesztésével te t te lehetővé. 

Wellner István 

A III. Jcer. Bogdáni úton „B téma" ásatás keretében két kőlapokból összeállított sír került 
elő. A sírok alja peremes téglából volt kirakva. Az ÉNy— DK-i tájolású csontvázak nyújtott 
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helyzetben feküdtek. Mellékletük nem volt ; típusban legközelebb a temető eddig előkerült és 
IV. század végére datálható sírjaihoz állnak. 

Parragi Györgyi 

A III. ker. Bécsi úti Téglagyár homokbányájában május 27-én végzett leletmentés alkal
mával egy szarkofág teteje került elő. A tető mészkőből készült, háztető kiképzésű, sarkán fél
köríves akrotérionnal. Készülésének ideje a ITI. század elejére tehető. 

Parragi Györgyi 

A III. ker. Búvár utca 1. sz. alatti telken november folyamán végzett leletmentés egy 
2 X 4 m-es blokkban É—D-i irányú római épület falát hozta felszínre, tegulákból rakott, beépített 
vízlevezetővel. A kőfal alatt kelta gödör, égett kemence rétege rajzolódott ki. A betöltésben 
császárkori kerámiatörmelék feküdt. 

A leletek sorából többek között kitűnt egy fekete fémmázas festésű völgyeit oldalú pohár 
töredéke és egy vésett üvegpalack darabja. Ritkább leletek közé tartozik egy ablaküveg tábla-
töredék, amelynek megvastagodó szélén jól kivehető a habarcskeretbe ágyazás nyoma. 

A fal blokkjától K-re 3 m-re kiásott 2 X 1,60 m-es árokban lehatoltunk a bolygatatlan 
talajig, 3,20 m mélységig. Az árokban tiszta római réteget kaptunk fal nélkül. Kerámiaanyaga 
hasonló az előzőhöz. Az árok Ny-i sarkában tűzhely széle mutatkozott. 

A kutatás helyén talált leletanyag tanúsága alapján két periódus különíthető szét : i. 
sz. I—П. század forduló és i. sz. I I . század vége. 

Kába Melinda 

A III. ker. Rozália utcában (Római fürdőtelep 84. utca a 44.419. sz. villanyoszlop mellett) 
kábelfektetés során június 19-én a leletmentés egy oltárkövet hozott felszínre (16. kép). A Juppi-

ternek és Junónak szentelt, valószínűleg III . századi 
oltárkő felirata a provinciális köznyelv sajátságaira 
világít rá egyéni ízű megfogalmazásával, 

Szilágyi János 

AIII. ker. Római fürdői strand területén novem
ber 17. és 22. között kisebb hitelesítő ásatást végez
tünk a rómaikori aquaeductus indításának tisztázá
sára. A területtel korábban több kutató foglalkozott, 
ezek eredményeit a legutolsó, 1937-ben tar tot t hite
lesítő feltárás konklúziójával együtt Nagy Lajos 
rögzítette le.4 Garády Sándor véleményét tolmácsolja, 
aki elveti Fröhlich Róbert múlt század végi megálla
pítását, amely szerint akkor még látták volna annak 
a negytornyú erődnek falait, amit a rómaiak Aquincum 
gyógyvízellátásának biztosítására emeltek a források 
körül. Garády és Nagy Lajos szerint a felszínen mutat
kozó falnyomok a XVIII. század elejéről származnak 
és a régi puskapormalom őrségének tornyait mutatják. 

Hitelesítő (B téma) ásatásunk során az egyik 
valóban újkori építmény alatt — annak padlószintjéig 
lepusztítva — rómaikori falmaradványt találtunk. 
Ugyancsak rómaikori falakat tisztíthattunk ki a mai 
fürdőmedence alján is. Az elmúlt évben mélyítették 
ugyanis a strand uszodáját s ez <*dott alkalmat az ókori 
falak kikotrására. A rómaikorban egy-egy forrást fallal 
vettek körül, az így keletkezett kis medencéket — 
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amelyek alja lapos kövekkel van kirakva — már az újkorban foglalhatták össze egy nagy 
medencévé (Mária Terézia korabeli térképen a medencét már mai méretében ábrázolják). 

A rómaikori vízduzzasztómű teljes rekonstruálásához még további kutatások szük
ségesek. 

Sz. Póczy Klára 

N É P V Á N D O R L Á S K O R 

A XI. leer. Budafoki út 78. sz. telken az Épületelemgyár területén november 11-ón a rézkori 
lakótelep hitelesítő ásatása közben hunkori sírt találtunk. A sír részben a rézkori település szemét-
gödrébe volt beásva (vö. az őskori fejezetben közölt jelentést), tájolása : Ny—ENy. A sírban 
női csontváz feküdt; koponyáját a föld szótnyomta. Fejénél és lábánál egy-egy edény állt. 
A váz jobb vállán aláhajtott lábú bronzfibulát találtunk, rajta kis ruhafoszlánnyal, a jobb feL 
karcsont és a bordák között csontfésű, a medencén bronzcsatot. A sír kora : i. sz. V. század. 

Alföldy öéza 

XV. her. Rákospalota, Honfoglalástelep. A Ferroglobus (9447/1. hrsz.) kerítésének épí
tésénél február folyamán két csontvázas sírt találtak. Utólag csak a sír körvonalait figyelhettük 
meg. Az egyik sírban Ny—K-i irányítású nyújtott csontváz feküdt, fejénél korongolt vörös
színű edénnyel. A másik Ny—K-i irányítású sír az elsővel egy vonalban helyezkedett el ; vala
mivel mélyebb szinten, mint az első, a jelenlegi rendezetlen terepszinttől 80 cm mélységben. 
Mellékletei : fülbevalópár, a fejnél durva, kézzel formált edény és két gyöngy volt. E két sírtól 
Ny-ra a kerítés vonalában 60 cm mélységből még egy durva, kézzel formált edény került elő. 
Az esetleg hozzátartozó sírt nem sikerült megtalálnunk. Valószínűleg nem magányos sírokkal 
van dolgunk és a temető a kerítés melletti dombvonulaton helyezkedhetett el. Kcra : avar, a 
VI. század végére vagy a VII. század elejére tehető. 

T. Schreiber Rózsa 

A XIII. ker. Tüzér utca lő. sz. telken október 23 án földmunkálatok alkalmával egy É—D-i 
irányítású hanyattfektetett, nyújtott csontvázat találtak. A leletmentés előtt kiszedett csontok 
között csak egy vasszeget ós több korhadt fadarabot észleltünk. Pontosabban datáló leletek 
hiányában csupán a korábban előkerült (Dózsa György út és Lehel utca sarkán az ált. isk. udva
rán) avarkori sírokra támaszkodhatunk. Feltehető, hogy ez a sír is a korábban feltárt temető
rósz egy tartozéka. 

T. Schreiber Rózsa 

K Ö Z É P K O R 

A III. ker. Csillaghegyi Téglagyár (Pusztakúti út) feletti domboldalon az 1954—55-ben 
feltárt X—XII. századi temetőrósz mellett5 május 13-tól 214g preventív leletmentést, június 
30-tól július 10-ig „B téma" ásatást végeztünk, 51 m2 területen hat felnőtt ós négy gyermek 
csontvázas sírját tár tuk fel (17. kép), A csontvázak nagyjából ÉNy—DK-i irányításúak voltak. 
Öt sírban XI—XII. századra utaló mellékleteket találtunk, sima és S végű hajkarikákat, bronz
gyűrűket és üvegpasztagyöngyöt. A többi sír mellékletnélküli volt. A sírritus és a mellékletek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a X, század végétől a XII. század végéig használt temetővel 
van dolgunk, és hogy a korai leletek a temető Ny-i felében jelentkeznek, K felé haladva találjuk 
a későbbi mellékleteket. A temető kiterjedését nem rögzíthetjük pontosan, mivel korábban 
agyagkitermelés során sok csontvázat dúltak fel. A feldúlt sírokból sikerült néhány X—XI. 
századi bronzékszert összegyűjteni. 

T. Schreiber Rózsa 
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Az I. leer. Kápisztrán tér rendezésével kapcso
latban szükségessé vált az elpusztult barokk 
templom területének feltárása. Az egykori Mária 
Magdolna-templom helyén június 30-tól decem
ber 16-ig végzett kutatás során tisztázódott az 
első, egyszerű falusi templomokhoz hasonló XIII . 
századi egyház alaprajza. Hosszúkás hajójához 
egyeneszáródású szentély csatlakozik, erőteljes 
sarok támpillérekkel. A templom déli oldalán ma 
is látható kapuiának maradványa. A templom 
kőfalának vastagsága 85 cm, külső oldalán kvá-
derkő borítással, falpillérekkel s körülfutó ré-
zsűs lábazattal (18. kép). A XIV. század máso
dik felében nyugati oldalán háromnyílásos kar
zatot építettek. Több helyen töredékekben fenn
maradt a templom tóglapadlója is. 

A kutatások eddigi eredményei arra mutat
nak, hogy a XIV. század utolsó éveiben a 
templom nagyobb arányú bővítésen ment ke
resztül. Háromhajóssá építették át, a hajó 
hossza lényegében nem változott, de szélessége 
a két mellékhajó hozzáépítésével a négyzethez 
közel álló formát öltött. Szintjét körülbelül l1/ , 
méterrel megemelték. Ebben a feltöltési réteg
ben, amelyet a XV. század végén történt átépí
tésnél is megzavartak, sok bolygatott emberi 

csontot és XII—XVI. század elejéről való kerámiát és pénzt találtunk. A szórványosan elő
került XVI. század végi pénzek valószínűleg a temetkezések során kerültek a földbe. A réteg 
törökkori bolygatását mutatja kerámiaanyaga. 

A XIV. század utolsó éveiben a templom nyugati oldalán egy kisméretű saroktámpilléres 
tornyot emeltek (19. kép). Csigalépcsője részben a hajóban helyezkedik el. A XV. század utolsó 
éveiben még egy nagyobb arányú építkezés történt, amelyet a XVI. század elején is folytattak. 
A templomot Ny felé a torony elbontása után két boltszakasszal megtoldották és a jelenleg is 
álló toronnyal zárták le. Valószínűleg ekkor épült hozzá E-i oldalán az a poligonális záródású 
kápolna, amelyet a korábbi sekrestyéhez toldottak ós az а К—Ny-i irányú épület, amelynek 
pincéjében fennmaradt az első háromhajós templom homlokzati saroktámpiilére és két pillére. 

Bertalan Vilmosné 

17. kép. XI . sz.-i sír a Csillaghegyi Téglagyár 
területén 

Az I. leer. Hess András tér 1—2. sz. telken az egykori domonkos kolostor és a Miklós-templom 
szentélyének területén kisebb tájékozódó jellegű ásatást végeztünk július hó folyamán. A templom 
szentélyében több helyen előkerült az eredeti, majd később megemelt terrazzo padlószint és a 
diadalív eddig ismeretlen lábazata. A század elején végzett ásatások során felmért falpillér lába
zatokból már egyet sem találtunk a helyén. 

A volt iskola területén egy helyen megtaláltuk a kolostor kerengőjének alapfalát is. 
A kolostor keleti szárnyának néhány — többször átépített — falcsonkját és egyik ablaknyílását 
is feltártuk. Az ablak rézsűjében másodlagosan felhasznált XIII. századi mérműtöredékeket 
találtunk. E szakaszon egy középkori kapuív indítása is előkerült és megállapítottuk, hogy a 
bejárat oldalfalai az úttest alatt a Vár mai bástyafaláig húzódnak és feltehetőleg csatlakoznak 
a várfalban kívülről észlelhető elfalazott kapunyíláshoz. Megtaláltuk a kolostor kváderkövekből 
rakott, betemetett kútját is. A terület nagymértékű feltöltődése és a barokk épületmaradványok 
miatt a kolostor teljes alaprajzát csak minden részletre kiterjedő ásatással tisztázhatjuk. — 
Az előkerült kislelet-anyag jelentéktelen. Gerevich László 
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Az / . her. Dárda utca Ny-i felében szeptem
ber 3—4-én csőfektetési munkákkal kapcsolatban 
végzett leletmentés a mai járdaszinttől 0,55 (az 
úttest szintjétől 0,35) m-re nagyköves korábbi 
kövezést hozott felszínre, A kövezett útszint 
közepét már korábbi csőfektetéskor elbontották, 
de szélei mindkét oldalon megmaradtak. Az 
útburkolat átlagos vastagsága 40 cm. Az ut
cácska középvonala a széleknél mélyebben fek
szik, ellentétben a jelenlegi kövezés fordított 
irányával. A mai járdaszint alatt 1,10 m mély
ségben helyenként előtűnt a természetes szikla
talaj. A mai és a feltárt nagyköves útszint között 
néhány újabbkori cseréptöredék került elő. A 
nagyköves szint alatt mindössze két darab közép
kori cserepet találtunk, ez csupán valószínűsíti 
az útszint középkori voltát. 

A Dárda utcától délre, a közeli Űri utca 
37. sz. ház udvara alatt hasonló nagyköves szint 
került elő. A kettő között erős hasonlóság mu
tatkozik (1. Lócsy Erzsébet tanulmányát az Űri 
utca 37. sz. épületen végzett műemléki kuta
tásról). 

Nagy Emese 

18. kép. XIV. sz,-i lábazat a Helyőrségi temp
lom területén A z / , leer. Attila hrt. 2. sz. ház épületbiztosító 

munkái során annak Sarló utcai oldalán, föld
szinti helyisége alatt ÉK—DNy-i irányú 70 cm vastag középkori fal került elő március 28-án. 
A leletmentés során az épület Attila krt.-i homlokzata előtt a járdaszint a l a t t a feltárt középkori 
falra merőleges, ugyancsak középkori falmaradvány mutatkozott. A járda alatti falrészlet fel
tárása nem volt lehetséges. A falak helyzete és iránjTa arra mutat , hogy a középkori királyi palota 
Karakas pasa tornyához csatlakozó kerítésfal DNy-i végére bukkantunk. A fal a palota közép
kori kertjét övezte. — Ezek alapján Erhard Schön 1541. évi fametszetén ábrázolt kertfalak 
topográfiailag hitelesnek tekinthetők. 

Holl Imre 

A XIII. her. Margitsziget. Az egykori domonkos apácák kolostora és temploma területén 
a Fővárosi Tanács Műemléki Felügyelőségének megbízásából a romok állagmegóvásával és a 
terület rendezésével kapcsolatban június 25. és október 18. között feltárást végeztünk. A fel
tárás az állagmegóvás ós területrendezés ütemének sorrendjében a következőket eredményezte : 

1. A kolostor kápolnatermében középkori téglapadló maradványait tártuk fel. A kísérő 
leletek szerint a XV. századra datálható téglapadló alatt temetkezés nyomai mutatkoztak (boly
gatott sír, emberi csontok). 

2. A kolostorkert kútját a Dunával összekötő csatorna került felszínre a kolostornógyszög 
keleti szárnyában és a kerengőben. A kolostor csatornahálózata a korhatározó cserépleletek tanúsága 
szerint a XV. században épült. Hasonló jellegű csatorna vezetett a refektórium fali kútjától déli 
irányba is. 

3. A XIH. századi konyha melletti udvart (szolgálók udvara) a XV. században feltöltötték 
ós ezzel egyidejűleg mély szemétgödröt ástak, amelynek teljes hulladékanyaga is előkerült. A sze-
mótgödör leletei : nagy mennyiségű, javarészben restaurálható XV. századi házi kerámia, velencei 
és német üvegtöredék, fémtárgyak. 

4. A refektórium keleti fala mellett padlószint alatti fűtőberendezést tártunk fel, amely
nek fűtőszájához a szomszédos kalefaktóriumból kőlépcső vezetett le. A négyszögletű, egyik oldalon 
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falhoz támaszkodó fűtőtér három oldala és padlója agyaggal kötött téglákból áll. A negyedik oldal 
téglasíkját lépcsőzetesen elhelyezett, kerek nyílásokkal átlyuggatott kőlapok alkotják. A fűtő
berendezés a kolostor fennállásának utolsó szakaszában (XVI. század első fele) már nem volt hasz
nálatban. 

5. A kápolna mellett délre elterülő pilléres helyiség bejáratát és nyugati oldalát is kisza
badítottuk a földből, ennek során előbukkant a terem ötödik pillérének alapozása is. 

6. A kolostor 1270-es években épült kápolnája körül és részben alatta a zárda építését 
megelőző időszakból származó épület alapfalainak egy részlete látott napvilágot. A helyreállítás 
gyors üteme megakadályozta teljes feltárását. 

7. A templom szentélyének középtengelyében búzott kutatóárokban megtaláltuk a XIII. 
századi főoltár alapjait. A középkori források szerint Árpád-házi Margitot a főoltár előtt temették 
el. A királyleány sírhelye (tetemét a török elől menekülő apácák magukkal vitték) a főoltár ten
gelyének meghosszabbításában, a diadalív alatt került elő. A sírgödröt tört kőfalazat veszi körül, 
alja téglával borított. A négyszögű sírgödör fala szorosan egybeépült a diadalív két pillérét összekötő 
mellvédfallal. A sír hitelességét a források leírásával megegyező elhelyezésén kívül még az is iga
zolja, hogy mellette számos vörös és fehér márványtöredék feküdt, közöttük néhány faragással díszí
tett . A töredékek anyagukban és jellegükben megegyeznek Árpád-házi Margit síremlékének már 
régebben meghatározott töredékeivel. A sírfallal egybeépített mellvédfal alkotta a síremlék alap
jait, amely most már hitelesebben rekonstruálható. 

8. A templom apácakórusának középtengelyében (a templom nyugati végében) meg
találtuk a középkori források szerint ezen a helyen állott Szent Kereszt oltár alapjait is. 

A helyreállításokkal kapcsolatos feltárások az említett eredményeken kívül tisztázták 
az egyes helyiségek rétegviszonyait és az előkerült leletek a falak korának megállapítását tették 
lehetővé. 

F. Tóth Rózsa 

A ÍJ .leer. Fő utca 92. sz. ház előtt termálcsőárokkal 1,60 m mélyen egy 2 m széles, K—Ny-i 
irányú habarcsos kőfalat vágtak át. Március 25-től 27-ig történt leletmentés során az árok Ny-i 
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19. kép. XIV. sz.-i torony alapfalmaradványa a Helyőrségi templom területén 



oldalából középkori falazótéglákat és tetőcsere
peket szedtünk ki. A középkori szint alatt levő 
kavicsos rétegben i. sz. 110 körüli romanizált 
kelta edénytöredékeket találtunk nagy számban. 
Az előkerült falrészt (20. kép) struktúrája és ré
tegviszonyai, valamint a XVIII. századi térképek 
(21. kép) alapján a középkori alsóvárosi várfal 
Kakas kapu ós Rondella előtti szakaszának tekint
hetjük. 

Bertalan Vilmosné 

A II. her. Lajos utca 11. és 39. sz, házak 
előtt termálcső fektetés közben végzett leletmen
tés során (többszöri megszakításokkal) április 28-
tól július 14-ig római és középkori falmaradvá
nyokat találtunk. E területen a római épületmaradványok mellett (vö. Wellner I. római fejezet
ben közölt jelentésével) XIII—XVI. századi folyamatos település nyomai bontakoztak ki. A tele
pülést, amelynek egy részét az árokkal átvágták, valószínűleg a Buda és Óbuda között fekvő 
Szentjakabfalvával azonosíthatjuk. 

Gazdag XIII. századi kerámiaanyag került elő a 21. sz. ház előtt (22. kép). Az árokban 
XIV. és XV. századi szintben több középkori szemótgödröt is megfigyelhettünk. A 23. sz. ház 
előtti szemótgödörből XIII—XIV. századi kerámia kíséretében egy verejtékcseppekkel díszített, 
hordóformájú, csipkóstalpú átlátszó üvegpohár töredékeit (23. kép) emeltük ki. A XIV. századi 
szint ezen a helyen a mai úttest alatt 1,60 m mélységben húzódott. Értékes reneszánsz idom-
tégla, XV. századi üveg- és kerámiaanyag jött elő a Lajos utca 25. sz. ház előtt. 

20. kép. Középkori városfal maradványa a Fő 
utcában 
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21. kép. A Fő utcai városfal térképe 1777-ből 



A leletmentés eredményeként megfigyelhettük, hogy a későrómai korban mutatkozó 
szintemelkedés a 33. sz. ház táján a XV. században a római és középkori rétegek pusztulá
sával feltöltődik. A XV. századi falakat elplanírozó XVIII—XIX. századi útnak ezen a sza
kaszon csak 50-60 cm-es nívóhullámzása van. 

Bertalan Vilmosné 

A III. her. Főtér 6. sz. ház előtt a Fő térés Hídfő utca sarkánál gázcsőárok ásással kapcsolat
ban március 12-én végzett leletmentés során egy É—D-i irányú nagy kövekből rakott és erős 
habarccsal kötött falat figyelhettünk meg. A fal fölötti köves rétegből középkori falazótéglát, 
XI—XII. századi kőkonzolt és római cserepeket emeltünk ki. A köves réteg a fal elbontásának, 
illetve planírozásnak a nyoma. A fal struktúrája és lelőkörülménye arra mutat, hogy feltárt 
részlete egy románkori épülethez tartozhatott és kapcsolódik e területen korábban feltárt közép
kori falakhoz. Bertalan Vilmosné 

A III. leer, békásmegyeri Kossvth L. üdülőparton, a Világítástechnikai Vállalat üdülője 
és a Duna közötti részen szeptember 8-tól 23-ig végzett leletmentés alkalmával négy középkori 
mészégető kemence maradványait tár tuk fel. A megfigyelések szerint a kemencék fordított 
csonkakúp alakú alsó részét az altalaj agyagából vájták ki, az egyik oldalon erősen rézsútos 
szájnyílást képezve. Felső részüket a tüzelőanyag és a mészkő berakása után sással kevert agyag-
tapasztással boltozták. Miután az égetés befejezésekor a boltozatot le kellett bontani, a kemencék 
csak a váll magasságáig maradhattak meg. Erősen átégett belsejükben alul faszenet, felette 
mészkőtörmeléket, égetett meszet és a szétbontott kemencefalakból származó nagy mennyiségű 
salakosra égett agyagtapasztást találtunk. A csekély mennyiségű leletanyag a környező korábbi 
település gödreiből idekerült kelta (vö. Nagy László őskori fejezetben közölt jelentésével) és kora
középkori edényekből, valamint XV. századi házi kerámiából áll. A kemencék közvetlen köze-
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22. kép. XII I . sz.-i edénytöredékek a Lajos utcából 



23. kép. Verejtékcseppes díszítésű középkoii üvegpohár töredéke a Lajos utcából 

lében két kisméretű agyagbavágott gödörben kerek őrlőkő töredéke és IX. századi kerámia
anyag is előkerült. 

Az eddig feltárt kemencék sűrű, egymásmelletti elhelyezkedése és a környező terület 
további kemencékre mutató salakleletei azt bizonyítják, hegy a békásmegyeri középkori tele
pülés lakossága részben mészégetéssel foglalkozott, felhasználva a Duna közelségéből adódó 
olcsó szállítási lehetőséget. JJoll Imre 

A II. leer. Budakeszi út 93. sz. telken— a budaszentlőrinci pálos kolostor területén—október 
és november folyamán végzett „B téma" ásatás célja a kolostortemplom szentélyétől E-ra levő, 
ismeretlen rendeltetésű, 4 m vastag falú, sokszögű alaprajzú épület és az 1949-ben tőle E-ra 
talált csatornaszakaszok viszonyának és esetleges összefüggéseinek vizsgálata volt. A kutatások 
folyamán kiderült, hogy a csatorna és a sokszögű építmény semmiféle kapcsolatban nincs egy
mással, az utóbbi a csatornánál későbbi időpontban épült. 
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24. kép. Középkori vastárgyak és XII I . sz.-i cserépedény pereme a kamaraerdei törzsgyümölcsös területéről 

A munkálatok folyamán a sokszögű építmény alapozásába befalazva megtaláltuk 
az ugyanezen építmény belsejében 1949-ben feltárt ismeretlen rendeltetésű fal maradványok 
folytatását, amelyek együttesen két, egymáson belül elhelyezkedő, kisméretű gótikus apszis 
vonalát adták ki. így e kis területen belül minimálisan négy építési periódus mutatható ki : 
1. A belső kis apszis, 2. a külső kis apszis, 3. a csatorna és a jelenleg feltárt területet nyugatról 
határoló támpilléres fal, 4. a sokszögű építmény. (Az ásatás részletesebb ismertetését, a felmérési 
rajzokat és fényképeket lásd a 291. oldalon kezdődő jelentésünkben.) 

Nagy Emese 

A XI. her. Kosztolávyi Dezső téri Bartók Béla Szabadtéri Színpad építésénél április 25-én 
ós május 28-án végzett leletmentés alkalmával négy emberi csontváz került elő. A korábban 
megfigyelt E—D-i irányítású hanyattfektetett két váz mellett (mindkét váz feje balra billent, 
karok a medencén keresztbe rakva) melléklet nem volt. A leletmentést végző Szabó János és 
Schreiber Rózsa a vázakat rítusuk alapján középkorinak datálta. 

A másik két csontváz május 7-én az előzőktől Ny-i irányban 46 m távolságban azonos 
mélységben került elő. Tájolásuk ÉK-i. Helyzetük soros temetésre mutat , egymástól 1,60 m 
távolságban feküdtek. Az egyik jófenntartású váz 154 cm hosszú volt. Jobb keze a mellen, a bal 
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a medencén feküdt. Bal alsó lábszárának külső oldalán 
pengetöredéket és vasoxid csekély maradványát figyel 
hettük meg. A jobb alsó lábszár külső oldalán és a medence 
mellett, valamint a két térd és az alsó lábszárak között 
fas zénmaradványokat és zleltünk. 

A másik rosszfenntartású váz alsó lábszárainak 
fele hiányzott. Bal karja a medence felett, a bal kéz 
ujjai a test mellett, a jobb kéz a medencén feküdt. A nyak 
körül, a mellkason félkör alakban, a jobb könyök külső 
oldalán és a medencén szintén vasrozsdát figyelhettünk 
meg. A jobb felső lábszár külső oldalán vaspenge élének 
apró maradványát találtuk, a jobb felsőkar mellett fa
szenet. A vázak kibontásánál a Természettudományi Mú
zeum Embertárának munkatársai segédkeztek. 

Lócsy Erzsébet 

A XI. leer. Kamaraerdő törzsgyümölcsösének terü
letén végzett talajforgatási munkák során tíz sírt emel
tek ki. Az október végén megkezdődő és november 20-ig 
tar to t t leletmentés és hitelesítő ásatás során Schreiber 
Rózsa még két sírt bontott ki. Mindkét sír DNy—ÉK-i irányítású volt, hanyattfektetett nyúj
to t t csontvázzal. A karok deréktájon keresztbe feküdtek. Mellékleteik : hajkarikák a fejnél, 
a 12. sírban a szegycsont táján egy aranyozott bronzpityke. 

Schreiber Rózsától átvet t hitelesítő ásatás alkalmával a temető kiterjedését és irányát 
kívántuk meghatározni. Több sír azonban nem került elő. A sírok vonalától Ny-ra mintegy 7—10 
m-re, ÉNy—DK-irányítású sávban a föld forgatása alkalmával XITI—XV. századra datálható 
cserép- és vastárgyakat találtunk (24. kép). A tárgyak, a föld felszínétől számított 60 cm-re kez
dődő sárga, homokos talajban kerültek elő szórványosan, kisebb-nagyobb faragatlan épület
kövekkel együtt. A gyümölcsös dolgozói szerint ezen a területen régebben talaj egyengetési és 
töltési munkákat végeztek. 

E területtől DK-re a jelenleg forgatott terület D-i sarkában húzott kutatóárkokban 
épületmaradványok kerültek elő. Az igen rossz állapotban levő, helyenként teljesen kiszedett 
alapfalrészletek többnyire csak foltban mutat ták meg a fal irányát. Tört kőből épültek, rossz 
minőségű mészszegény sóderes habarccsal kötve. A falmaradvány melletti épületomladékban 
középkori méretű téglákat és vasssegeket is találtunk. A beültetett területek meggátolták az 
épület teljes feltárását és az alaprajz meghatározását. Az egykori épület DK-i sarka alatt kisebb-
nagyobb, folyami kavicsból lerakódott réteget figyelhettünk meg, amely a helybeliek elbeszé
lései, valamint egy 1766-ból. származó térkép nyomán hajdani vízmosás lerakódásának tekint
hető.6 A korai temető és környékének leletanyaga, valamint az építkezés módja hosszú időn 
keresztül folyamatos középkori települést feltételez e helyen. Az 1766. évi térkép megerősíti 
feltevésünket. A térképen jelzett ,,rudera"~ban a megtalált épületet sejtjük. Közelében szintén 
a térkép alapján egy „castellum" előkerülése várható. 

H. Oyiirki Katalin 

A XXII. leer. Nagytétényi Kastélymúzeum dunai szárnyának helyreállítási munkálatai 
közben az épületrósz ÉK-i oldalán október 10-től december 7-ig megszakításokkal végzett lelet
mentés, amelyen M. Geszti Eszter és Thurzky Béla is részt vett, a kastély ópítéstörténetére 
nézve értékes adatokat eredményezett. A középkori beépítésre utaló eddig ismert egyetlen emléket 
a leletmentő ásatás újabb adalékokkal egészítette ki. 

A dunai szárny ÉK-i részén három szobát kutat tunk át, amelynek során a középső főfal 
alatt erősen alapozott és mészhabarcsba ágyazott középkori fal került elő. A cour d'honneur 
felé eső oldalán a padlószint alatt 1,26 m mélységben kőkonzolok jelentkeztek, amelyekből bete-

25. kép. XI I I . sz.-i fazék az Őrjárat utcából 
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metett pincére következtetünk. A pince másik falát azonban egyelőre még nem találtuk meg. 
A falat déli irányban tovább kutatva, a dunai szárny lépcsőelőterét is feltártuk, de ez sem hozott 
eddig eredményt. A középső főfal mélyen alapozott részének, valamint a meglevő pince falaival 
való kapcsolatának tisztázása szintén további feladat. Szükség van még a pincefeljáró teljes fel
tárására is, mivel a feltételezett pince ÉK-i folytatása és a meglevő pincéhez való viszonya jelenleg 
ismeretlen. 

A cour d'honneur felőli és a vele szomszédos oromfal mögötti szobákban agyagba rakott, 
a jelenlegi alaprajztól részben eltérő falrendszert találtunk. E korai falrendszernek a mostani 
épület alól kifutó falai is további feltárást igényelnek. 

Az előkerült kísérő leletanyag : római figurális sírkőtöredék, gótikus ülőfülke töredék, 
középkori őrlőkő, ágyúgolyó töredék, zabla és kerámiaanyag a római kortól a XIX. századig. 

Cserey Éva 

A XV. leer. Őrjárat utca 1. sz. telkén kisebb csatornaárok ásással kapcsolatos leletmentés 
október 31-én egy XIII. századi ép fazekat (25. kép) hozott felszínre. A csatornaárok falában, 
a mai felszíntől 80 cm mélységben, az edény mellett észlelt égési nyomok és állati csontmarad
ványok alapján a környéken középkori telephelyet kell feltételeznünk. 

Gábori Miklós 

T Ö R Ö K K O R 

Az / . ker. Hadnagy utca 8—10. sz. alatt levő Rác (Imre) fürdőben az ott létesítendő új 
fürdő és szálloda tervezésével kapcsolatban július I. és 25. között előzetes kutatásokat végez
tünk a török rész feltárása céljából. 

A munka folyamán előkerült a nyolcszögletű török medence terét fedő török kupola 
dobjának és a tetősisaknak jó állapotban levő részlete. A D-i ós Ny-i oldalon kifejtettük az eredeti 
ablaknyílások szamárhátíves záródásait. A ma meglevő török részhez tartozott épületszárny 
egyik falának maradványát is megtaláltuk. 

A kupola fölött emelkedő padlástér betöltésében török kúpcserép XVIII. századi kerá
miával keveredett. A barokk ráépítésekből sok török és középkori tagozott követ váltottunk 
ki. A török homlokfalakban több gótikus profilú kőemlók fordult elő. A Hadnagy utcai főhomlok
zaton a fürdő barokk-kori kapuját elég jó állapotban találtuk meg. 

A kezdeti kutatások a török rósz homlokzati képét illetően máris komoly eredményeket 
hoztak. A nagy medence fölött emelkedő kupola kiképzése eltér az eddigi ismert budai típusoktól. 
Nagyobb arányú kutatás esetén még újabb kiterjedt török maradványok várhatók. 

Gero Győző 

A II. ker. Fő utca 82—84. sz. A Király fürdőben az átépítéssel kapcsolatos munkák során 
május 23-tól június 30-ig leletmentő ásatást végeztünk. Munkánk kiterjedt a Lukács fürdő kert
jétől a fürdőépületbe vezető csatorna vonalára is. 

A fürdő belső terében végzett vakolatleverés és ásatás eredményeképpen jórészt sikerült 
a törökkori épület alaprajzát tisztázni és teljes kiterjedését meghatározni. A nagykupola alatti 
térben napvilágra kerültek a két periódusú padlószintek. A török padozatot burkoló 
vörösmárvány lapok között két középkori sírkövet is felhasználtak. Az épületnek ebben a helyi
ségében megtaláltuk az összes törökkori beépített berendezés maradványait. A Ganz utcai 
szárny középső helyiségében a török falikutak helyét is meghatározhattuk. 

A XVIII. századi fürdőmedencék közül többet megtaláltunk a török medencétől E-ra 
és D-re fekvő szárnyban. A törökkori épület D-i traktusának Ny-i homlokfalán elfalazott török 
ablakok bukkantak elő. A kisleletek zöme XIX. századi kerámia volt. 

A csatornázási munkák kapcsán a Flórián-kápolna és a fürdőépület közötti részen, 
kisebb szakaszokban, a törökkori vízvezeték agyagcsöveinek in situ maradványait tár tuk fel. 
Az it t előkerült római épület (vö. Kába Melinda római fejezetben közölt jelentésével) kutatásánál 
néhány török falmaradványra is bukkantunk. 

266 



26. kép. A Király fürdő kupolacsarnokának rekonstrukciós kísérlete 

A Király fürdőben folytatott kutatás eredményeként első ízben vált lehetővé egy budai 
török fürdő homlokzatának és belső részleteinek majdnem teljes rekonstrukciója (26. kép). 

Gerő Győző 

A IX, leer. Calvin tér 9. sz. \Á?L udvarán és előtt csatornázási munkákkal kapcsolatban 
részben Bálás Vilmos által szeptember 7. és november 24. között végzett leletmentés egy nagyobb 
kiterjedésű temető anyagát hozta felszínre. A DNy és Ny-i tájolású bolygatott sírok soros temet
kezést mutattak. Mélységük a mai felszínhez viszonyítva 2,30—2,80 m. Mellékletként csak néhány 
rozsdás szeg került elő, a ház udvarának feltöltéséből 1,60 m mélységből török turbános sírkő, 
fölötte az udvarból ós a térről vegyes, XVIII—XIX. századi kerámiatöredék. 

A turbános sírkő arra mutat , hogy feltehetőleg a XVII. századi metszeteken jelzett 
török temető egy részletével van dolgunk. 

Gerő Győző 

Ú J K O R (XVIII—XIX. század) 

Az 1.ker.Hegyaljául és Czakó utca sarkán, a Fővárosi Épületbontó és Javító Vállalat agyga-
bányájában december 8-tól 9-ig végzett leletmentés során egy szemótgödörre bukkantunk. A 
szemétgödörből nagy mennyiségű csontgombot és átlyuggatott csontlapot emeltünk ki. Az elő
került kísérő kerámiaanyag arra mutat , hogy e környéken a XVIII. század elején csontgomb-
készítő műhely állott. A leletanyag hasznos analógiát nyújthat a középkori csontművessóg tanul
mányozásához. 

G. Sándor Mária 
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27. kép. Sírkőtöredék a Toldy Ferenc; utcából 

Az / . leer. Toldy Ferenc utca 70. sz. telken a ház bontásából másodlagosan felhasznált régi 
sírkő, mellőle pedig egy csonka kereszt került elő (27. kép). 

A faragott mészkőtábla mérete : 50,5 X 51 X 11 cm. Vésett felirata : ,,AL HIER 
RV /HET IN GOTTSELIG/ DER EHRENGEACHTE /ADAM LUGACZY GEWES/ TER 
BVRGER ALL HIER SEINES /ALTERS 44 IAHR IST GESTOR/ BEN DEN 23 APRILL 
IN IAHR 1732 GOTTGEBE /IHME DIE EWIGE RVH/ AMEN." 

E sírkőnek mind keresztje, mind töve hiányzik. A kő eredetét illetően bizonyosra vehetjük, 
hogy a vízivárosi ún. pestistemetőből származik. Ez a temető a mai Varsányi Irén utca — Erőd 
utca — Mártírok útja menti városfal — Kapás utca által határolt területen feküdt s 1695 és 
1740 között használták. 

Érdeklődésünkre Nagy Lajo? levéltáros közölte, hegy Lugácsi Ádám 1725. április 27-én 
nyert budai polgárjogot. 

E sírkővel együtt előkerült csonka kereszt homokkőből készült, mérete 23 X 20 X 11 
cm, előoldalán faragott corpusszal. A hozzátartozó sírkő hiányzik. 

Seenger Ervin 
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A / / . her.Zsigmond közben a Császár fürdő alapfalában csatornabekötés alkalmával november 
hó 27-én a munkások egy „kődoboz"-t találtak. A kiemelt kődoboz a fürdő 1841 és 1845 közötti 
átépítésének, illetőleg bővítésének alapköve. 

Az „alapkő" piszkéi vagy süttői vörösmészkőből készült fedeles láda, mérete : 33,5 X 
X 47,5 X 31,5 cm, korának stílusában faragták. Az ilyen alapkövekben az építkezés idején for
galomban volt pénzekből néhány darabot, ezen kívül külön okmányt is helyeztek el. 

A. Császár fürdő alapkövébe annak idején egy üvegdobozt tettek, amelynek sajnos már 
csak a töredékei maradtak fenn. Állítólag ilyen állapotban találták meg a munkálatok folyamán ; 
felteszik, hogy egy korábbi kiemelés alkalmával törött össze és tűnt el a tartalma. 

A helyszínre december 1-én kiszállt bizottság abban állapodott meg, hogy az alapkövet 
nem helyezteti vissza a falba, mivel így hiányosan amúgy sem töltheti be eredeti szerepét, hanem 
a fürdő átépítésének befejezésekor alkalmas helyen a Fürdőigazgatóság kiállítja. 

See mer Ervin 
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РАСКОПКИ БУДАПЕШТСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В 1958 г. 
В ЦЕЛЯХ СПАСЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК 

Настоящий том серии Древности Буда
пешта содержит первые систематические опи
сания раскопок, проведенных Будапештским 
историческим музеем в целях спасения архео
логических находок. По сравнению с пред
ыдущими годами эти работы показывают зна
чительный прогресс, прежде всего благодаря 
тому, что наряду с ростом строительств, все 
больше раскрылись возможности для спасе
ния находок путем планомерной организации 
раскопок. В интересах этого музеем была 
создана особая «Группа для спасения находок 
и собирания данных». В результате пропаган
дистской деятельности этой группы, как и 
предпринятых ей контрольных разведок на 
местности, число раскопок по спасению нахо
док повысилось почти на трехкратное. Благо
даря привлечению к работам геодезиста и 
двух постоянных рабочих для раскопок по
высилось также качественное развитие науч
ных результатов раскрытий. Группа оказы
вала помощь также при раскопках для уста
новления подлинности клада как и при пла
новых раскопках. 

Отчет о работах 1958 г., охватывающий 
кроме раскопок по спасению находок и уста
новлению подлинности клада также плановые 
раскопки, был составлен из предварительных, 
группированных по отдельным эпохам до
кладов управляющих раскопочными работами. 
Следовательно, он не представляет из себя 
окончательного отчета, ибо научная обработка 
большинства находок в настоящее время еще 
проводится. 

Самые значительные результаты деятель
ности за 1958 г. нижеследующие : 

Первобытные времена 

Остаток поселения медного века, состоя
щий из двойной могилы и из погребов, далее 
из фундамента здания со свайными отверсти
ями из медного века, на участке ул. Будафоки 
78 (XI района) (Геза Альфёльди) ; часть 
поселения большого простирания из ранне-
бронзового века — кишапоштагская куль
тура — на территории ул. Мезё и проспекта 
Уласло (XI района) с несколькими жилищ
ными ямами и значительным керамическим 
материалом (Тибор Надь) ; остатки поселе
ния, относящегося к предыдущему поселе
нию, также из раннео бронзового века на 
территории ул. Шёнхерц (XI района) (Клара 
С. Поци) ; спорадический материал, указы
вающий также на поселение раннебронзового 
века на участке ул. Силаш 19—21 (XXI ра
йона) (Рожа Шрейбер) ; и на участке ул. 

Дьяпью 21 (XXII района) (Ласло Надь) ; 
две могилы, содержащие керамику из ранне-
железного века, типа вальской культуры на 
территории Юдюлёпарт (дачное побережье) 
им. Л. Кошута (III района) Ласло Надь) ; 
в продолжении эравискского поселения на 
горе Геллертхедь остаток поселения поздне-
железного века в окрестности гостиницы Гел-
лерт (XI района) с несколькими складочными 
погребами (Клара С. Поци) ; часть эрависк
ского поселения также большого простирания 
с жилищной ямой, складочным погребом и 
значительным серым и окрашенным керами
ческим материалом на территории Юдюлё
парт (дачное побережье) им. Л. Кошута (III 
района, Бекашмедьер) (Ласло Надь). 

Римская эпоха 

Новые участки стены лагеря в Альберт-
фальве (XI района), западная башня ворот, 
остатки водоотводного канала, далее храм 
той эпохи, несколько жилых помещений, 
хозяйственных зданий и ям для материала 
расположенного на севере от лагерей canabae 
Flavius (Тибор Надь) ; кирпичная могила из 
сороковых годов IV столетия с находками 
пряжек, стекла и много монет, на участке 
ул. Брашшои 17 (XI района) (Тибор Надь) ; 
каменное здание предположительно из I—II 
вв. и остатки мостовой аквинкумского ран
него лагеря с характерной керамикой ранней 
эпохи империи, в одном закрытом апсидой 
помещении фрагмент стенописи и под рим
ским горизонтом материал кельтских жилищ
ных ям, в окрестности бани Кирайфюрдё на 
территории ул. Фё (Главная улица, II района) 
(Мелинда Каба) ; фундаментные стены воен
ной сторожевой башни из II—III вв. над 
ними остатки здания из позднеримской эпохи, 
кирпичная могила с ложным сводом, алтар
ный камень, посвященный Terra mater, под 
римскими зданиями кельтские жилищные ямы 
на территории ул. Лайош (II района) (Ишт-
ван Велльнер) ; четыре позднеримских мо
гилы, глиняная решетка печки, фундаментные 
стены небольшого помещения на территории 
газового завода (III района) (Иштван Велль
нер) ; остатки здания с терраццо полом, с 
фрагментами римской стенописи и лепки из 
II века, с отопительным каналом и алтарным 
камнем, посвященным Юпитеру на углу ул. 
СеллёиСель (III района) (Иштван Велльнер); 
остатки большого здания, погибшего в конце 
III или в начале IV вв., с тремя помещениями 
с мозаичными и четырьмя помещениями с 
терраццо полами, среди них в одном поме-
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щении на мозаичной эмблеме, изготовленной 
беспримерной в Паннонии тонкой техникой, 
картина, изображающая миф Геракля, Дейа-
нейры и Нессоса, на территории ул. Меддьфа 
(II района) (Иштван Велльнер) ; две могилы 
из каменных плит IV века на территории ул. 
Богданьи (III района) (Дьёрдьи Парраги) ; 
фрагмент крышки саркофага из III в песча
ном карьере Кирпичного завода на терри
тории Венского шоссе (III района) (Дьёрдьи 
Парраги) ; фундаментные стены здания из 
двух периодов с встроенным водоотводом, 
под ними кельтская яма, на участке ул. Бувар 
1 (III района) (Мелинда Каба) ; алтарный 
камень из III века, посвященный Юпитеру и 
Юно на территории улицы Розалия (III ра
йона) (Янош Силадьи) ; остатки стен водо
хранилища на территории бани Ромаифюрдё 
(III района) (Клара С. Поци). 

Эпохи великого переселения народов, 
завоевания отчины венграми и царствования 
королей из дома арпадов 

Женская могила гуннской эпохи, содер
жащая керамику, пряжку, костяной гребень, 
застежку и остатки платья на участке ул. 
Будафоки 78 (XI района) (Геза Альфёльди) ; 
две могилы аварского могильника из VI—VII 
вв., содержащие керамику, серьги и жемчуг, 
на территории колонии Хонфоглалаш (XV 
района) (Рожа Шрейбер) ; могила с деревян
ным гробом, предположительно также из 
аварской эпохи на участке ул. Тюзер 15 (XIII 
района) (Рожа Шрейбер) ; 10 могил бывшего 
в пользовании от конца Х-го до конца XII вв. 
могильника, датируемого на основании колец 
для волос с концами в форме S, бронзовых 
колец и жемчугов, на территории Кирпич
ного завода (III района) (Рожа Шрейбер). 

Средневековье 

Остатки фундаментных стен бывшей церк
ви Марии Магдалины, построенной в течение 
нескольких периодов (XIII—XVI вв.) на тер
ритории площади Капистран (I района) (Виль-
мошнэ Берталан) ; остатки зданий бывшего 
монастыря доминиканцев и церкви Миклош: 
горизонт терраццо пола святилища, цоколь 
триумфальной арки, основная стена обход
ной галереи монастыря, колодец на участке 
площади Андраш Хесс 1—2 (I района) (Ласло 
Геревич) ; предположительно .средневековая 
мостовая на территории ул. Дарда (I района) 
(Эмеше Надь) ; многочисленные детали ком
плекса зданий бывшего женского монастыря 
доминиканцев и церкви доминиканцев : кир
пичный пол зала капитулы, канализация мо

настыря, отопительная установка под гори
зонтом пола, фундамент главного алтаря из 
XIII века, перед последним могила Маргита из 
дома Арпадов, на территории острова Маргит 
(Роза Фейерне Тот) ; остатки участка до ворот 
Какашкапу и Ронделлы фундаментных стен 
крепостной стены нижней части города, рас
крытые перед домом 92 ул. Фё (Главной 
улицы) (II района) (Вильмошне Берталан) ; 
некоторые остатки стен с. Якабфальва, пред
положительно находившегося между Буда
пештом и Обудой, как и некоторые мелкие 
находки перед домами 11 и 39 ул. Лайош (II 
района), Вильмошне Берталан) ; часть фунда
ментной стены из романской эпохи перед до
мом 6 Фётер (Главной площади III района) 
(Вильмошне Берталан) ; датированные кера
микой из IX века следы поселения, как и 
печи для обжигания извести населения Бе-
кашмедьера из XIII—XV вв., на территории 
Юдюлёпарт (Дачное побережье) около Дуная 
(Бекашмедьер, II района) ; на севере от свя
тилища церкви монастыря ордена св. Павла 
в Будасентлёринц остатки здания построен
ной в течение четырех периодов на участке 
ул. Будакеси 93 (II района) (Эмеше Надь) ; 
шесть могил с бедным инвентарем на площади 
Дежё Костоланьи (XI района) (Рожа Шрей
бер и Эржебет Лочи) ; датированные керами
ческими и металлическими находками из 
XIII—XV вв. двенадцать могил и остатки 
фундаментных стен на территории леса Ка-
мараэрдё (XI района) (Каталин X. Дьюрки) ; 
остатки стен и консоли погреба под барочным 
зданием Дворцового музея в Надьтетень (XXII 
района) (Эва Череи) ; датируемые сосудом из 
XIII века следы поселения на участке ул. 
Эръярат 1 (XV района) (Миклош Габори). 

Эпоха турецкого владычества 

Барабан и шлемовидная крыша куполы, 
покрывающей пространство восьмиугольного 
бассейна для купанья, оконные отверстия 
с аркой в виде ослиной спины и остатки стен 
в бане Рац (Имре) на участке ул. Хаднадь 
8—10 (I района) (Дьёзё Герё) ; стенные фон
таны первоначальных горизонтов бани и ка
нализация в бане Кирайфюрдё (Дьёзё Герё); 
часть могильника с надгробным камнем в 
виде тюрбана на участке площади Кальвин 
9 и на самой площади (IX района) (Вильмош 
Балаш и Дьёзё Герё). 

Новые века 

Бросовый материал мастерской для из
готовления костяных пуговиц начала XIII 
века на углу ул. Хедьалья и Цако (I района) 
(Мария Г. Шандор) ; барочный надгробный 
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камень с надписью из 1732 года из бывшего 
могильника умерших чумой в Визивароше 
на участке ул. Ференц Тольди 70 (I района) 
(Эрвин Сеенгер) ; ящик фундаментного камня 

Илл. 1. Сосуд из поселения медного века, раскры
того на территории ул. Будафоки 

Илл. 2. Фрагменты сосудов из поселения медного 
века, раскрытых на территории ул. Будафоки 

Илл. 3. Фрагменты сосуда из поселения медного 
века, раскрытого на территории ул. Будафоки 

Илл. 4. Свайные отверстия из поселения медного 
века на территории ул. Будафоки 

Илл. 5. Профили ям из поселения раннебронзового 
века на территории ул. Мезё 

Илл. 6. Миска и горшок из поселения раннеброн
зового века на территории ул. Мезё 

Илл. 7. Жилищная яма из поселения раннеброн
зового века на территории ул. Мезё 

Илл. 8. Могильные сосуды раннежелезного века из 
территории Юдюлёпарт (Дачное побережье) им. 
Кошута в Бекашмедьер. 1. дом отдыха Типог
рафии денежных билетов. 2—4. дом отдыха 
Горнопроходческого треста 

Илл. 9. Сосуды позднежслезного века из территории 
Юдюлёпарт (Дачное побережье) им. Кошута в 
Бекашмедьер. 1 —2. крашенные орнаменты сосуда 
3 ; вид сверху и сбоку. 3—6. сосуды, обнару
женные на участке дома отдыха предприятия 
«Светотехники» 

Илл. 10. Альбертфальва. Западная башня южных 
ворот каменного лагеря римской эпохи (деталь) 

Илл. 11. Альбертфальва, canabae. Наполнение погреба 
из I века, над ним построен канал каменной 
кладки из II века 

Илл. 12. Чертеж могилы римской эпохи на ул. 
Брашшои 

для расширения бани Часарфюрдё в 1845 
году из фундаментной стены здания (Эрвин 
Сеенгер). 

Илл. 13. Остатки фундамента здания из римской 
эпохи в окрестности бани Кирайфюрдё 

Илл. 14. Отопительный канал и остатки терраццо 
пола из римской эпохи на участке ул. Селлё 

Илл. 15. Мозаика римской эпохи из ул. Меддьфа 
Илл. 16. Алтарная картина римской эпохи из ул. 

Розалия 
Илл. 17. Могила из XI века на территории кирпич

ного завода в Чиллагхедь 
Илл. 18. Цоколь из XIV века из территории Гарни

зонной церкви 
Илл. 19. Остатки фундаментной стены башни иэ 

XIV века на территории Гарнизонной церкви 
Илл. 20. Остатки средневековой городской стены из 

ул. Фё (Главная улица) 
Илл. 21. Карта из 1777 года городской стены на ул. 

Фё (Главная улица) 
Илл. 22. Фрагменты сосуд XIII века из участка 

ул. Лайош 
Илл. 23. Фрагменты средневекового стакана, укра

шенного каплями пота из участка ул. Лайош 
Илл. 24. Средневековые железные предметы и край 

глиняного сосуда XIII века из территории фрук
тового сада в лесу Камараэрдё 

Илл. 25. Горшок XIII столетия из участка улицы 
Эръярат 

Илл. 26. Попытки реконструкции купольного зала 
бани Кирайфюрдё 

Илл. 27. Фрагмент надгробного камня из участка 
ул. Ференц Тольди 
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