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M. VIRÁG ZSUZSANNA 

ADATOK BUDAPEST KÖZÉPSŐ RÉZKORÁHOZ 
A REMETE-BARLANG KÖZÉPSŐ RÉZKORI LELETEGYÜTTESE 

I. KUTATÁSTÖRTÉNET, BEVEZETÉS 

Budapest őskoráról az első őstörténeti szemléletű összefogla
lások Tompa Ferenctől származnak, aki a főváros területéről 
és környékéről addig előkerült leletanyagot besorolta a Ma
gyarországon akkor ismert kultúrák kereteibe.1 A térség rézko
ráról még kevés adat állt rendelkezésre, a már korábban is 
publikált rákoscsabai sírleleteken2 és a gödöllői rézleletes sí
ron3 kívül, Tompa csupán két újabb edényt közölhetett a Gel
lérthegy déli lejtőjéről4, illetve néhány bütyökdíszes edényt so
rolhatott a rézkorba az első Szeszgyár területéről5. A környék
ről Túráról6 és a csákvári barlangból említ egy-egy edényt. 
Ezeket a leleteket Tompa a bodrogkeresztúri kultúra Budapest 
környéki hagyatékának határozta meg. A kultúra főváros kör
nyéki megtelepedésére már Hillebrand Jenő és Patay Pál is 
utalt, mikor a rákoscsabai illetve turai leleteket ide sorolta. 

A főváros környékének középső rézkora a 60-as évektől új 
megvilágításba került, amikor a bodrogkeresztúri kultúra mel
lett, a DNy-Szlovákiában körvonalazott Ludanice csoport8 

szerepének kérdése is felvetődött a kutatásban. A kérdést em
lítő, illetve vizsgáló tanulmányok csak minimális hozzáférhe
tő leletanyagra támaszkodhattak, s ez, a két kulturális egység 
viszonyának megítélésével kapcsolatban többféle nézet kiala
kulásához vezetett. 

A bodrogkeresztúri kultúra tüzetes vizsgálatakor, elsőként 
Patay Pál figyelt fel arra, hogy Budapest környékén, az Alföld 
északi peremén, valamint az attól északra fekvő dombvidéken, 
a Tisza-vidék klasszikus anyagától eltérő kerámiatípusok je
lennek meg.9 Ezek, véleménye szerint, a bodrogkeresztúri kul
túra helyi csoportjának hagyatékát képviselik.10 A kerámiában 
megnyilvánuló eltérő jellegzetességek elterjedése szerinte a 
kultúra peremterületét jelzi, s ez Budapest körzetére is kiter
jedt." A peremterület eltérő leletei, átmenetet jeleznek a DNy-
szlovákiai Ludanice csoport felé,12 melynek települési területe 
az ÉK-Dunántúlra is kiterjedt,13 de nem érte el a Dunakanyar 
vidékét. így a Budapest környékén, illetve É-Alföldön megje
lenő leletanyag nem a csoport itteni megtelepedését jelzi. Két 
kultúra vagy csoport találkozásánál mindig vannak átmeneti 
régiók, amit jelen esetben a Budapest környéki leletek képvi
selnek.14 Térségünk leletanyagát a bodrogkeresztúri kultúra 
helyi, Budapest környéki csoportjának tekinti, melynek külön
állása az egységes kultúrán belül, egyes edényformák jellegze
tes típusváltozataival és a karcolt dísz fokozottabb hiányával 
indokolható.15 Hasonló módon vélekedik Kővári Klára is. A 
Budapest-vidékinek nevezhető csoportot, ugyancsak a bod
rogkeresztúri kultúra perifériális területének tartja, melyben 
keverednek a bodrogkeresztúri és a vele rokon Ludanice kul
túra elemei.16 G. Csánk Vera, néhány középső rézkori lelet em
lítésekor, a bodrogkeresztúri kultúra Budapest környéki elter

jedése mellett foglalt állást, bár utalt az eltérésekre is.17 Újab
ban a bodrogkeresztúri kultúra ludanicei csoportját említi.18 

Eltérő véleményt képvisel Kalicz Nándor, aki az említett 
területek leleteit egyértelműen a Ludanice csoport hagyatéka
ként értékeli. A leletanyagban kimutatható sajátosságok mel
lett, a klasszikus alföldi bodrogkeresztúri kultúrától különbö
ző jellegzetességként a telepek, főként a barlangi telepek gya
koriságára és az eltérő, lengyeli alapnépesség jelenlétére hívta 
fel a figyelmet. Véleménye szerint a Ludanice csoport elterje
désének déli határa Ernőd, Tamabod, Tárnáméra, Erd, Által-ér 
és Vali-víz vonalban határozható meg.19 J. Pavúk szerint is a 
Ludanice csoporthoz sorolhatók a Budapest környéki leletek, 
miután ez a térség hagyományosan a lengyeli kultúra elterje
dési területéhez tartozott.20 A Budapestet környező lelőhelyek 
egy részét tartalmazó MRT 7. és 9. köteteiben térségünk lelet
anyaga ugyancsak a Ludanice csoport hagyatékaként szere
pel.21 

Budapest őskorának összefoglalásakor, érintőlegesen 
Nagy Tibor is foglalkozott a Budapest környéki középső réz
kori lelőhelyek megítélésével. Véleménye szerint itt egy önál
ló, általa Budapest-csoportnak nevezett kulturális egység léte
zett, melynek kialakulásában a bodrogkeresztúri kultúra, a 
Ludanice csoport, sőt a dunántúli balatoni csoport hatása is ér
vényesült.22 

A főváros középső rézkorának korai szakaszával kapcsola
tos különböző véleményeket a következőképpen összegezhet
jük. A kutatás egyetért abban, hogy a délnyugat-szlovákiai 
Ludanice csoport a Dunántúl északi részén is megtelepült, de 
vitatott a csoport szerepének megítélése Budapest környékén, 
az ÉK-Dunántúlon és az Alföldtől északra fekvő területen. A 
kutatók egy része a bodrogkeresztúri kultúra peremvidékének 
tekinti az említett térséget, melynek leletanyaga csupán átme
netet képez a Ludanice csoport felé, míg az ezzel szemben ál
ló vélemények szerint az említett területek leletanyaga valójá
ban a Ludanice csoport jelenlétét jelzi. 

A vitatott kérdések egyértelműbb megítéléséhez a hozzá
férhető összes adat vizsgálatával juthattunk közelebb. Az utób
bi évek kutatásai nyomán elkészült, a teljes magyarországi le
letanyagot magában foglaló összefoglaló feldolgozás, mely
nek végső eredménye a Ludanice csoport budapesti elterjedé
sének bizonyítása volt.23 Ez a tanulmány, jellegénél fogva, a le
letanyag általános jellegzetességeinek bemutatása és értékelé
se mellett, nem térhetett ki egy-egy lelőhely anyagának részle
tesebb bemutatására, így ennek kiegészítéseként feltétlenül 
szükséges a kérdés szempontjából kulcsfontosságú, a rézkor 
kutatás által több évtizede leginkább hiányolt remete barlangi 
leletegyüttes mielőbbi közzététele. A főváros területéről és 
közvetlen környékéről jelenleg 12 lelőhelyet ismerünk a kö
zépső rézkor első feléből. Ezek közül a Remete barlang a leg-
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A Ludanice csoport budapesti lelőhelyei. 
I. Nagykovácsi, Remete-hegyi Alsóbarlang; 2. Nagykovácsi, Remete-hegyi Felsőbarlang; 3. Nagykovácsi, Remete-hegyi Zsomboly; 4. Budapest, Bálori barlang; 5. Budapest, XI. Budafoki út 78. 

(Épületelemgyár): 6. Budapest, XI. Gellérthegy déli lejtője; 7. Budapest, III. Békásmegyer, Vöröshadsereg útja, Pünkösdfürdő környéke: 8. Budapest, III. Pusztadombi út 12; 9. Budapest, XVII. Csabai 

út 50.; 10. Budapest, Rákoscsaba Újtelep, Hunyadi u.; II. Budapest, Rákospalota, Kossuth L. u.; 12. Budapest, Rákospalota, Bogáncs u. 3. 

gazdagabb leletanyagot szolgáltató lelőhely, mely minden jel
legzetességét tekintve reprezentálja az azonos korú lelőhelyek 
anyagát.24 Ez a leletegyüttes nemcsak a főváros középső rézko
ri történetének megismeréséhez alapvető fontosságú, hanem az 
ÉK-Dunántúl és részben ÉK-Magyarország szempontjából is 
különös jelentőségű. Rajta keresztül jól vizsgálható a főváros 
térségének, a középső rézkor első felében is megnyilvánuló, 
kultúrákat összekapcsoló, illetve kapcsolatokat közvetítő szere
pe is. E régóta kallódó anyag bemutatásával közelebb juthatunk 
a több évtizede, a régészeti kutatásban felmerült vita eldöntésé
hez, vajon melyik környező egykorú kultúrához kapcsolható 
legszorosabban fővárosunk térsége ebben az időszakban. 

II. A REMETE-HEGYI ALSOBARLANG» 
NAGYKOVÁCSIBAN 

A Budapest közigazgatási határának közelében található bar
lang, az Ördög-árok szurdokvölgyének É-i oldalán emelkedő 
Remete-hegy déli lejtőjén, a völgyfenék felett 10 m-re, 290 m 
tengerszint feletti magasságban D felé nyílik. 

A barlang bal oldali sziklafala mentén26 1949-ben Vértes 
László vezetésével végeztek kutatást, melynek során, 10,5 m-
re lehatolva, 13 réteget különítettek el a feltöltésben.27 Az 
őskőkor emlékeinek megfigyelésére koncentráló feltárás alkal
mával, a felső 9, holocén korú réteg anyagát jelentősen kéve-



A Ludanke csoport budapesti lelőhelyei. 

redve, együttesen gyűjtötték be.28 Az őskőkori leletanyagot fel
dolgozó Gábori Miklós, a holocén rétegek rövid ismertetése
kor, a rézkori leleteket egységesen a badeni kultúra hagyatéka
ként értékelte.29 A barlang anyagában fellelhető javarézkori le
letekre először Kalicz Nándor hívta fel a figyelmet.30 

LELETANYAG 

TÁLAK 
a.) Bikónikus tálak 
Erősen behajló felső részű tál töredéke, lekerekített törésvonalán legömbö
lyített kerek bütyökkel. Fekete, gondosan polírozott, finom anyagú. (1. kép 
1,18. kép 2.) Éles törésvonalú, erőteljesen behajló felső részű tál töredéke. 
Alacsony felső részén peremtől a törésvonalig húzódó, négy oldalról benyo
mott téglalap alakú bütyökdísszel. Világosbarna, sötét foltos, simított, egye
netlenül polírozott, finom anyagú. (1. kép 2.) Kissé lekerekített törésvonalú, 

erősen behajló tál töredéke, törésvonalán lelógó, hegyesedő kerek bütyökkel. 
Világosbarna, sötétszürke foltos, gondosan polírozott, finom anyagú. (1. kép 
4, 18. kép 10.) Éles törésvonalú, erőteljesen behajló felsőrészű tál töredéke, 
legnagyobb szélességénél alig észrevehető kis ovális bütyökkel. A felső rész 
kissé homorodó. Sötétbarna, vöröses foltos, gondosan polírozott, finom 
anyagú. (2. kép 6.) 

Kissé behajló, csaknem cilindrikus felső részű, tál töredéke, törésvona
lán felülről kissé benyomott, ovális hegyesedő bütyökkel. Sötétszürke, egye
netlenül polírozott, durvább vegyes zúzalék. (1. kép 6, 18. kép 12.) 

Cilindrikus felső részű, kónikus aljú tál töredéke, törésvonalról lelógó, 
lekerekített vízszintes bütyökkel. Feketés sötétbarna, gondos polírozás, fi
nom anyagú. ( 1. kép 3,18. kép 4.) Éles törésvonalú, alacsony, cilindrikus fel
ső részén téglalap alakú bütyökkel díszített lapos tál töredéke. Világosbarna, 
gondos polírozás, finom anyagú. (1. kép 7, 18. kép 1.) Kissé lekerekített tö
résvonalú tál töredéke. Felső része cilindrikus, alja enyhén homorodó. Törés
vonalán erőteljesen kicsúcsosodó vízszintes bütyökdísz. Világosbarna, gon
dos polírozás, finom anyagú. (1. kép 8, 18. kép 11.) Lekerekített törésvona
lú példány töredéke, ívén hegyesedő kerek bütyökkel. Feketés sötétbarna, 
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gondosan polírozott, finom anyagú. (1. kép 5,18. kép 5.) A típus gyakoriságát 
és formagazdagságát mutatja a bikónikus tálakból származó töredékek igen 
nagy számú előfordulása a leletegyüttesben, (pl. 2. kép 1-11, 18. kép 7,9.) 

b.) Behúzott peremű tálak 
Enyhén behúzott peremű tálak peremes oldaltöredékei, hasíven kerek, 

legömbölyített tetejű bütyökkel. Világosbarna, gondosan polírozott, finom 
vegyes zúzalék. (3. kép 1). Szürkés sötétbarna, gondosan polírozott, finom 
vegyes zúzalék. (3. kép 2) 

Erőteljesen behúzott peremű tál darabja, kissé ovális, hegyesedő bü
työkkel. Vöröses világosbarna, sötétszürke foltos, polírozott, finom vegyes 
zúzalék. (3. kép 7.) 

Alig behúzott peremű, csaknem cilindrikus felső részű tálak darabjai, 
vízszintes, ovális, lekerekített tetejű bütyökkel. Világosbarna, gondosan po
lírozott, finom vegyes zúzalék. (3. kép 4). Kissé vöröses világosbarna, gon
dos polírozás, finom vegyes adalék (3. kép 5, 18. kép 8.). Az előzőkhöz ha
sonló formájú, és díszítésű tál töredéke, kissé felemelkedő, hegyesedő bü
työkkel. A hasív fölött sekély árok fut körbe. Feketés sötétbarna, világosbar
na foltos, gondos polírozás, finom vegyes adalékanyag. (3. kép 6.) Enyhén 
behúzott peremű tál töredéke, felső részén peremből induló, két oldalról be
nyomott, függőleges ovális bütyökkel. Világosbarna, nagyjából eldolgozott 
felület, polírozás nyoma, finom vegyes zúzalék (3. kép 3, 18. kép 6.) 

A leletegyüttesben előforduló nagyszámú díszítetlen példány is a behú
zott peremű tálforma jelentős szerepére utal. (pl. 2. kép 12-14, 18. kép 13.) 
Ezek egy része bütyökdíszes, illetve füles tál darabja is lehet. 

c.) Füles tálak. 
Behúzott peremű, kónikus aljú tál töredéke, peremén zömök füllel. A 

perem a fül indításánál megemelkedik. Világosbarna, simított, polírozás nyo
ma, gondosan kidolgozott felület, finom vegyes zúzalék. (4. kép 1, 19. kép 
9.) Erősen behúzott peremű lapos tál töredéke, peremből induló, vállon ülő 
zömök füllel. Fekete, gondos polírozás, finom vegyes anyag. (4. kép 2, 19. 
kép 3.) 

Bikónikus tálak töredékei, kissé lekerekített törésvonallal, peremből in
duló, vállra támaszkodó fül helyével. Világosbarna, polírozás nyoma, finom 
vegyes anyagú. (4. kép 4.). Világosbarna, polírozott, finom anyagú. (5. kép 
2.) Utóbbi esetben a fül indításánál a perem megemelkedik. 

Cilindrikus felső részű, kónikus aljú tál töredéke peremből induló, vál
lon ülő füllel. Sötétbarna, nagyjából elhúzgált polírozás, finom anyagú. (5. 
kép 3.) Hasonló típushoz tartozó töredékek, a fül indításánál megemelkedő 
peremmel. Sötétbarna, polírozás nyoma, finom anyag. (5. kép 4, 19. kép 7.) 
Világos és sötétbarna foltos, polírozott, finom anyag. ( 5. kép 7, 19. kép 8.) 
Kissé behúzott peremű, csaknem cilindrikus felső részű tál, peremén zömök 
füllel. Sötétbarna, gondosan simított, finom vegyes anyag. (4. kép 3,19. kép 
2.) 

Egyenes peremű, gömbszelet alakú tálak töredékei, peremen ülő zömök 
füllel. Vörösesbarna, simított, finom anyagú. (5. kép 1,19. kép 1.) Feketés 
sötétbarna, polírozás nyoma, finom anyagú. (5. kép 5, 19. kép 5.) Világos
barna, nagyjából polírozott, finom anyag. (5. kép 6,19. kép 4.) Azonos típus
hoz tartozó töredék, a fül indításánál megemelkedő peremmel. Vörösesbar
na, nagyjából polírozott, vegyes zúzalék. (5. kép 8, 19. kép 6.) 

d.) Tölcséres nyakú tál. 
Kissé tölcséresen kihajló nyakú, kónikus alsó részű tál töredéke, perem

ből induló, törésvonalra támaszkodó füllel. Vöröses világosbarna, gondosan 
polírozott, finom vegyes zúzalék. (4. kép 5.) 

KÖCSÖGÖK 

Enyhén kihajló peremű, ívelt nyakú tejesköcsög formájú edények töre
dékei peremen ülő zömök füllel. Perem a fül indításánál megemelkedik. 
Szürkés világosbarna, gondosan polírozott, finom vegyes anyagú. (6. kép 1.) 
Szürkés sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék (6. kép 4.) 
Szürkés sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. (6. kép 6.) 

Széles szájú, zömök köcsög töredéke. Bikónikus forma, az edény alsó 
részénél elhelyezkedő súlyponttal. A csaknem hengeres felső rész kissé ho-

morúan ívelt. Egyenesen elvágott pereme a fül indításánál megemelkedik. 
Szürkés sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék (6. kép 3,20. 
kép 4.) Hasonló formához tartozó példányok töredékei. Közös jellemző a zö
mök fül indításánál megemelkedő perem. Sötétbarna, gondosan polírozott, 
finom vegyes zúzalék. (6. kép 2, 20. kép 1.) Szürkés sötétbarna, gondosan 
polírozott, finom vegyes zúzalék. (6. kép 5, 20. kép 2.) Világosbarna, sötét
barna foltos, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. (6. kép 7, 20. kép 
5.) Szürkés sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. (6. kép 
8.) Kissé vöröses sötét barna, polírozott, finom anyagú. (7. kép 6.) Előfordul 
hogy a fül felülete lapított, szalagfül hatású. Vöröses világosbarna, kopott, de 
polírozás nyoma. Finom vegyes anyagú. (7. kép 5,20. kép 3.) 

Bikónikus forma oldal töredéke, a fül indításával. A felső rész homorúan 
ívelt, törésvonala lekerekített. Súlypontja az edény alsó részén helyezkedik 
el. Szürkés sötétbarna, egyenetlenül polírozott, finom apró kavicszúzalék. (7. 
kép 7.) 

Egyenes peremű, enyhén ívelt, vagy hengeres nyakú tejesköcsögök tö
redékei, peremen ülő bütyökszerű, legömbölyített tetejű, zömök füllel. Kis
sé vöröses világosbarna, simított, helyenként polírozott, nagyobb kerámia-
és kavicszúzalék. (7. kép 1, 20. kép 6.), (7. kép 2.) Világosbarna, polírozás 
nyoma, finom vegyes zúzalék. (7. kép 4.) Ennél a változatnál is előfordul a 
lapított tetejű fülforma. Sötét szürkésbarna, polírozott, apró kavics és finom 
vegyes anyag. (7. kép 3.) 

Rövid nyakú, öblös hasú, fülének indításánál megemelkedő peremű pél
dány töredéke, nyakhajlatban körbefutó, felületből alig kiemelkedő bordá
val. Sötétbarna, polírozott, finom anyagú. (7. kép 8.) 

KÉTFÜLÚ CSÉSZÉK 

Kétfülű csésze peremes oldaltöredéke. Alacsony, széles típust képvisel. Vilá
gosbarna, kopott, polírozás nyoma, finom anyagú. (8. kép 1.) Kétfülű csésze 
alsó részének töredéke. A fül alsó csatlakozásánál az edény oldalán éles tö
résvonal fut körbe. Szürkés sötétbarna, kopott, polírozás nyoma, finom ho
mok. (8. kép 2.) 

Magasabb, karcsúbb formaváltozathoz tartozó töredékek, a fül indításá
nál megemelkedő peremmel. Barnásszürke, simított, finom anyagú (8. kép 
7.) Sötétszürke, polírozás nyoma, finom anyagú. (8. kép 8.) 

Kétfülű csészék alsó részéből származó oldaltöredékek a fül csonkjával. 
Barnás sötétszürke, polírozott, finom anyagú. (8. kép 3.) Sötétbarna, políro
zott, finom anyagú. (8. kép 4.) Sötétbarna, polírozott, finom anyagú. (8. kép 
5.) Kopott, barna, finom anyagú (8. kép 6.) 

BÖGRÉK 

Kissé behúzott peremű, ívelt oldalú edénykék töredékei, öblükön vízszinte
sen átfúrt bütyökfüllel. Szürkés sötétbarna, egyenetlenül polírozott, finom 
anyagú. (8. kép 9, 21. kép 4.) Világos- és sötétbarna foltos, egyenetlenül po
lírozott, finom anyagú. (8. kép 10, 21. kép 1.) Előfordul ez a forma peremén 
elhelyezett átfúrt bütyökfüllel is (8. kép 11, 20. kép 2.) 

Enyhén behúzott peremű bögre töredéke, ívén vízszintes ovális bütyök
kel. Sötétbarna, polírozás nyoma, finom anyagú. (8. kép 12.) 

CSŐTALPAS TÁLAK 

Csőtalpas tálak talprészének töredékei. A talp hengeres, vagy kissé kónikus, 
alsó része kifelé ívelődő. Gyűrűszerűén megvastagodó felső részüket, általá
ban négy, kerek átfúrás díszítette. Sötétbarna, polírozás nyoma, finom anya
gú. (9. kép 1.) Sötétbarna, polírozott, finom anyagú. (9. kép 4,21. kép 8.) Fe
ketés sötétbarna, polírozás nyoma, finom anyagú. (9. kép 5.) Előfordul a 
gyűrűszerűén megvastagodó felső rész áttörések nélkül is Fekete, polírozás 
nyoma, finom anyag. (9. kép 2.) 

Egy töredék a kónikus talpak előfordulására utal. A talp alsó része kife
lé ível. Feketés sötétbarna, polírozás nyoma, finom anyag. (9. kép 3.) 

A tál-talp találkozásából származó töredékek az edénytípus gyakori 
megjelenésére utalnak. (9. kép 6-11.) 
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LÁBAS EDÉNY 

Vízszintes aljú edény alsó részének töredéke, négy alacsony lábbal. Szürkés 
sötétbarna, világosbarna foltos, kerámiazúzalék és egyéb finom adalék, 
nagyjából simított, illetve durván polírozott. (12. kép 12.) 

AMFORÁK 

Enyhén kihajló peremű, rövid nyakú, erősen öblösödő amfora töredéke, pe
remből induló, vállra támaszkodó ívelt füllel. A fül alatt, két oldalt, egy-egy 
égetés utáni átfúrás látható. Barnás sötétszürke, gondosan kezelt felület, po
lírozott, finom vegyes zúzalék (10. kép 1, 20. kép 9.) Kihajló peremű, ívelt 
nyakú, kevésbé öblösödő forma töredéke. A peremből induló, ovális kereszt
metszetű, ívelt fül az edény vállára támaszkodik. Világos és sötétbarna fol
tos, Gondosan kezelt felület, polírozott, finom vegyes zúzalék. (10. kép 2, 
20. kép 10.) Enyhén kihajló, vagy egyenesen elvágott peremű amfora oldal
töredéke, erősen öblösödő hassal. A fül a perem alatt, az ívelt nyakhajlatban 
helyezkedik el Szürkésbarna, simított, nagyjából eldolgozott felület, durvább 
vegyes zúzalék. (10. kép 3, 20. kép 8.) 

Egyenes peremű, kevésbé hasasodó amfora peremes töredéke, perem 
alól induló, nyakhajlatban ülő füllel. Sötétbarna, nagyjából simított, finom 
vegyes zúzalék. (10. kép 6, 20. kép 7.) Hasonló formához tartozó töredék, 
közvetlenül a peremből induló, vállra támaszkodó zömök füllel. Vörösbarna, 
elnagyolt felület, vegyes zúzalék. (10. kép 5.) Egyenes peremű, ívelt nyakú, 
öblösödő amforából származó oldaltöredék. Sötétbarna, egyenetlen políro
zás, durva vegyes zúzalék. (10. kép 7.) 

Feltehetőleg ívelt nyakú, enyhén kihajló peremű, kevéssé öblösödő for
mához tartozó peremtöredék. Világosbarna, gondos polírozás, finomabb ve
gyes zúzalék. (10. kép 4.) 

FAZEKAK 

Széles szájú, kónikus felső részű edény töredéke, perem alatt lekerekített te
tejű, függőleges ovális bütyökkel. Vöröses világosbarna, simított, elnagyolt 
felület, durva vegyes zúzalék. (11. kép 1,21. kép 3.) 

Enyhén ívelt felső részű formához tartozó töredékek, nyakhajlatban ülő 
kerek, lekerekített tetejű, dugó szerű bütyökkel. Vörösbarna, simított, elnagy
olt polírozás, durvább vegyes zúzalék. (11. kép 3, 21. kép 5.) Vörösbarna, 
elnagyolt simítás, polírozás nyoma, durvább vegyes zúzalék. (11. kép 2.) 

VÁZAFORMÁJÚ EDÉNYEK 

Lendületesen kifelé ívelődő nyakú, erőteljesen öblösödő edény töredéke. Szür
kés sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes anyag. (11. kép 4,21. kép 6.) 

Kevésbé ívelt nyakú, kihaló peremű példányok töredékei. Szürkésbarna, 
gondos polírozás, finom vegyes zúzalék. (11. kép 5.) Barnás sötétszürke, 
elnagyolt polírozás, durvább vegyes zúzalék, sok apró kavics. (11. kép 6.) 
Vörösesbarna, sötétbarna foltos, elnagyolt polírozás, durvább vegyes zúza
lék. (11. kép 7.) 

HORDÓSZERŰ EDÉNYEK 

Kónikus felső részű, egyenes peremű, kevéssé öblösödő formához tartozó tö
redékek, peremből induló függőleges füllel. Sötétbarna, fülnél elnagyolt fe
lület, egyébként polírozott, durvább vegyes zúzalék. (12. kép 1, 22. kép 2.) 
Világosbarna, sötét foltos, elnagyolt polírozás, durvább vegyes zúzalék. (12. 
kép 5,22. kép 4.) Világosbarna, sötétszürke foltos, elnagyoltan polírozott fe
lület, durvább vegyes zúzalék. (12. kép 6, 22. kép 1.) 

Előfordul ez a forma vállon ülő bütyökfüllel is, mely vízszintesen, vagy 
függőlegesen átfúrt. Ennél a változatnál az edények felső része kissé homo-
rúan ívelt. Világos és középbarna foltos, egyenetlenül polírozott, de gondo
san kialakított felület, finomabb zúzalék. (13. kép 3, 22. kép 5.), Világosbar
na, egyenetlen polírozás, durvább vegyes zúzalék. (13. kép 5.), Sötétbarna, 
egyenetlenül polírozott, durva vegyes zúzalék (14. kép 1.), Világosbarna, si
mított, durvább vegyes zúzalék. (14. kép 3.) 

Kissé homorúan ívelt felső részű bikónikus edényhez tartozhat, a leke
rekített törésvonala fölött nagyméretű, enyhén homorúan kiképzett tetejű bü

työkkel díszített oldaltöredék is. Feketés sötétbarna, csíkokban látható 
elnagyolt polírozás, finom vegyes zúzalék. (16. kép 9, 23. kép 10.) 

Erősebben behajló kónikus felső részű, jobban öblösödő edényekből 
származó töredékek. A zömök, vízszintesen átfúrt bütyökfülek általában a 
perem alól indulnak. Az egyik példányon szögletesedő fül található. Világos
barna-feketésbarna foltos, egyenetlenül polírozott, de gondosan kidolgozott 
felület, finomabb zúzalék. (13. kép 1, 22. kép 3.) Fekete-barna foltos, egye
netlenül polírozott, durvább vegyes zúzalék. (13. kép 2.) Világosbarna, egye
netlenül elsimított felület, durvább zúzalék. (13. kép 4.) Ritkább az edény 
öblén elhelyezett fül. Vöröses világosbarna, egyenetlenül polírozott, durva 
vegyes zúzalék. (14. kép 8, 22. kép 8.). Az előző formaváltozathoz tartozó 
peremtöredékek. Sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. 
(12. kép 2.) Világosbarna, elnagyolt polírozás, durvább vegyes zúzalék. (12. 
kép 3.) Sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes adalék. (12. kép 4.) 

Ritkább a peremtől kezdődően ívelődő oldalú forma, öblén függőleges 
bütyökfüllel. Vörösesbarna, nagyjából polírozott, durva vegyes zúzalék. (14. 
kép 2, 22. kép 6.) 

Hordóformájú edényekhez tartozhatnak a nagyméretű edényekből szár
mazó oldaltöredékek, öblükön vízszintesen vagy függőlegesen átfúrt bütyök
füllel. Világosbarna, simított, nagyobb vegyes zúzalék. (14. kép 4.) Barna, 
nagyjából eldolgozott felület, durvább vegyes zúzalék. (14. kép 5.) Vöröses 
világosbarna, simított, durva vegyes zúzalék. (14. kép 6,22. kép 7.) Világos
barna, simított, durva vegyes soványítás (14. kép 7, 22. kép 9.) Világosbarna, 
nagyjából polírozott, durvább vegyes zúzalék. (15. kép 3.) Vöröses világos
barna, simított, polírozás nyoma, durvább vegyes zúzalék. (15. kép 4.) ívelt 
töredék, fül csonkjával. Sötétbarna, polírozott, finom anyagú. (15. kép 5.) 

Nagyobb méretű edényhez tartozó függőlegesen átfúrt fül. Sötét és vö
rösbarna foltos, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. (15. kép 8) Me
redek oldalú, bikónikus forma töredéke, nagyjából kidolgozott füllel. Vilá
gosbarna, egyenetlenül polírozott, durvább vegyes zúzalék. (15. kép 6) 

PUTTONYSZERŰ EDÉNYEK 

Nagyméretű, kónikus aljú edényekből származó töredékek. Puttonyok részei 
lehetnek. Sötétszürke, polírozott, nagyobb kavicsok, durvább vegyes zúza
lék. (15. kép 9), Világosbarna, simított, durvább zúzalék. (15. kép 10.). 

EGYÉB TÖREDÉKEK 

a.) Bütyökdíszes oldaltöredékek 
A bütyökdíszes töredékek zöme, az edények ívelődő hasi részéből szárma
zik. Az edények öblének ily módon történő díszítésére több edénytípus ese
tében is van adatunk. Leggyakrabban a tálakon és a hordószerű edényeknél 
fordul elő, így a durvább, nagyobb méretű edényekből származó töredékek 
nagy valószínűséggel ez utóbbi típushoz tartozhattak. 

Kónikus alsó részű edény töredéke, törésvonala alatt felülről benyomott 
ovális bütyökkel. Szürkés sötétbarna, elnagyolt polírozás, durvább vegyes 
zúzalék (16. kép 1.) Oldaltöredékek dugó alakú bütyökdíszekkel. Sötétbar
na, nagyjából polírozott, kissé durvább zúzalék. (16. kép 2) Világosbarna, 
nagyjából polírozott, durvább zúzalék. (16. kép 3, 23. kép 4.) ívelt oldaltö
redékek, kissé lelógó, hegyesedő ovális bütyökkel. Világosbarna, sötét fol
tos, simított, polírozás nyoma, durvább vegyes zúzalék (16. kép 4.) Világos
barna, sötét foltos, polírozás nyoma, durvább vegyes zúzalék (16. kép 5, 23. 
kép 9.) Oldaltöredék, kissé felfelé álló elnagyolt bütyökkel. Világosbarna, 
sötét foltos, durva felületi kidolgozott, apró kavics, durva zúzalék. (16. kép 
6, 23. kép 11.) Homorúan ívelt felső részű, kevéssé öblösödő edény töredé
ke, legömbölyített tetejű ovális bütyökkel. Kissé vörösesbarna, polírozott, 
durvább vegyes zúzalék. (16. kép 8.) Kerek, hegyesedő bütyökkel díszített 
ívelt töredék. Simított, durvább vegyes zúzalék. (16. kép 10.) Nagyobb mé
retű edény bikónikus alsórészének töredéke, kissé felemelkedő, elnagyolt ki
dolgozású, lekerekített tetejű bütyökkel. Világosbarna, egyenetlen polírozás, 
durvább vegyes zúzalék. (17. kép 8, 23. kép 8.) Nagyméretű edény elnagy
olt, lekerekített tetejű, dugószerű bütyökkel díszített oldaltöredéke. Vöröses 
világosbarna, durvább vegyes zúzalék. (16. kép 11,23. kép 7.) 

A vékonyabb falú, finomabb felületi kidolgozású töredékek esetében el
sősorban tálakra, bögrékre, illetve kisebb hordószerű edényekre gondolha-
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tunk. Előfordulhat bütyökdísz a köcsögforma edények és amforák hasi ré
szén is. 

Lekerekített törésvonalú bikónikus oldaltöredék, törésvonalán kis bü
työkkel. Grafitszürke, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. (17. kép 
1.) Kissé ívelt oldaltöredék, dugó alakú bütyökkel. Világosbarna, nagyjából 
polírozott, finom anyagú. (16. kép 7.). ívelt oldaldarab, kissé lógó, lekerekí
tett tetejű ovális bütyökkel. Világosbarna, gondosan polírozott, finom vegyes 
zúzalék (17. kép 2.) Edény kónikus alsó részének töredéke, lekerekített tö
résvonalán kerek bütyökkel. (17. kép 3.). ívelt töredék, elkeskenyedő, dugó 
alakú bütyökkel. (17. kép 4,23. kép 5.). Vékony falú, éles törésvonalú finom 
edényke töredéke, törésvonalán alig kiemelkedő kis ovális bütyökkel. Tál tö
redéke lehet. Barnás sötétszürke, gondosan polírozott, durvább vegyes zúza
lék. (17. kép 5.). ívelt töredék, öblén kerek, legömbölyített kis bütyökkel. 
Szürkésbarna, gondosan polírozott, durvább vegyes zúzalék, de jó anyagú. 
(17. kép 6.) Lekerekített törésvonalú bikónikus edény oldaltöredéke, öblén 
lekerekített tetejű, dugó alakú bütyökkel. Világosbarna, elnagyolt polírozott, 
finom vegyes zúzalék. (17. kép 11, 23. kép 6.) ívelt oldaltöredékek vízszin
tesen átfúrt, zoomorf jellegű füllel. (15. kép 1-2, 23. kép 1-2.) 

b.) Egyéb oldaltöredékek. 
Erősen ívelt oldaltöredék, felületbe simuló, kisméretű függőleges lyukkal el
látott, ovális függesztő bütykökkel. Talán tál töredéke lehet. Világosbarna, 
gondosan simított, durvább vegyes zúzalék. (15. kép 7.) ívelt oldaltöredék, 
öblén ujjbenyomással. Mélyebb tál töredéke lehet. Világosbarna, feketés fol
tos, polírozott, finom anyagú. (17. kép 7, 23. kép 3.) Erőteljesebben behajtó 
bikónikus edény oldaldarabja, lekerekített törésvonalán vízszintes füllel. 
Szürkés sötétbarna, gondosan polírozott, finom vegyes zúzalék. (17. kép 9) 

Bikónikus edények oldaltöredékei, éles törésvonallal, enyhén homorúan 
ívelt felső résszel. (17. kép 12-13) Bikónikus edények oldaltöredékei. Felső 
részük kissé domborodó (17. kép 10, 14-15.) 

c.) Peremtöredékek. 
A leletegyüttesben nagy számban fordulnak elő különféle, nehezen megha
tározható formához tartozó peremtöredékek. Ezek alapján is jól megfigyel
hető a leletanyag egyik fő jellegzetessége, nevezetesen a bikónikus fonnák 
hangsúlyos megjelenése. 

A kónikus felsőrészű, különböző mértékben öblösödő edények darabjai 
leginkább hordószerű edényeket képviselhetnek, de ez a forma ritkábban a 
fazekakra is jellemző lehet. A kisebb szájátmérőjű töredékek köcsögszerű 
edényekhez is tartozhattak. 

A kissé homorúan ívelt felsőrészű példányok esetében az imént említett 
három típushoz az amforák és a vázaformájú edények is csatlakozhatnak. A 
hosszabb nyakú, kisebb átmérőjű példányok itt is köcsögforma edényeket 
képviselhetnek. Az erőteljesen öblösödő példányok hordószerű edényekhez, 
míg a hosszabb, enyhén ívelődő, csaknem cilindrikus nyaktöredékek fazekak
hoz tartozhattak. A rövidnyakú példányok talán amforákból származhatnak. 

A tölcséresedő nyaktöredék leginkább vázaformájú edényekből szár
mazhatnak, míg a peremtől indulóan, enyhén ívelt töredékek hordószerű edé
nyekhez, esetleg mély tálakhoz tartozhattak. 

III. A LELETANYAG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
ÉS KAPCSOLATAI 

KERÁMIATECHNIKA 

A Remete barlangban előkerült középső rézkori leletegyüttes 
kerámiája technikailag egységes jellegűnek tartható, nem vá
lasztható szét finom és durva kerámia. Legfeljebb a nagyobb 
méretű, hordó szerű edényeknél figyelhető meg az agyag dur
vábbra zúzott adalékanyaggal történő soványítása, de a felüle
tet általában ezeknél is gondosan kidolgozták. A leletanyagban 
általánosan a finomra őrölt kerámia, kő, illetve homok sová
nyító anyagok alkalmazása jellemző. Az edények felületét kí

vül-belül egyenletesen polírozták, sok esetben fényesre csi
szolták. Ritkább és inkább a nagyobb edényeknél fordul elő a 
felszínen rendszertelen besimított csíkokat hagyó, elnagyol
tabb polírozás.(pl. 16. kép 9, 23. kép 10.) Durva felületű töre
dékkel csak elvétve találkozunk. Ezekben az esetekben is in
kább a felület elnagyoltabb elsimításáról beszélhetünk. 

Az edények színe leggyakrabban sötét- vagy világosbarna 
foltos, de előfordulnak szürkés és feketés töredékek is, me
lyekre szintén a barnás árnyalat jellemző. 

EDÉNYFORMÁK 

A leletegyüttesben megjelenő edénytípusok között dominálnak 
a behúzott peremű, illetve bikónikus tálak, melyek többféle 
változatban fordulnak elő. (1-3. kép) Formailag általános jel
lemzőjük az alacsony, kissé behajló vagy erősebben behúzott 
felső rész, melyhez mély, kónikus alsó rész csatlakozik. A 
bikónikus tálakat, legnagyobb szélességüknél általában lekere
kítették, ritkább az éles törésvonal. (1. kép 2, 7; 2. kép 6.) Ki
zárólagos a bütyökdíszítés, melyet általában az edény öblén, 
ritkábban a felső részén alkalmaztak. A gyakran megjelenő fü
les tálak esetében is azonos formai jellegzetességekkel találko
zunk, de ezek között ritkább a behúzott peremű, illetve 
bikónikus forma (4. kép 1-2,4, 5. kép 3.), inkább a cilindrikus 
felső rész jellemző. (4. kép 3, 5. kép 1, 3-8.) A peremből indu
ló zömök fül minden esetben a törésvonalra támaszkodik. Jel
legzetesek, a fülnél megemelkedő peremkiképzésű példányok. 
(4. kép 1, 19. kép 9; 5. kép 2, 4, 7-8; 19. kép 6.) A tálak kissé 
tölcséresedő nyakú változata ritkaság a leletegyüttesben. (4. 
kép 5.) 

A vizsgált leletanyagban különösen jellegzetes bikónikus 
és behúzott peremű tálak pontos párhuzamait a többi Budapest 
környéki, továbbá az ÉK-dunántúli lelőhelyek anyagában ta
láljuk, ahol hasonlóképpen gyakori, domináló edénytípust kép
viselnek.31 Jelentősen kisebb számban, de megtalálható mind
két táltípus összes változatának párhuzama a DNY-szlovákiai 
Ludanice anyagban is.32 A Balaton-Lasinja kultúra körében 
ugyancsak vezértípust képvisel ez a két tálforma, melyeknek 
szoros rokonsága a Remete barlangiakkal, a sok esetben erőtel
jesebben hangsúlyozott domború felső és homorú alsó rész el
lenére is szembetűnő. Alapvető különbség viszont a tálak felső 
részén gyakran megjelenő kannelúrás díszítés, mely teljesség
gel hiányzik anyagunkból.33 A bütyökdíszek alkalmazása igen 
hasonló, de a meghatározó, jellegzetes formák és azok aránya 
eltéréseket mutat. A Remete barlangi tálak formavilágának és 
díszítéseinek szinte tökéletes párhuzamai kerültek elő viszont 
a Balaton-Lasinja határvidéken feltárt lébényi lelőhely anyagá
ban, mely erőteljes kapcsolatokra hívja fel a figyelmet az ÉK-
dunántúli és Budapest környéki lelőhelyekkel.34 Kevés párhu
zam ismert a bodrogkeresztúri kultúra néhány lelőhelyéről is, 
de összességét tekintve, ez a típus nem tartozik a kerámia fő 
jellegzetességei közé.35 A leletegyüttesünkben előforduló, kó
nikus aljú, tölcséres nyakú tál legjobb párhuzamai a Ludanice 
csoportban találhatók, ahol ez, a lengyeli hagyományokban 
gyökerező típus, gyakori és igen jellegzetes. Enyhébben és 
erősebben kihajló nyakú variáns is ismert,36 de hasonló, füllel 
ellátott változat nem található a csoport leletei között. A Reme
te barlangban megjelenő füles táltípus, kisebb alakbeli eltéré
sekkel megjelenik a bodrogkeresztúri kultúra leletegyüttesei-
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ben is," de itt, alapvető különbségként, a gömbszelet alakú for
ma dominál. Nem nagy számban, de megtalálhatók a füles tá
lak a Ludanice csoport DNy-szlovákiai leletei között is.38 A fül 
indításánál felhúzott peremű formát egyik körből sem ismer
jük. Minden tekintetben tökéletes párhuzamok fordulnak elő 
viszont az ÉK-dunántúli leletek között, ahol a Remete-barlang
hoz hasonlóan a kónikus aljú forma dominál és gyakori jelleg
zetesség a fülnél felhúzott perem is.39 

A leletegyüttesben szereplő tejesköcsög alakú edények, a 
rekonstruálható esetekben, széles, szájú, zömök edényekhez 
tartozhattak. (6-7. kép) Felső részük tagolatlan, testük általában 
bikónikus. A törésvonal és az edény súlypontja a fenék közelé
ben található. (6. kép 3., 7. kép 7.) A zömök fülek indulásánál a 
perem sok esetben megemelkedik. (6. kép 1-7, 7. kép 5-6, 7. 
kép 8.) A felemelkedő peremű köcsögök mellett ritkábbnak tű
nik, az egyenesen elvágott peremű forma (7. kép 1-4.). 

A környező, egykorú kultúrák közül, a tejesköcsög formá
jú edény a bodrogkeresztúri kultúra jellegzetes vezértípusa. 
Annak ellenére, hogy a kultúra átmenetinek, illetve korainak 
meghatározott leletegyütteseiben szórványosan megjelennek 
szélesebb szájú, zömökebb fonnák is,40 a kultúra körében in
kább nyúlánkabb, tagoltabb testű változatok dominálnak.41 Fü
lük ritkán emelkedik a perem fölé,42 és eltérő jelenség a bemé
lyített díszítés alkalmazása is. A Ludanice csoport kerámiájá
ban, kisebb hangsúllyal, de megtalálható a kétfülű, tejeskö
csögre emlékeztető edénytípus.43 Ezek az edények, széles szá
jukkal és zömök alakjukkal, közeli rokonságot mutatnak a Re
mete barlangból megismert példányokkal, de a DNy-szlováki
ai anyagból hiányzik a fülnél megemelkedő peremű variáns. A 
Remete barlangban található köcsögök legközelebbi párhuza
mait a többi Budapest környéki, illetve az ÉK-dunántúli lelő
helyeken találjuk meg44, de a felhúzott perem kevésbé gyakori 
ez utóbbi területen. 

A Remete barlangban, néhány töredék az amfora formájú 
edénytípust képviseli. Szűkülő szájú, ívelt nyakú, öblösödő 
edények tartoznak ide, rövid nyakat átívelő füllel. Egy részük 
szűkülő szájú, rövid ívelt nyakú, erőteljesen öblösödő testű 
edény, peremből vagy perem alól induló, nyakhajlatban ülő zö
mök füllel (10. kép 3, 6-7.). Peremük enyhén kihajló, vagy 
egyenesen elvágott. Ennek a formának pontos párhuzamait a 
Ludanice csoport DNy-szlovákiai anyagában találjuk, ahol na
gyobb arányban megjelenő, jellegzetes vezértípust képvisel
nek.45 Megtalálhatók az ÉK-dunántúli leletek között is.46 Rit
kább, a Remete barlangban két példánnyal is képviselt, hosz-
szabb fülű változat, melynek igazán jó párhuzamát jelenleg 
nem ismerjük. (10. kép 1-2.) Az ÉK-Dunántúlon és a többi Bu
dapest környéki lelőhelyen nagyjából azonos módon, az amfo
rákhoz képest gyakoribb a köcsögszerű edények előfordulása, 
míg a DNy-szlovákiai területen ez éppen megfordítva érvé
nyes. 

A hordószerű edényeknek formailag kétféle változata kü
löníthető el a Remete barlang anyagában. Nagyobb méretű, 
egyenesen elvágott peremű, széles szájú edények, peremük kö
zelében, vagy öblükön füllel. Általában jellemző a bikónikus, 
lekerekített törésvonalú forma. Az ívelt oldalú példányok töre
dékei mellett jellegzetes a lekerekített törésvonalú, kettős kó
nikus forma is. Az előző változatnál a fül az edény öblén he
lyezkedik el, utóbbinál a peremen, vagy a perem alatt. (12. kép 
1-6,13. kép 1-5.) 

A hordószerű edény jellegzetes javarézkori edénytípus. A 
Remete barlangban előforduló formák a bodrogkeresztúri kul
túra,47 a Balaton-Lasinja kultúra48 és a Ludanice csoport49 le
letegyütteseiben egyaránt megtalálhatók. A Balaton-Lasinja 
együttesekben gyakoribb a környékünkön is jellegzetesebb 
bikónikus forma, míg a bodrogkeresztúri kultúra körében in
kább az ívelt oldalú forma dominál. Pontos párhuzamokat ta
lálunk a többi Budapest környéki lelőhelyen és az ÉK-Dunán
túlon is.5ü A leletegyüttesünkben megjelenő bögrék a hordósze
rű edények kicsinyített változatainak tekinthetők. (8. kép 9-11, 
21. kép 1-2,4.) 

Több töredék a kihajló peremű, lendületesen ívelt, vagy 
cilindrikus nyakú, gömbölyödő hasú váza formájú edényeket 
képviseli a Remete barlang együttesében. (11. kép 4-7.) Ez a 
ritka edénytípus Budapest környékén csak lelőhelyünkről is
mert és az ÉK-Dunántúlon is csak a pilisszentléleki Legény
barlangban fordul elő.51 Legjobb párhuzamait a Ludanice cso
portban találjuk, ahol e gyakori edényformának lágyabb és ta
goltabb változata egyaránt megjelenik.52 

A leletegyüttesben megjelenő fazéktöredékek széles szájú, 
egyenes peremű, kónikus, vagy kissé homorúan ívelt felső ré
szű, öblösödő példányokból származnak. Peremük közelében 
dugószerű bütyökdísz található. A fazekak formájának, díszí
tésmódjának pontos megfelelői szintén a Ludanice csoport 
DNy-szlovákiai leletegyütteseiben.53 és az ÉK-Dunántúl anya
gában tűnnek fel.54 

A leletegyüttes jellegzetes edényei a csőtalpas tálak. A tá
lak között ismertetett típusok egy része is ehhez az edénytípus
hoz tartozhatott. A rekonstruálható töredékek alapján a gyűrű
szerűén megvastagított felső részű, kónikus, lefelé kissé ível
ten kihajló peremű talptípus lehetett a leggyakoribb (9. kép 1, 
4-5.), de előfordul a sima kónikus talp is (9. kép 3.). A talpak 
felső részét kerek áttörésekkel díszítették. Az egyik példány 
felső részét párnaszerűen megvastagították (9. kép 2.). Ez a 
forma, a több hasonló leletegyüttesben is megjelenő, harangos 
talpak változataként értékelhető. 

Csőtalpú tálak gyakran tűnnek fel a környező javarézkori 
kultúrák anyagában. A bodrogkeresztúri kultúra körében fellel
hetők ugyan a Remete barlang együttesében előforduló típu
sok,55 de megjelenésük igen szórványos és nem jellegzetes. Le
letegyüttesünkből hiányzik a bodrogkeresztúri kultúrában leg
tipikusabb, hengeres talpak előfordulása és eltérő a talpak dí
szítésének rendszere is. A talpak legjobb párhuzamait a 
Ludanice csoport anyagában találjuk, ahol a leggyakrabban 
előforduló harangosodó talpak mellett56 ritkábban, de megje
lennek a kónikus57 és a gyűrűszerűén megvastagodó felső részű 
talpak is.58 A formák egyezése mellett, a díszítés rendszere is 
hasonló, amennyiben a kerek áttöréseket minden esetben a talp 
felső részén találjuk. Megjelennek a csőtalpas tálak a Balaton-
Lasinja kultúra leletegyütteseiben is, ahol a rekonstruálható tö
redékek alapján, elsősorban a harangosodó talpú tálak haszná
lata jellemző.59 

A Remete barlangban előforduló kétfülű csészék között ala
csony szélesebb, és magasabb karcsúbb változat különíthető el. 
A súlypont az edény alsó részénél helyezkedik el, a fenékrész 
szinte észrevétlen átmenettel csatlakozik az edénytesthez. A len
dületesen ívelődő fül általában a perem fölé magasodik és az 
edényfenék közelében csatlakozik a csésze oldalához. A legtöbb 
példánynál jellemző a fül indításánál megemelkedő perem. 
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Pontos párhuzamaik a bodrogkeresztúri kultúra, illetve a 
Ludanice csoport anyagában egyaránt előfordulnak. A 
bodrogkeresztúri kultúra legtöbb példányára ugyancsak jel
lemző a fülnél megemelkedő perem, de megfigyelhető az 
egyenes peremű példányok előfordulása is. A Ludanice csoport 
DNY-szlovákiai anyagában valamivel ritkábban találkozunk a 
fülnél megemelkedő peremű variánssal. A két kulturális egy
ség csészéi között kimutatható szoros tipológiai rokonság elle
nére, eltérő jellegzetesség, a bodrogkeresztúri kultúra csészéin 
több esetben alkalmazott bemélyített díszítés előfordulása, 
mely a Ludanice csoport csészéin nem jellemző. A Remete 
barlangban sem ismert ez a díszítés, mely a csészetípus gyako
riságához mérten elenyésző és nem jellegzetes a többi Buda
pest környéki és ÉK-dunántúli lelőhely anyagában sem. A 
Balaton-Lasinja kultúra körében előforduló kétfülű csészetí
pus, formai jegyei különböznek a Remete barlang csészéitől.60 

DÍSZÍTÉS 

A Remete barlang javarézkori kerámiájára kizárólagosan a bü
työkdíszek alkalmazása jellemző, melyek különösen nagy vál
tozatosságban fordulnak elő. Főként bikónikus és behúzott pe
remű tálak, hordószerű edények, fazekak díszítésénél használ
ták. Előfordulnak kerek, legömbölyített tetejű és dugó alakú 
bütyökdíszek. Tálakon gyakori a vízszintesen elhelyezett, felü
letből kiemelkedő hosszúkás bütyökdísz, melynek ritkább vál
tozata a felső részről lelógó, csepp alakú bütyök (1. kép 3.). 
Ritkább a függőlegesen elhelyezett bütyökdísz, mely általában 
a tálak felső részén található. 

A kerámia díszítésében megnyilvánuló sajátosságok köze
li rokonságot mutatnak az ÉK-Dunántúlon megjelenő lelete
gyüttesek kerámiájával és a Ludanice csoport DNy-szlovákiai 
anyagával, ahol szintén a karcolt dísz teljes hiánya mellett a 
bütyökdíszek hasonló változatossága figyelhető meg. A díszek 
elhelyezése, formája hasonló jellegzetességeket mutat, ará
nyuk azonban eltérő. Míg a DNy-szlovákiai anyagban inkább 
a lengyeli hagyományokat folyató kerek díszek gyakoribbak, 
addig a Remete barlangban inkább a vízszintesen elhelyezett 
díszek dominálnak. A bodrogkeresztúri kultúrában nem ta
pasztalható a bütyökdíszek ilyen mértékű formagazdagsága és 
összességében jelentős eltérés a bemélyített díszek gyakori al
kalmazása is. A Balaton-Lasinja kultúrában a meghatározó 
kannelúrás díszítés mellett szintén jelentős szerepet kaptak a 
bütyökdíszek. Ebben a körben is a vízszintesen elhelyezkedő 
bütyökdíszek jellegzetesek, de dominál a Remete barlangban 
csak elvétve előforduló lelógó csepp, illetve korong alakú bü
työkdíszek alkalmazása. 

IV. ÉRTÉKELÉS 

A Remete barlang anyagával rokonítható leletegyütteseket a 
főváros területéről és közigazgatási határának közeléből eddig 
12 lelőhelyről ismerjük.61 

Lelőhelyek jegyzéke (1-2. térkép) 
1. Nagykovácsi, Remete-hegyi Alsóbarlang. 
- Gyűjtött telepleletek.62 

2. Nagykovácsi, Remete-hegyi Felsőbarlang. 
- Gyűjtött telepleletek. 

3. Nagykovácsi, Remete-hegyi Zsomboly 
- Gyűjtött telepleletek.63 

4. Budapest, Bátori barlang.64 

- Gyűjtött telepleletek.65 

5. Budapest, XI. Budafoki út 78. (Épületelemgyár) 
- Telep- és sírleletek66 

6. Budapest, XI. Gellérthegy déli lejtője. 
- Feltételezett sírleletek.67 

7. Budapest, III. Békásmegyer, Vöröshadsereg útja, Pünkösd
fürdő környéke. 
- Telep- és sírleletek.68 

8. Budapest, III. Pusztadombi út 12. 
-Telepleletek.69 

9. Budapest, XVII. Csabai út 50. 
- Sírlelet.70 

10. Budapest, Rákoscsaba Újtelep, Hunyadi u. 
-Sírleletek.71 

11. Budapest, Rákospalota, Kossuth L. u. 
- Telepleletek.72 

12. Budapest, Rákospalota, Bogáncs u. 3. 
- Szórványos teleplelet.73 

A jelenleg értékelhető kevés információ alapján, úgy tűnik, 
hogy a települések inkább a budai oldalon koncentrálódhattak, 
míg a pesti oldal gyérebben betelepült lehetett a középső réz
kor első felében. Itt csak a Szilas és a Rákos patak árterét kísé
rő egykori szárazulatokon kerültek elő magányos temetkezé
sek, illetve szórványos telepleletek.74 A budai oldal nyíltszíni 
telepei a Duna közeli ártéri teraszokon létesültek és megszáll
ták a Budai hegység vízközeli barlangjait is. A jelenlegi adatok 
alapján a telepek itt sem lehettek hosszú életűek, gazdagabb le
letanyagot csak a barlangokból ismerünk. A barlangi telepek 
többségében a legintenzívebb élettevékenység éppen a 
javarézkor tárgyalt időszakában folyt (pl. Remete barlang, Bá
tori barlang,75 Remete-hegyi Zsomboly), mely különösen 
hangsúlyozza e települések jelentőségét ebben az periódusban. 
Egyelőre nem világos, hogy a barlangokat többször visszatér
ve, csak időszakonként lakták, vagy huzamosabb megtelepe
déssel számolhatunk ezeken a lelőhelyeken. Az értékelhető in
formációkat összegezve úgy tűnik, hogy a Budapest környék 
javarézkorának embere előszeretettel telepedett meg barlan
gokban, míg az alacsonyabb fekvésű nyíltszíni telepek általá
ban nem lehettek nagy méretűek és intenzitásúak. A települési 
módban kimutatható sajátos kettősség kialakulásának háttere 
jelenleg még nyitott kérdés, melynek létrejötte, védelmi szem
pontokon túlmenően, a gazdálkodás és életmód mozgéko
nyabb jellegével is összefügghetett. 

A települései módban hasonló jelenségek tapasztalhatók az 
ÉK-Dunántúlon is, ahol a Remete barlang leletegyüttesének 
tökéletesen megegyező összetételű párhuzamait találjuk. Ily 
módon, a Remete barlang együttese minden tekintetben az ÉK-
Dunántúlon és Budapest környékén körvonalazható középső 
rézkori kulturális egységhez tartozott, melynek leletanyagában 
szoros tipológiai rokonság mutatható ki a DNy-szlovákiai 
Ludanice csoport leleteivel. Emellett, a Budapest környékén és 
az ÉK-Dunántúlon, a települési viszonyokban megmutatkozó 
kettősség, illetve a barlangi telepek különös gyakorisága a 
DNy-szlovákiai Ludanice csoportra is jellemző.76 Fontos 
összekötő kapocs, a mindkét térségben kimutatható lengyeli 
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előzmény jelenléte is.77 Ezt a genetikai összefüggést a lengyeli 
hagyományokra visszavezethető kerámiatípusok, mint pl. az 
amforák,78 váza alakú edények,79 „S" profilú fazekak,80 tölcsé-
resen kihajló nyakú tálak,81 harangos csőtalpak82 előfordulása is 
hangsúlyozza. Felismerhető a késő-lengyeli időszak kerámiá
jában, az ÉK-dunántúli és Budapest környéki leletanyagban 
annyira jellegzetes szélesszájú tejesköcsögforma előzménye 
is.83 A Ludanice kapcsolatok szempontjából jelentős a Ludanice 
körben igen jellegzetes amforaszerű edények megjelenése bar
langunk anyagában, de a többi edénytípus (tálak különböző 
változatai, a zömök „S" profilú fazekak, vázaformájú edények, 
a széles szájú tejesköcsög típus) legjobb párhuzamait szintén a 
Ludanice csoport leletei között találjuk. Mindkét körben jelleg
zetes a duzzadt talpú tálak és a kétfülű csészék megjelenése is. 
A rokon vonások a kerámia minőségében és díszítésében szin
tén felfedezhetők. A Ludanice csoporthoz hasonlóan, a Reme
te barlangban, illetve rokon leletegyütteseiben is a jó minősé
gű, általában polírozott kerámia, a bemélyített díszítés fokozott 
hiánya és a bütyökdíszek nagy változatossága jellemző. A 
Ludanice csoport lelőhelyeiről a Remete barlangi telep és köre 
anyagával rokonítható leletegyüttesek ismertek.84 Annak elle
nére, hogy a barlangunkban előforduló kerámiatípusok minde
gyike megtalálható a csoport lelet együtteseiben, szembetűnő 
különbség az egyes típusok eltérő arányú megjelenése a két te
rületen. A DNy-Szlovákiában annyira jellegzetes, a megelőző 
lengyeli hagyományokra visszavezethető, tölcséres nyakú tá
lak, amforák, váza formájú edények, fazekak, kisebb hang
súllyal jelennek meg területünkön, míg az előbbi térségben rit
kábban előforduló, behúzott peremű, illetve bikónikus tálak, 
füles tálak, tejesköcsögök dominálnak a Remete barlangban és 
a többi lelőhelyen. Lelőhelyeinken néhány olyan jelenség is 
megfigyelhető, mint pl. a tálak és köcsögök fül indításánál 
megemelkedő pereme, mely kizárólagosan itt tapasztalható, 
így a Ludanice csoport DNy-Szlovákiában megjelenő anyagá
ra nem jellemző. Ez a helyinek tekinthető jellegzetesség, talán 
a területünkön nagy számban megjelenő, fülnél megemelkedő 
peremű kétfülű csészék mintájára vezethető vissza. 

Több párhuzam található a bodrogkeresztúri kultúra le
letegyütteseiben is Mindkét helyen megtalálhatók a kétfülű 
mély tálak, a hordószerű edények és kétfülű csészék. Bodrog
keresztúri kapcsolatokra utal a lábas edény megjelenése is. 
Ugyanakkor - a rokon vonások mellett - eltérő jelenség a 
bikónikus és behúzott peremű tálak, a harangosodó, vagy gyű
rűszerűén magvastagodó felső részű csőtalpak szórványos 
megjelenése, illetve az eltérő formában és díszítéssel előfor
duló csőtalpak és tejesköcsögök. Teljességgel hiányoznak a 
váza formájú edények, az amforák és a Remete barlangban 
megjelenő fazéktípus. Ez a jelenség megfordítva is érvényes, 
mivel a bodrogkeresztúri kultúra néhány jellemző formája a 
Remete barlang anyagából hiányzik.85 Jelentős különbség ta
pasztalható a kerámia díszítésében is. Jelentős eltérés a karcolt 
díszítés hiánya leletanyagunkban, illetve a bütyökdíszek olyan 
nagy változatossága, mely a bodrogkeresztúri kultúra kerámi
áján nem tapasztalható. 

Több kerámiatípusnál is szembetűnő rokonság tapasztalha
tó a Balaton-Lasinja kultúra jellegzetességeivel. A Remete bar
langban igen jellegzetes bikónikus és behúzott peremű táltípus, 
kis formai különbséggel vezértípust képvisel a Balaton-Lasinja 
kultúrában is.86 Leletanyagunkban a hordó szerű edényeknél és 

a tejesköcsögök egyes változatainál is megfigyelhető, a 
Balaton-Lasinja kultúra formavilágában meghatározó, 
bikónikus formák megjelenése, mely kevésbé jellemző a 
lengyeli hagyományokat erőteljesebben folytató DNy-szlová-
kiai Ludanice anyagra és idegen a bodrog-keresztúri kultúra 
kerámia anyagában is. Közös edényforma, a kárpát-medencei 
javarézkori kultúrák mindegyikében megjelenő, harangos cső
talpú tál és hordó alakú edény. Ugyanakkor, a Remete barlang 
anyagából hiányzik a Balaton-Lasinja kultúra edényművessé
gében domináló kannelurás díszítés, a grafitozás és az egy fülű 
korsótípus. Mindkét körben hasonló módon gyakori a bütyök
díszítés alkalmazása, de a Balaton-Lasinja kultúra jellegzetes 
típusai különbözőek és előfordulásuk aránya is eltérő a Buda
pest környékén és ÉK-Dunántúlon megfigyeltektől.87 A Reme
te barlangban csak szórványos a lapos, korong alakú bütyök
dísz megjelenése, a tálakon alkalmazott lelógó bütyöktípus 
előfordulása viszont mindkét területen egyaránt jellemző. 

V. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Remete barlang javarézkori leletanyagának kapcsolataira 
vonatkozó megfigyeléseinket az alábbiak szerint összegezhet
jük. 

A Remete barlang középső rézkori anyagának rokon le
letegyütteseit a Dunántúl ÉK-i szögletében és Budapest kör
nyékén találjuk.88 E térség, településtörténeti és tipológiai 
szempontból is, erőteljes szálakkal kötődik DNy-Szlovákia 
azonos korú lelőhelyeihez, melyek a Ludanice csoport leleta
nyagát tartalmazzák. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 
fővárosunk térsége a középső rézkor kezdetén a DNY-
Szlovákiában honos Ludanice csoport elterjedési területéhez 
tartozott, melynek déli határa, a Duna-könyök vidékére is beé
kelődve, egészen a Csepel-sziget déli csúcsának vonaláig hú
zódott. 

A Ludanice csoport gyökerei jól láthatóan a későneolitikus 
lengyeli kultúra korai rézkori hagyományaiba nyúlnak vissza. 
A csoportot meghatározó, önálló arculat kialakulásában kimu
tatható az egykorú környező kultúrák jelentős szerepe, mely 
hatások közvetítésében a Dunántúl ÉK-i szöglete és a főváros 
térsége kulcsfontosságú szerepet játszott. 

Bizonyos edényformákon keresztül kapcsolatok mutatha
tók ki a bodrogkeresztúri kultúrával, de a két kör leletegyütte
seinek összessége alapvetően eltérő jellegzetességeket mutat. 
Mindezek alapján, térségünk összefüggését a bodrogkeresztúri 
kultúrával, a korábban feltételezettnél lazábbnak ítélhetjük 
meg és nem érthetünk egyet azokkal a korábbi állásfoglalások
kal, melyek szerint a Budapest környéki lelőhelyek e kultúra 
peremterületét képviselnék. 

A Remete barlang anyagának vizsgálata a Balaton-Lasinja 
kultúra szerepének és befolyásának jóval nagyobb jelentőségé
re is rávilágított, mely a Dunántúl északi részén és a főváros 
térségében, a lengyeli fejlődést átszínezve, lényegében a 
Ludanice csoport önálló jellegének kialakulásához is vezethe
tett. Ebben a folyamatban, éppen Budapest környékén keresz
tül, bizonyos kapcsolatok révén, érvényesült ugyan a bodrogk
eresztúri kultúra hatása is, de a korábban feltételezetteknél je
lentősen kisebb hangsúllyal. A Ludanice csoport és a Balaton-
Lasinja kultúra erőteljes kapcsolata, illetve összemosódása 
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kezd kibontakozni az újabb észak-dunántúli lelőhelyek leleta
nyaga alapján is.89 E kapcsolatok jellegének és történeti hátte
rének vizsgálata a jövő kutatás előtt álló feladat. 

A főváros térségének közvetítő szerepe a bodrogkeresz
túri, de főleg a Balaton-Lasinja kultúra elemeinek nagyobb 
arányú előfordulásában mérhető le. Mindezek alapján elmond
ható, hogy a Ludanice csoport kialakulásában szerepet játszó, 
a lengyeli előzményt átszínező, idegen, déli hatások (mint pl. a 
bikónikus és behúzott peremű tálak90 és kétfülű csészék91 meg
jelenése), a Balaton-Lasinja és a bodrogkeresztúri kultúra fe
lől, Budapest környékén és az ÉK-Dunántúlon keresztül érvé
nyesültek.92 Hatásuk a Dunától északra fekvő DNy-szlovákiai 
területeken már halványabban érvényesült,93 ahol a lengyeli 
hagyományokban gyökerező jellegzetességek hangsúlyosabb 
továbbélése és az idegen, déli elemek kisebb arányú előfordu
lása tapasztalható. 
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ANGABEN ZUR MITTLEREN KUPFERZEIT VON BUDAPEST 

Der mitteläneolithische Fundkomplex aus der Remete-Höhle 

I. Die kulturelle Eingliederung der Region von Budapest in der ersten 
Periode der mittleren Kupferzeit ist eine seit Jahrzehnten umstrittene Frage 
in unserer äneolithischen Forschung.8-23 In dieser Studie versuche ich mit der 
komplexen Publizierung und Auswertung des Befundes aus der Remete-
Höhle diesen Streit zu klären.24 Aus dem Gebiet und der näheren Umgebung 
von Budapest sind bisher 12 Fundorte aus der ersten Hälfte der mittleren 
Kupferzeit bekannt, von denen die von der Remete-Höhle die meisten und 
repräsentativsten Funde lieferte (Karte. 1-2). Dadurch ist die schon in der 
ersten Hälfte der mittleren Kupferzeit offenbarende, verschiedene Kulturen 
verbindende bzw. ihre Beziehungen übermittelnde Rolle der Region der 
Hauptstadt gut analysierbar. 

II-III. Für das Fundmaterial ist eine sorgfältig bearbeitete, meistens 
polierte Oberfläche von guter Qualität charakteristisch. Zur Magerung wur
den feingemahlte Keramik, Stein und Sand verwendet. Die Gefäße sind 
dunkel- oder hellbraun gefleckt, sogar die gräulichen oder schwärzlichen 
Bruchstücke haben eine bräunliche Tönung. 

Unter den Gefäßformen sind die bikonischen und mit eingezogenem 
Rand versehenen Schüsseln (Abb. 1-3, Abb. 18) manchmal in Henkelform 
(Abb. 4-5, Abb. 19), die breiten, stämmigen Milchtöpfe (Abb. 6-7, Abb. 20, 
1-6), die zweihenkeligen Tassen (Abb. 8, 1-8) typisch. Bei diesen Formen 
treten die am Henkel hochgezogene Ränder oft auf. Die Rohr-fußschüsseln 
erscheinen meistens mit runden Durchbrüchen verzierten und am oberen Teil 
ringförmig verdickten Füßen (Abb. 9, 1-11, Abb. 21, 7-8). Oft treten ton-
nenförmige Gefäße (Abb. 12, 1-6, Abb. 13, 1-5, Abb. 14, 1-8, Abb. 22 
usw.), seltener Amphoren (Abb. 10, 1-7, Abb. 20, 7-10), breitmündige 
Töpfe (Abb. 11,1-3, Abb. 21, 3,5) und vasenförmige Gefäße (Abb. 11,4-7, 
Abb. 21, 6) auf. 

Im Fundmaterial wurden ausschließlich nur Buckelver-zierungen in 
einer ziemlich großen Mannigfaltigkeit verwendet. IV-V. Nach der einge
henden Analyse des Fundgutes konnte folgendes festgestellt werden: 

Die verwandten Fundkomplexe vom mitteläneolithischen Fundmaterial 
aus der Remete-Höhle sind in der NO-Ecke Transdanubiens bzw. in der 
Umgebung von Budapest zu finden.61-73'88 Diese Regionen knüpfen sich 
sowohl aus typologischer als auch aus siedlungsgeschichtlicher Hinsicht 
stark an die gleichzeitigen Fundorte von der SW-Slowakei an, die das 
Material der Ludanice-Gruppe enthalten.76" All dies in Betracht gezogen 
können wir zusammenfassend feststellen, daß der Raum unserer Hauptstadt 
zu Beginn der mittleren Kupferzeit zum Verbreitungsgebiet der in der SW-
Slowakei heimischen Ludanice-Gruppe gehört hatte, dessen südliche Grenze 
sich auch in den Donauknie eingekeilt, ganz bis zur Linie der südlichen 
Spitze der Csepel-Insel hinzog. 

Die Wurzeln der Ludanice-Gruppe reichen gut ersichtlich in die 
frühkupferzeitlichen Traditionen der spätneolithischen Lengyel-Kultur 
zurück.77-83 In der Entfaltung des die Gruppe bestimmenden, selbständigen 

Gepräges ist die bedeutende Rolle der benachbarten Kulturen nachweisbar, 
bei derer Übermittlung die NO-Ecke Transdanubiens und der Raum der 
Hauptstadt entscheidende Rollen gespielt haben. 

Durch gewisse Gefäßformen kann man Verbindungen mit der 
Bodrogkeresztúr-Kultur nachweisen, die Gesamtheit der Fundkomplexe bei
der Kulturkreise zeigt aber im Grunde genommen doch abweichende 
Merkmale auf. Aus diesem Grund können wir den Zusammenhang unseres 
Gebietes mit der Bodrogkeresztúr-Kultur gemäß dem früher Angenom
menen für weniger intensiv halten, und können mit den früheren 
Stellungnahmen, laut denen die Fundorte aus der Umgebung von Budapest 
das Randgebiet dieser Kultur vertreten würden, nicht einverstanden sein. 

Die Untersuchung des Fundgutes aus der Remete-Höhle bewies, daß die 
Rolle und der Einfluß der Balaton-Lasinja-Kulturvkl mehr von Bedeutung 
war, die im nördlichen Teil Trans-danubiens sowie im Raum der Hauptstadt 
die Entwicklung der Lengyel-Kultur verfärbt und im wesentlichen zur 
Entfaltung des selbständigen Charakters der Ludanice-Gruppe geführt haben 
mag. In diesem Prozeß, eben durch die Umgebung von Budapest mittels 
gewisser Verbindungen, übte zwar auch die Bodrogkeresztúr-Kultur ihre 
Wirkung aus, aber in einem viel geringerem Maße als es früher angenommen 
wurde. Die starken Beziehungen bzw. Vermischung der Ludanice-Gruppe 
mit der Balaton-Lasinja-Kultur scheint sich auch anhand des Materials der 
neueren nordtransdanubischen Fundorte zu entfalten.89 Es ist eine Aufgabe 
der zukünftigen Forschung, den Charakter und den historischen Hintergrund 
dieser Beziehungen zu klären. 

Die übermittelnde Rolle der Region der Hauptstadt kann am 
beträchtlichen Vorkommen der Bodrogkeresztúr- und hauptsächlich Bala-
ton-Lasinja-Elemente im hier erscheinenden Fundmaterial vom Ludanice-
Typ gemessen werden. Aufgrund all diesem kann man sagen, daß die frem
den, südlichen Einflüsse (z. B. die Erscheinung der bikonischen, mit einge
zogenem Rand versehenen Schüsseln90 und der zweihenkligen Tassen"), die 
in der Entfaltung der Ludanice-Gruppe eine Rolle spielten und die Vorgänge 
der Lengyel-Kultur verfärbten, sich in der Umgebung von Budapest aus der 
Richtung der Balaton-Lasinja- und der Bodrogkeresztúr-Kultur durch NO-
Transdanubien durchsetzten.92 Ihre Wirkung ist in den SW-slowakischen 
Gebieten nördlich der Donau nicht mehr so stark,'3 wo die in den Lengyel-
Traditionen wurzelnden Charakteristika kraftvoller weiterleben, die fremden 
südlichen Elemente aber seltener vorkommen. 

Aufgrund der ausführlichen Analyse des Fundgutes stellen wir fest, daß 
sich die Region von Budapest in der ersten Hälfte der mittleren Kupferzeit 
an den SW-slowakischen Ludanice-Kreis anknüpfte, aber auch mit den 
Kulturen der Tiefebene und Transdanubiens Kontakt hatte. Anhand der 
Funde aus der Remete-Höhle kann das Siedlungsgebiet der Ludanice-
Gruppe nicht nur auf die nördlichen, nordöstlichen Teile Transdanubiens, 
sondern auch auf den Raum unserer Hauptstadt ausgebreitet werden. 
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IRASNE MELIS KATALIN 

ÁRPÁD-KORI TEMETŐK A PESTI HATÁRBAN* 
(11-13. SZÁZAD) 

Budapest területén, a Duna mindkét oldalán, több Árpád-kori 
temető helye ismert. Igen sajnálatos azonban, hogy mindegyik 
nagy mértékben bolygatott volt. Általában a megmaradt teme
tőrészletek teljes feltárására sem volt lehetőség, legföljebb a 
megbolygatott sírok között volt egy-egy kisebb leletmentés. A 
kutatás nehézségeit fokozza, hogy az 1945 előtti időszakból 
származó leletek zöme elveszett, ami pedig megmaradt, doku
mentáció hiányában szórványként kezelhető. 

A várostörténeti kutatások szempontjából nagy jelentősé
gűek lettek volna a történelmi városmagok - Óbuda, Pest - és 
a vonzáskörzetükbe tartozó települések temetői. Ezek néme
lyikéből feltártak ugyan kisebb részleteket, azonban a leletek 
vagy egy-egy rövidebb időszakra (10-11. sz., esetleg 11-12. 
sz.), vagy az Árpád-kor egész időtartamára (11-13. sz.) jellem
zőek. Ilyen körülmények között a napvilágra került pénzek 
sem a temetőket, hanem csak az egyes sírokat keltezik.1 

Budapest Árpád-kori településtörténeti adatainak össze
gyűjtése során kiderült, hogy az eddig ismert, s időközben el
pusztult temetők mellett, számolni kell újabb, nagy Árpád-ko
ri temetők előkerülésével. Ásatási tapasztalataink szerint a fő
város térségében több olyan Árpád-kori templom volt, ame
lyek körül a templom építését megelőző, és templom építését 
közvetlenül követő időszakokban sem temetkeztek. Ilyen volt 
a budai oldalon a 12. sz. végén épült gercsei,2 a tatárjárás előt
ti csőti3 templom, s ugyanezt láttuk a pesti oldalon a cinkotai,4 

rákospalotai,5 rákoscsabai,6 rákoskeresztúri7 és kerekegyházi8 

templomoknál. A felsorolt helyeken a tatárjárás (1241) után át
épített, kibővített templomok körül általában a 14. sz-ban nyi
tották meg a későközépkori temetőket. 

A későközépkori Pest város területén három Árpád-kori te
mető helye ismert: V. Március 15. tér, a római tábor ÉK-i ne
gyede,9 V. ker. Károlyi utca 16.-Károlyi kert,10 V. ker. Szerb u. 
21—23." A pesti határban további hét Árpád-kori temető helyét 
ismerjük: IV. ker. Káposztásmegyer-Vízművek,12 Dunake-
szi-Alagi major,13 XV. ker. Rákospalota, Sín utca,14 XV ker. 
Rákospalota-Régi Fóti út mellett,15 XVI. ker. Árpádföld-
Timur utca,16 XVIII. ker. Galamb utca,17 XXI. Csepel-sziget 
-Szabadkikötő.18 A temető egészére vonatkozó, értékelhető 
részadatok azonban csak két, az É-pesti határban volt, XV. Rá-
kospalota-Sín utcai, és a XVI. Árpádföld-Timur utcai temető
részletekből állnak rendelkezésünkre. 

BUDAPESTXV. KER. RÁKOSPALOTA, SÍN UTCA 
(Püspök villa) 

A főváros területén 1892-ben került elő az első Árpád-kori te
mető. Bejelentés érkezett a Nemzeti Múzeumba, hogy a Sín ut
cában földmunkák közben sírok kerültek elő. Ezt követően 
Posta Béla a helyszínen először összeszedte a mintegy 30 fel
dúlt sír leleteit, majd feltárta a temető további 171 sírját. A fel
tárásról nem maradt fenn dokumentáció, nincsenek sírleírások, 
rajzok, és időközben elveszett a temetőtérkép is. Fennmaradt 
viszont kéziratban Posta Béla részletes előadása, amelyben a 
rákospalotai temetőfeltárás eredményeit ismertette, elemezte.19 

A leletekről szóló, síronkénti leírások pedig a Nemzeti Múze
um leltárkönyvében maradtak ránk.20 (1. kép) 

A Rákospalota, Sín utcai temető 1892-ben beleltározott leletei 

1. sír 
1892.100/10. Halántékgyűrű alakú bronz karika, kerek sodronyból. Össze 

van nyomva. Á.: 1,5 és 1,4 cm. 
1892.100/11-12. Bronz, vékony sodronykarika töredékei. Két darabra törve. 
8. sír 
1892.100/13. Bronz karika fele, vékony sodronyból. Á.: 1,7 cm 
1892.100/14. Zománcszerű töredék. 
16. sír 
1892.100/15-16. Két egyforma, halántékgyűrű alakú ezüst karika, kerek 

sodronyból. Á.: 2,7 és 3 cm, sodrony A.: 0,3 cm. 
1892.100/17. Ezüsttel borított bronz gyűrű. Zárt karika 0,4 cm széles lemez

ből. Külső oldalán betűkből és jelekből álló felirat. Á.: 2,1 cm 
/ 7. sír 
1892.100/189. Halántékgyűrű alakú bronz karika kerek sodronyból. S végén 

bordázott. Á.: 1,6 és 2,5 cm, sodrony Á.: 0,1 cm. 1892.100/19. Mint az 
előbbi. Á.: 1,8 és 2,3 cm. 

18. sír 
1892.100/20. Halántékgyűrű alakú bronz karika 0,1 cm vastag sodronyból. 

Az S végződés szét van húzva. Á.: 2,9 és 2 cm. 
22. sír 
1892.100/21. Halántékgyűrű alakú ezüst karika 0,1 cm vastag sodronyból. 

A.: 2,1 és 1,6 cm. 
1892.100/22. Mint az előbbi. Á.: 1,8 és 1,6 cm. 
1892.100/23. Mint az előbbi. „Hurkán két vonalszegély." Á.: 2,3 és 2,2 cm 

Sodrony Á.: 0,2 cm. 
1892.100/24. Mint az előbbi. Á.: 2,3 és 2 cm. 
1892.100/25. Ezüst gyűrű, láncszemekből fonott, végei felé vékonyodó kari

ka. Á.: 2,2 cm. 
1892.100/26-33. Fluorit gyöngyök, tojásdad formában, laposra csiszolva. 6 

db ép, 2 db töredék. Ép darabok H.: 1,1 és 1,7 cm között, Sz.: 1,1 és 1,4 
cm között. Van egy két darabból összeragasztott gyöngy. H.: 2 cm, Sz.: 
1,5 cm. 

*A tanulmány az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával a T 013705 sz. kutatási szerződés alapján készült. 
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/. kép. Budapest XV. Rákospalota, Sín utcai, 
1892-ben feltárt temető helyszínrajza 

1892.100/34-35. Üvegpaszta gyöngyök. Egy ép és egy töredék. Sötét 
masszából készültek, „melyre finom ezüst lemez áthuzat borul, s ezt 
eredetileg üveg glazúr fedte, amely azonban most hiányzik." Henger 
alakúak, bő lyukakkal. Ép darab H.: 1,7 cm, Sz.: 1 cm. 

1892.100/36. Bronz késnyél fedőlapja. Téglalap alakú, lapos sarkainál 22 be
karcolt, egyenes vonal. Közepén két levelű, kerek, száras virág van. Sz
eglyukakkal , egyikben vasszeg van. H.: 2,7 cm, Sz.: 1,2 cm A sír körül 
találták, nem melléklet. 

50. sír 
1892.100/37. Szent László ezüst érme. 
51. sír 
1892.100/38. Szent László ezüst érme. 
54. sír 
1892.100/39^16. Vas csat 8 db töredéke. 
1892.100/47. Vas kés hegye. 
55. sír 
1892.100/48. Halántékgyűrű alakú bronz karika, alig 0,1 cm vastag sodrony

ból. Á.: 1,6 és 1,6 cm 
1892.100/49-50. Egyenes vas kés töredékei. 
62. sír 
1892. 100/51-53. Vas karperec töredékei, 0,5 cm vastag sodronyból. 
1892.100/54. III. Béla ezüst érme. 
63. sír 
1892.100/55-56. Tojásdad alakú üveggyöngyök. 
66. sír 
1892.100/57-59. Halántékgyűrű alakú ezüst karikák 0,1 cm vastag sodrony

ból. Á.: 1,7 és 2 cm 3 db 
1892.100/61. Vas szeg. 
31. sír 
1892.100/60. Halántékgyűrű alakú bronz karika 0,2 cm vastag sodronyból. 

Finom huzalból nyolcas alakú huroksor van rajta, amely egyik végével 
az S végződésbe van akasztva, a másik végét a karikára csavarták rá Á.: 

42 

2,3 és 2,7 cm. 
70. sír 
1892.100/62. Vas pántszeg, ún. kapcsolószög 1 cm széles lemezből. 
90. sír 
1892.100/63. Ezüst lemezzel bontott bronz gyűrű, 0,3 cm széles. „Kilenc 

szegletbe törve egy ujj ízületén." Minden lapján egy betűhöz hasonló 
véset látszik. „E vésetek zegzugos vonallal vésvék, s körülbelül ily for
ma jegyeket adnak:" Minden betű keretbe van foglalva. Á.: 2 és 1,9 cm 

93. sír 
1892.100/64-65. Két egyforma, halántékgyűrű alakú ezüst karika 0,2 cm 

vastag kerek sodronyból. Á.: 3 és 2,6 cm. 
94. sír 
1892.100/66. Halántékgyűrű alakú ezüst karika 0,1 cm vastag sodronyból. 

„Hurkán bemélyített vonalszegéllyel." Á.: 1,8 és 1,8 cm. 
1892.100/67. Mint az előbbi. Á.: 2 és 1,5 cm. 
1892.100/68. Mint az előbbi. Á.: 1,7 és 1,6 cm. 
1892.100/69-71. Halántékgyűrű alakú ezüst karika 3 darabra törve. „Hurka 

sima." Á.: 1,7 és 1,6 cm. 
1892.100/72. „Mint az előbbi, de bronzból." Á.: 1,6 és 1,2 cm. 
1892.100/73. Ezüst gyűrű. Láncszemekből fonott. Három lapura kalapált vé

gei felé vékonyodó, nyitott karika. Á.: 2,2 és 2,3 cm. 
95. sír 
1892.100/74. Halántékgyűrű alakú bronz karika, alig 0,1 cm vastag sodrony

ból. „Hurka kissé elgörbült." Á.: 2 és 1,6 cm. 
1892.100/75. Mint az előbbi, de még vékonyabb sodronyból. „Hurka nem 

görbe." A.: 1,6 és 1,5 cm. 
1892.100/76. Mint az előbbi. Á.: 1,7 és 1,5 cm. 
1892.100/77-81. Hasonlónak öt darab töredéke ezüstből. 
1892.100/82. Nyílt sodrony karika alig 0,1 cm vastag sodronyból. Á.: 1,4 és 

1,2 cm. 
77. sír 
1892.100/83. Árpád-kori érem utánzata. 
81. sír 
1892.100/84. Vas szorító pántszeg, ún. kapcsolószeg 0,7 cm széles lemezből. 

H.: 4,5 cm. 
1892.100/85. Imre ezüst érme. 
84. sír 
1892.100/86. Halántékgyűrű alakú ezüst karika 0,2 cm vastag sodronyból. 

„Hurka befelé görbül." Á.: 2,2 és 2,1 cm. 
1892.100/87. „Összerozsdásodott göbecsek." 3 db 
1892.100/88-95. Vas töredékek. 8 db 
89. sír 
1892.100/96. „Halántékgyűrű alakú bronz karika, melyre tojásdad alakú 

ezüst kosárka van fűzve. E kosárka nyolc tojásdad karikából van össze
forrasztva, mely karikák ismét kétrétűen hajlított, vékony sodronyból 
készültek. A kosárka alján forrasztott gömböcs gúla van, sodrony köz
ben, felső részén pedig pántkarika fül volt, s ennek segélyével fűzték 
eredetileg a halántékgyűrű karikára, de miután e füle letörött, a halán
tékgyűrű karikát magán a kosárkán fűzték keresztül." Karika Á.: 2,4 és 
2,5 cm, sodrony Á.: 0,2 cm. Kosárka H.: 2,4 cm Sz.: 1,5 cm. 

1892.100/97-98. Az előbbinek a párja. A karika és a kosárka szétvált. Kari
ka Á.: 2,6 és 2,2 cm Kosárka H.: 2,5 cm, Sz.: 1,3 cm. 

88. sír 
1892.100/99. Bronz gyűrű. Prizmatikus (négyélű) pálcikából készült, nyílt 

karika, mely egyik felén vékonyabb, s végei egymásra hajlanak. Á.: 2 
cm. 

105. sír 
1892.100/100. III. Béla ezüstérme. 
109. sír 
1892.100/101. Halántékgyűrű alakú bronz karika 0,1 cm vastag, kerek sod

ronyból. Á.: 2,7 és 2,1 cm. 
1892.100/102. Mint az előbbi, de szét van húzva, és egy darabja letörött. Á.: 

3 cm. 
119. sír 
1892.100/103. Halántékgyűrű alakú bronz karika 0,1 cm vastag sodronyból. 

Á.: 1,8 és 1,4 cm. 



1892.100/104-105. Hasonló darab kettétörve. Á.: 1,7 és 1,5 cm. 
120. sír 
1892.100/106. Mint az előbbi, de ép Á.: 1,5 és 1,5 cm. 
1892.100/107. Mint az előbbi. A. 
1892.100/108. Mint az előbbi. Á. 
1892.100/109. Mint az előbbi. Á. 

1,6 és 1,4 cm. 
1,6 és 1,4 cm. 
1,8 és 1,4 cm. 

1892.100/110. Hasonló, de prizmatikus (négyélű) pálcikából készítve, mely 
0,1 cm vastag. Á.: 2,1 és 1,6 cm. 

1892.100/111. Hasonlónak a fele. 
130. sír 
1892.100/112-124. Fluorit gyöngyök tojásdad formában, hat lapra csiszolva. 

9 db ép, 4 db töredék. Ép darabok H.: 1-2 cm. Sz.: 1,1-1,6 cm. 
1892.100/125. Halántékgyűrű alakú bronz karika 0,2 cm vastag, kerek sod

ronyból. Hurka letörött. A.: 1,5 cm. 
1892.100/126. Vasszeg, négylapú pálcából, lapos fejjel. H.: 6,5 cm. 
141. sír 
1892.100/127. Halántékgyűrű alakú bronz karika 0,1 cm vastag, kerek sod

ronyból. Á.: 2 és 1,6 cm. 
153. sír 
1892.100/128. „Mint az előbbi, de hurkának csak a töve van meg." Á.: 2,2 

és 1,7 cm. 
1892.100/129. Bronz nyílt karika, egymás fölé futó végekkel, 0,2 cm vastag 

pálcából. Á.: 2 és 1,8 cm. 
1892.100/130. Imre ezüst érme. 
157. sír 
1892.100/131. Nyitott bronz karika, 0,2 cm vastag, kerek sodronyból. Kissé 

négyszögletűre görbítve. Á.: 1,8 és 1,7 cm. 

2. kép. Budapest, XVI. Árpádföld Timur utcai 1988-ban feltárt temető 
helyszínrajza 

3. kép. A Budapest XVI. Timur utcai leletmentés helyszíne a kutatás megkezdése előtt 
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4. kép. Budapest XVI. Timur utca. Az 1988-ban feltárt temetőrészlet térképe, 11-12. sz. 



5. kép. Budapest XVI. Timur utca. Az 1988-ban feltárt temetőrészlet térképe, 11-12. sz. 



Szórványok 

1892.100/132-135. Kagylógyöngyök és ilyenek töredékei. Cypreák család
jából. 

1892.100/136-140. Lila színű hengeres üveggyöngyök, középen citromsár
ga sávval. 3 ép, 1 töredék. H.: 0,7-0,9 cm. 

1892.100/141. Zöldesfehér üveggyöngy, lapos, cső alakú, szabálytalan vé
gekkel. H.: 3 cm, Á.: 0,6 cm. 

1892.100/142. „Igen vékony kagylógyöngy töredéke." 
1892.100/143-157. „Koporsók famaradványai különféle sírokból össze

gyűjtve." 
1892.100/158-164. Cserép edények töredékei. 
1892.100/165. Csiszolt kőeszköz töredéke. 
1892.100/166. Vas csuklópánt. 
1892.100/167. Vas zabla. 
1892.100/168. Vas karika. 
1892.100/169.111. Béla pénze. 

A TEMETŐ ELHEL YEZKEDÉSE ÉS ALAPRAJZA 

A temető elhelyezkedésére, kiterjedésére vonatkozó néhány lé
nyeges adat fennmaradt Posta Béla kéziratában. A lelőhely Rá
kospalota Ny-i oldalán helyezkedett el, az ún. Püspök villa 
mellett. A villa és a lelőhely mentén ÉK-i irányban húzódott a 
Fóti út Az út Ny-i oldalán egy É-Ny-i irányú „mérsékelt ma
gasságú" domb húzódott, legmagasabb pontja 6 m magas volt. 
A domb eredetileg a pesti határban jellegzetes, tojásdad alakú 
homokdomb volt, 1892-re azonban már két oldalát is levágták. 
ÉNy-i szélén építették az újpesti lóvasutat, DK-i oldalát pedig 
a Vasút utcai építkezésekkel egyengették el A környéken lévő, 
alacsonyabb fekvésű helyek feltöltésére elkezdték lehordani a 
dombtetőt, és kb. 30 csontvázat megbolygattak. Az elbeszélés 
szerint a sírok keletelve voltak. 17 napos ásatás vette kezdetét, 
és összesen 171 sírt tártak fel. Az ásatás kutatórákokkal történt, 
az árkok kitűzése a Posta által feltárt 1. sz. sír alapján történt. 
Posta feltevése beigazolódott, soros temetőt találtak. Az egyes 
sorokban lévő sírok egy vonalban, de egymástól távol helyez
kedtek el A sírok azonban nem egymás alatt voltak, hanem az 
alsó sor egy-egy sírját a fölötte lévő sírok közötti üres sávba 
ásták. Mivel azonban a temetőtérkép elveszett, nem tudjuk, 
hány sor volt, soronként hány sír volt, milyen összefüggések 
voltak a sorok, az egyes sírcsoportok között, stb. 

A temető kiterjedését nem sikerült pontosan meghatározni. 
A Ny-i oldalon bolygatott sírok voltak, és több helyen koráb
ban kiszedett, majd visszatemetett csontokat találtak. (Ezek 
nagy része jelenkori bolygatás volt.) Posta É felé nem folytat
ta az ásatást, „mert a sírok rendkívül ritkán követték egymást, 
és melléklet nélküliek voltak." A kéziratban nincs szó a teme
tő másik két oldaláról. 

TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK 

A 171-ből 120 sírban teljesen ép csontvázat találtak, 34 sírban 
vagy gyermekcsontok voltak, „vagy egészen egyedül álló ma
gányos koponyák", 17 sírban pedig teljesen feldúlt csontvázak, 
összedobált csontok voltak. 

A171 sír 3, egymás felett lévő rétegben helyezkedett el. Az 

1. réteg sírjainak a mélysége a dombfelszín követve 30 és 50 
cm között váltakozott. Ebben a rétegben gyermekcsontvázak, 
vagy magányosan álló koponyák voltak. A 2. réteg sírjai kb. 20 
cm-rel mélyebben, 50 és 80 cm közötti mélységben feküdtek. 
Az ásató véleménye szerint az 1. és 2. réteg sírjai egyidőben 
keletkeztek. A 3. réteg sírjai 100 és 130 cm közötti mélységben 
kerültek elő.21 

A csontvázak nagy része szabályosan keletéit volt, de vol
tak ÉNy-DK-i tájolású és É-D-nek fekvő sírok is A tájolás 
módja egyik rétegre sem jellemző. 

A csontvázak a hátukon feküdtek. A feljegyzések szerint a 
karok kétféle helyzetben voltak. „1. a tetem oldalához vannak 
fektetve, ezek vannak többségben. 2. A medence fölött vannak 
összetéve." Az összetett kezek, az előző csoporthoz képest jó
val kisebb számban csak a felső rétegben fordultak elő. Hiá
nyos csontvázat is találtak, bolygatatlannak látszó sírokban. 
Két sírban hiányoztak az alsó végtagok, a legalsó réteg 3 sírjá
ban pedig nem volt koponya, „egyik esetben olyan csontváz
nál, melyet egy közvetlen felette lévő, teljes csontváz alól vet
tünk ki". Posta Béla szerint a rókák bolygatták meg ezeket a sí
rokat. A mérhető csontvázak hossza 140-180 cm volt. 

Mind a három sírrétegben találtak fa koporsónyomokat. 
Különösen sok volt a felső rétegben. A korhadt fanyomokon 
kívül egyenes koporsószögeket és összefogó pántokat találtak. 
Koporsófedél nyomait nem lehetett megfigyelni, illetve nem 
találtak fa koporsófedél maradványokat.22 

A legtöbb csontváz mellett faragatlan kődarab is volt. Leg
többször a fej körül, ritkán a derék táján, néha a lábnál került 
elő. A lábnál lévő köveknél felmerült, hogy azok esetleg a kö
vetkező sorban lévő sírhoz tartoztak, helyzetüknél fogva a kö
vetkező sorban lévő sír fejénél is lehettek. A kövek a közeli fóti 
kőbányából származtak. 

A SÍROKBAN TALÁLT RÉGÉSZETI LELETEK 

A Nemzeti Múzeumi leltárkönyv tételei szerint Posta Béla fel
tárásából 32 sírban voltak mellékletek. Legnagyobb számban 
az általa „halántékgyűrű alakú karikák"-nak nevezett, S végű 
karikák kerültek elő. Ezek nagyobb része bronzból, a többi pe
dig ezüstből készült. Egy-egy bronz S végű karika volt a 8. 55. 
130. 153. és a 157. sírban. Párosával 7 sírban fordultak elő, 
bronzból a 2.17.109.119. sírban, és ezüstből a 16. 66. és a 93. 
sírban. Két pár ezüst S végű karika volt a 22. sírban, az egyik 
karikapár S végződése bordázott volt. A 94. sírban 5 bronz, si
ma, 1 ezüst sima, és 3 ezüst bordázott S végű karika volt. A 95. 
sírban ugyancsak 5 darab volt, ezek közül azonban csak egy 
készül ezüstből. A 3 bronz karika, és az ezüst karika sima S vé
gű volt, az 5. egy nyitott, huzalkarika volt. A 120. sírban 6, 
négy egyforma, körátmetszetű, és kettő, négyélű, (prizmatikus 
átmetszetű) huzalból hajtogatott S végű karika volt. Ez utóbbi 
két, nagyobb átmérőjű karika vastagabb, 0,2 cm átmérőjű hu
zalból készült. 

A bronz S végű karikák a 120. sírban lévő két darab kivé
telével, 0,1 cm vastag huzalból készültek, s bár nem voltak 
egyforma méretűek, valószínűleg egy típusba tartoztak. A ki
sebbek átmérői 1,4 és 1,8 cm között váltakoztak, nagyobbak 
voltak a 120. sír négyélű huzalból készült karikái, (á.: 1,6 és 2 
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cm). A legnagyobbak pedig a 17. sír bordázott S végű karikái 
voltak, amelyeknek az átmérője 2,3 és 2,5 cm volt. 

A 16. 66. 93. és a 22. sírban ezüst S végű karikák voltak, s 
annak ellenére, hogy a 94. sírban a 4 ezüst mellett egy bronz 
karika is volt, ez a sír is ebbe a csoportba tartozik. A 0,1 és 0,2 
cm átmérőjű ezüst huzalból készült sima és bordázott S végű 
karikák különböző méretűek voltak, a 16. sírban kerültek elő a 
legnagyobbak, átmérőjük 2,7 és 3 cm, a kerek huzal pedig 0,3 
cm vastag volt. Síronként különböző méretűek voltak, de az 
egyes sírokon belüliek majdnem egyformák. Egy-egy síron be
lül az ezüst bordázott S végű karikák nagyobban voltak, mint 
a sima S végűek. (22. 94. sír) 

Az S végű karikák csoportjába tartoznak a rákospalotai te
mető 31. és 89. sírjában talált fülbevalóik. Szerencsére ezek 
nem kallódtak el, és legutóbb Mesterházy Károly foglalkozha
tott velük. A 31. sír fülbevalója (á.: 2,3 és 2,7 cm, huzal á.: 0,2 
cm) olyan nagyobb méretű S végű karika volt, amelynek alsó 
ívét egészen vékony bronz huzalból hajtogatott, nyolcas ele
mekből álló huroksor díszítette. Hasonló fülbevalók a 11. sz. 
végi temetőkben fordulnak elő. Ez a fülbevaló bizánci típusú 
ékszerfajta, s kereskedelmi úton került a Kárpátmedencébe.23 

Ugyancsak a bizánci eredetű ékszerek csoportjába tartozik a 
89. sír fülbevaló párja is (á.: 2,4 és 2,5 cm, huzal á.: 0,2 cm). 
A bronz karika alsó ívén kis ezüst kosárkák voltak, amelyek 
olyan technikai és formai jegyekkel készültek, amelyek alap
ján ez a fülbevalópár a filigránkoszorúból készült, kosaras fül
bevalók egyszerűbb változatának tekinthető. Ez az ékszertípus 
zömmel a l l . sz-ban jelent meg a magyar sírokban, de előfor
dult későbbi időszakban is.24 A rákospalotai temető bizánci tí
pusú fülbevalói beilleszthetők a temető pénzekkel keltezett, 
11-12. sz-i sírmellékleletei közé. 

A „halántékgyűrű alakú karikák" rendeltetésével kapcsolat
ban Posta Béla kifejtette, hogy azokat a Rákospalotán tapasztal
tak szerint „sok mindenfélének nevezhetném, csak éppen ha
lántékgyűrűnek nem ... soha nem fordultak elő a halánték táján, 
hanem legtöbbször a fej hátulján lévő, ún. csecsnyúlvány felett. 
...Több sírban két, sőt 3 pár ilyen karika volt, egymás fölött és 
egymástól távol találtattak. ...Az a kérdés, minek lehetne őket 
tartani. Ha tekintetbe veszem azt, hogy a Libejec melletti cseh
országi hasonló temetőben két hajcsomón találtatott egy sírban 
négy ilyen karika, ha meg azt tekintem, hogy ezeknek a helyez
te mindig nagyon állandó, tehát úgy látszik valamire rá voltak 
erősítve. Szem előtt tartom, hogy egy pár észak németországi 
leletben bőrre voltak erősítve, akkor nem látszik valószínűtlen
nek, hogy valamely bőrből készült hajékesség, tán fejkötő dí
szei voltak.25 Az S végű hajkarikák magyarországi elterjedése, 
és a temetőkben való gyakori előfordulása azt mutatja, hogy a 
magyarok jellegzetes viselete volt, a rákospalotai temető pedig 
ezen felül azt is bizonyítja, hogy a 13. sz-ban is viselték."26 

A leírások szerint a temetőben különböző típusú bronz és 
ezüst gyűrűk is voltak. Különösen érdekesek lehettek a 16. és 
a 90. sír rovásokkal és betűelemekkel díszített gyűrű. Az 
egyiknek ma már csak a felnagyított és kiterített rajzát tanul
mányozhatjuk a leltárkönyvben.27 

A 22. és a 94. sírban láncszemekből fonott, végei felé elvé
konyodó, nyitott ezüst gyűrűk voltak. Ezek a gyűrűk a 11. sz-
ban voltak divatban, a század elején jelentek meg, és a század 
végén tűntek el.28 

A rákospalotai temető egyik legjelentősebb sírja a 22. sír 

volt. Az ezüst, sima és bordázott S végű karikák, a láncsze
mekből fonott gyűrű, a fluorit és üvegpaszta gyöngyök jelleg
zetes, 11. sz-i ékszeregyüttest alkottak. Más temetőkben elő
fordult, hogy ez a leletegyüttes 11. sz-i pénzzel is kiegészült. A 
22. sírban 6 egész és két töredékes fluorit gyöngy volt, minde
gyik „tojásdad formában laposra" volt csiszolva. Az ép dara
bok 1,7-1,1 cm hosszúak és 1,4-1,1 cm szélesek voltak. Egy 
ép és egy töredék, hengeres, ezüst fóliás, sötét üvegpaszta 
gyöngy volt közöttük. A 130. sírban 13 db (9 ép és 4 töredék) 
hasonló formájú fluorit gyöngy volt. Ezek is tojásdad formá
ban, „hat lapra" voltak csiszolva. Nagyobbak voltak, mint ami
lyeneket a 22. sírban találtak (H.: 2 cm, Sz.: 1,6-1,1 cm). Az 
ásatás megkezdése előtt feldúlt sírok mellékletei között is vol
tak fluorit gyöngyök, a nagyobb méretűekből 4, a kisebbekből 
3 darabot gyűjtöttek össze.29 

A múlt század végén a rákospalotai fluoritgyöngyök eddig 
ismeretlen leletek voltak. Az azóta eltelt száz év alatt azonban 
igen sok fluoritgyöngyös Árpád-kori sír került elő. Jelentős, 
nagy temetőkben, pl. Halimbán, Pusztaszentlászlón, a fluorit
gyöngyös sírok nagy részében 11. sz-i pénzek voltak. Az emlí
tett két temetőben a 11. sz. második felében, Salamon után I. 
László király idejében hirtelen megnőtt a fluorit gyöngyös sí
rok száma, s ebből arra lehet következtetni, hogy talán ez tör
ténhetett hazánk más tájain, többek között a Budapest határá
ban lévő temetőkben is.30 

A rákospalotai temetőben 8 ezüst érem került elő, 2 db I. 
László (1077-95), 2 db III. Béla (1172-96), 3 db Imre 
(1196-1204) királyok korából. A 8. érem egy III. Béla és Imre 
királyok korából származó pármai éremnek volt az utánzata. 

A temetőt a tatárjárás után nem használták. Ugyancsak 
Posta feljegyzései között találjuk meg azokat a fontos adato
kat, amelyek azt mutatják, hogy 1241 után olyan népesség ke
rült erre a területre, akik nem is tudtak erről a temetőről. „Több 
helyen találtunk bolygatott sírokra, ...néha csak annyiból állt a 
bolygatottság, hogy p. o. a fej hiányzik, vagy a csontok közé 
van keveredve, sokszor csak azon látszik, hogy teljesen boly-
gatatlannak látszó koponya hátulján, vagy a fogak felett meg 
van a bronz rozsda nyoma, de hiányzik a tárgy, melytől a rozs
da származott, sőt ami jellemző, néha ezek a bolygatott sírok 
bizonyos, a rendestől eltérő sort vagy vonalat látszanak alkot
ni.31 Szóval minden oda mutat, hogy e bolygatások középkori 
építés alkalmával jöttek létre, s e mellett bizonyíték az is, hogy 
ily helyeken tömérdek nagyobb ún. fundamentumba való kö
vet is leltünk, többek között egy római sírfelirat töredékét, 
mely valószínűleg a dunakeszi castellumból hurcoltatott a kö
zépkori épületbe."32 Elképzelhető, hogy a középkori épület 
esetleg templom volt, mert az északpesti határból kőházakra 
utaló adattal még nem találkoztunk. 

Az Árpád-kori temető területéről, vagy a közvetlen szom
szédságából évekig kerültek elő régészeti leletek. Ezek között 
volt egy aranyozott rézboglár, amely a 13. sz-i ötvösművészet 
kiemelkedő alkotása.33 Napjainkra a lelőhely teljesen megsem
misült, a teljes egészében sűrűn beépített városrészben nincs 
lehetőség hitelesítő régészeti kutatásra. 
A temetőben Posta Béla szerint az 1346-ban és az 1447-ben 
oklevélben említett Palota falu lakói nyugodtak. Érvei szerint 
az a falu, amelyért a 14. sz-ban pereskedtek, a 13. sz-ban is 
megvolt, és mivel az ásatás folyamán 13. sz-i pénzek is előke
rültek, a temető Palotához tartozott.34 
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BUDAPESTXVI. KER. ÁRPÁDFÖLD, TIMUR UTCA AZ 1988. EVI RÉGÉSZETI KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A Timur-Dezsőfia-Fertály utcák által határolt, beépítetlen te
rület környékén több alkalommal előkerültek emberi csontok, 
és jellegtelen, középkori edénytöredékek. Ez utóbbiak többsé
gükben késő-középkoriak voltak. Az adatok alapján nem lehe
tett megállapítani az ENy-DK-i irányban fekvő, mellékletek 
nélküli, feldúlt sírok korát. Az újkori beásásokkal bolygatott, 
és az idehordott lakossági szeméttel borított domboldalon nem 
láthattunk felszíni régészeti jelenségeket. A területet késő
középkori beásásokkal bolygatott, bizonytalan korú temető le
lőhelyeként vettük nyilvántartásba.35 A lehetőségekhez képest 
több alkalommal terepbejárást végeztünk a rohamosan épülő 
kerületben, de a lelőhelyen, vagy annak közelében továbbra 
sem találtunk felszíni, régészeti jelenségeket. A helybeli lako
sok elbeszélései szerint a Dezsőfia és a Fertály utcai újabb há
zak építésénél többen találtak emberi csontokat, ezüst pénze
ket, gyöngyöket, karikákat, és cserépdarabokat. Épületmarad
ványokról, faragott kövekről, vagy más építőanyagból készült 
falakról, égett, kormos foltokról, régészeti leletekkel betöltött 
üregekről nem beszéltek. 

1988-ban a Timur utca-Dezsőfia utca sarkon ABC áruház 
építésében kezdtek. Az enyhén emelkedő, homokos dombol
dalt kb. 40x30 méteres területen földgéppel vízszintesre nyes
ték, és hozzákezdtek az alapozási árkok kiásásához. A föld
munkák újabb sírokat dúltak fel, az építkezést leállítottuk, és a 
tervezett épület helyén leletmentést végeztünk.36 (2. 3. kép) 

A földmunkákkal 6 sír teljesen megsemmisült. A helyüket 
sem lehetett meghatározni. 7 sírt feldúltak, de maradtak belő
lük in situ részletek. 11 sírt kisebb-nagyobb mértékben meg
bolygattak, de ezek még jól feltárható állapotban maradtak. A 
terület kézi lenyesése után újabb 12 sír koponya, vagy lábujj
csontjai látszottak. Először a már felszínre bukkant sírokat tár
tuk fel, majd az építők kérésére az alapozási árkok helyén foly
tattuk a kutatást. Utoljára került sor az alapozási árkok közötti 
és az épület melletti szabad területek feltárására." Végered
ményben 66 sírt tártunk fel, és ha hozzáadjuk a korábban el
pusztult sírok számát, akkor ezen a területen 78 sírról van tu
domásunk. (4. kép) 

A lelőhely földrajzi környezetét vizsgálva megállapítható, 
hogy az Árpád-kori temető a Ny-i irányban folyó Szilas pata
kot követő dombok egyikének K-i lejtőjén helyezkedik el A 
Szilas patak és a temető közötti távolság kb. 2 km. 

A leletmentés során előkerült a temető DK-i sarka, a teme
tő tehát észak felé a Dezsőfia és mögötte a Forrás utca irányá
ban, nyugat felé pedig a Fertály utca irányában folytatódik. A 
helyi elbeszélők szerint az Árpádföldi sétány telkein már nem 
találtak régészeti leleteket. Az eddigiekből sajnálatos módon 
kiderült, hogy a temető jelentős része a környező házak építé
sével már elpusztult. Az 1988. évi leletmentés eredményei 
alapján feltételezhető, hogy a Fertály utcáig érő, beépítetlen te
rületen újabb sírcsoportot lehetne feltárni.38 

1. sír (4. 5. kép) 
Sírgödör H.: 38 cm. Sz.: 50 cm. Sírmélység (továbbiakban Sm) a nyesett fel

színtől 50 cm.w Tájolás ÉNy-DK, 311°. A sötétbarna, homokos földdel 
betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú, fala függőleges, alja 
vízszintes volt. A csontváz a sírgödör DNy-i oldalához közelebb feküdt, 
a koponya a sírgödör falától 10 cm-re helyezkedett el. A koponya és a 
nyakcsigolyák H.: 28 cm. Bolygatott. Az áruház egyik alapozási árká
nak kiásásával feldúlt sírból csak a koponya és a nyakcsigolyák marad
tak meg. A koponya a bal oldalára billent, az állkapocs a nyakcsigolyá
ra esett. 

Melléklet: 1. A jobb halántékon ezüst lemezesre kalapált S végű karika. 2. A 
nyakcsigolyák jobb oldalán egy csomóban 6 fluorit és egy aranyfóliás 
üvegpaszta gyöngy volt. A gyöngyök valószínűleg a hajfonatot díszítet
ték (18. kép 1-2.). Gyermek, inf. II. (10-12 év).4" 

2. sír (4-5. kép) 
Sírgödör H.: 170 cm. Sz.: 68 cm. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK, 293°. A sö

tétbarna, homokos földdel betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap 
alakú, fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz a sírgödör DNy-i ol
dalához közelebb helyezkedett el, a koponya és a lábujjak a sírgödör fa
lához értek. A csontváz H.: 159 cm. A koponyát a jobb oldalára fektet
ték, a karokat a test mellett kinyújtották. A jobb alkar és a kézcsontok a 
medence mellett, a bal alkar és a kézcsontok a medencecsont alatt he
lyezkedtek el. Bolygatott. Az áruház alapozási árkával elásták a lábszár
csontokat, csak a lábfej csontjai maradtak meg. A földgyaluval összetör
tén a medencét és a kézcsontokat. Melléklete nem volt. Nő (juvenilis) 
aduitus. 

3. sír (4-5. kép, 11. kép 4) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 307°. A csontváz H.: 150 

cm. A koponyát kissé balra fordították, a feltárás idejére kissé hátrabil
lent. A bal kart könyöknél derékszögben behajlították, a kézcsontok a 
bal medencecsonton és az alkaron voltak. A lábfejeket egymással párhu
zamos irányban jobbra fordították. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. 
Nő, aduitus. 

4. sír (4-5. kép, 11. kép 1) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 170 

cm. A koponyát kissé jobbra fordították. A jobb kart a test mellett ki
nyújtották, az alkar és a kéz csontjai a medencecsont szélén voltak. A bal 
kart könyöknél tompaszögben behajlították, a kézcsontok a keresztcson
ton voltak. A lábfejeket előre egyenes irányban kinyújtották. A meden
cében koraszülött magzat csontváza volt, koponyája hiányzott. A felnőtt 
nő bal kezének ujjcsontjai a magzatcsontok alatt voltak. Bolygatatlan. 
Melléklete nem volt. Nő, aduitus. 

5. sír (4-5. kép, 10. kép 4) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 160 

cm. A koponyát kissé balra fordították. A karokat a test mellett kinyúj
tották, a kézcsontok a combcsontokon voltak. A jobb lábat térdnél kissé 
behajlították, a lábfej csontjai szétszóródva helyezkedtek el a lábszár
csontok alsó végénél. Bolygatatlan. 

Melléklet: a tarkó középső részén 1 db bronz, bordázott S végű karika (19. 
kép 3). Nő, aduitus. 

6. sír (4-5. kép, 12. kép l/a) 
Sírgödör H.: 90 cm. Sz.: 50 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 293°. A sötét

barna, homokos földdel betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap ala
kú, fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz a sírgödör közepén fe
küdt, a koponyatető 8 cm-re volt a sírgödör falától, a vállak és a sírgö
dör fala között pedig 14 cm volt a távolság. A csontvázrészlet H.: 126 
cm. A koponyát a bal oldalára fordították. A jobb kart a test mellett ki
nyújtották, valószínűleg a bal kar is ilyen helyzetben volt. Bolygatott. 
Az Áruház alapozási árkával elásták a lábszár és a lábfej csontokat. Hi
ányzanak a bal alkar és kézcsontok. 

Melléklet: egy-egy bronz, bordázott S végű karika mindkét halántékon a fül 
fölötti koponyacsonton (19. kép 1-2). Gyermek, inf. II. 

7. sír (4-5. kép, 12. kép 1/b) 
Sírgödör H.: 80 cm. Sz.: 60 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 270°. A sötét-
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barna, homokos földdel betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap ala
kú, fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz a sírgödör közepén fe
küdt. A csontváz részlet H.: 110 cm. A jobb kart könyöknél tompaszög
ben behajlították, az alkar és a kézcsontok a jobb medencecsonton vol
tak. A bal kart könyökben derékszögben behajlították, a kézcsontok a 
jobb alkaron voltak. Bolygatott. A földgéppel összetörték a koponyát, az 
alapozási árokkal elásták a lábszár és a lábfejcsontokat. 

Melléklet: a koponya töredékei között 1 darab hegyesedő végű, nyitott bronz 
karika (19. kép 12). Gyermek, inf. II. 

8. sír (4-5. kép, 6. kép 7) 
Sírgödör H.: 140 cm. Sz.: 40 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 283°. A sö

tétbarna homokkal betöltött, keskeny sírgödör lekerekített sarkú téglalap 
alakú. Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz és körben a sírgödör 
fala között 4-6 cm volt a távolság. A csontváz részlet H.: 140 cm. A ko
ponyát kissé balra fordították, a feltárás idejére hátra billent. Mindkét 
karját könyöknél tompaszögben behajlították, az alkarok a medence fe
lett keresztezték egymást, a bal kar volt fölül. A kézcsontok a medence
csontok alsó és a combcsontok felső részén kerültek elő. A bal alsó láb
szárcsontok ferde síkban megemelkedtek, ami arra mutat, hogy a kiásott 
sírgödör rövid lett. Bolygatott. A lábfej csontokat az alapozási árokkal 
elásták. Mellékelte nem volt.41 Nő, aduitus. 

9. sír (4-5 kép, 6. kép 8) 
Sírgödör H.: 120 cm. Sz.: 40 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 285°. A sö

tétbarna homokkal betöltött, keskeny sírgödör lekerekített sarkú téglalap 
alakú. Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz jobb oldala a sírgö
dör falához simul, a koponya és a csontváz bal oldala mellett 3-5 cm-re 
húzódik a sírgödör fala. A csontváz részlet H.: 120 cm. A koponyát a 
jobb oldalára fordították. A jobb kart a test mellett kinyújtották. A bal 
kart könyöknél tompaszögben behajlították, a bal kéz csontjai a jobb 
medencecsonton feküdtek. Bolygatott. Az alapozási árok kiásásával el
ásták a jobb kézcsontokat és térdtől lefelé az alsó végtagok csontjait. 
Melléklete nem volt. Nő, juvenilis. 

10. sír (4-5. kép, 6. kép 4) 
Sírgödör H.: 110 cm. Sz.: 50 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A sö

tétbarna homokkal betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú. 
Fala függőleges, alja vízszintes. A koponya a sírgödör falához ért, a 
csontváz és a sírgödör fala között körben 4-5 cm-es távolság volt. A 
csontváz részlet H.: 110 cm. A koponya tarkón feküdt, az állkapocs a 
nyakba esett. Bal karja a test mellett kinyújtva feküdt, a kézcsontok a 
combcsontokon voltak. Jobb karját könyöknél majdnem derékszögben 
behajlították, a kézcsontok a bal medencecsonton voltak. Bolygatott. 
Alsó végtagjai térdtől hiányoztak, amelyek a sírba ásott, 13. sz-i edény
töredéket tartalmazó szemétgödör kiásásával tűntek el. 

Melléklet: 1 db sima, lemezesre kalapált S végű bronzkarika. A koponya bal 
oldalán a csecsnyúlványra tapadt (19. kép 5). Nő, maturus. 

11. sír (4-5. képi) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 317°. A csontváz H.: 170 

cm. Koponyát a jobb oldalára fordították. Bolygatott. Az alapozási árok
kal elásták a csontváz medencéjét az alkar és kézcsontokkal, a comb
csontokat, az alsó végtagok térdtől maradtak meg. (A felszedett csonto
kat ellopták.) 

12. sír (4-5. kép, 10. kép 2) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 314°. A csontváz H.: 160 

cm. A koponya a tarkón feküdt, az ásatás idejére kicsit jobbra billent, az 
állkapocs a nyakba esett. A karok a test mellett kinyújtva feküdtek, a 
kézcsontok a medence és a combcsont mellett voltak. A kinyújtott láb
fejek kissé befelé fordultak. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. (A fel
szedett csontokat ellopták.) 

13. sír (14-15. kép, 6. kép 1) 
Sírgödör H.: 160 cm. Sz.: 52 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A sö

tétbarna homokkal kitöltött sírgödör enyhén lekerekített sarkú téglalap 
alakú. Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz jobb oldala közelebb 
volt a sírgödör falához, mint a bal oldal. A koponya és a lábujjcsontok a 
sírgödör falához értek. A koponya a tarkón feküdt, az állkapocs a nyak
ba esett. Jobb karja a test mellett kinyújtva nyugodott. A kézcsontok a 
medence és a combcsonton voltak. A lábfejeket kinyújtották és kissé be

felé fordították. Bolygatott. A markológép elvágta a medencét és a jobb 
combcsontot, hiányzik a bal alkar a kézcsontokkal, a medence bal fele 
és a bal combcsont. 

Melléklet: 1 db bronz, lemezesre kalapált S végű karika, amely a koponya 
bal oldalán a csecsnyúlványra volt tapadva (19. kép 9). Nő, aduitus. 

14. sír (4-5. kép, 6. kép 5). 
Sírgödör H.: 140 cm. Sz.: 34 cm. Sm.: 30 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A sö

tétbarna homokkal betöltött sírgödör enyhén lekerekített sarkú téglalap 
alakú. Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz bal oldala közelebb 
volt a sírgödör falához, mint a jobb oldal. A csontváz H.: 140 cm. A ko
ponya a bal oldalán feküdt. Bal karját a test mellett egyenesen kinyúj
tották, a jobb kart könyöknél tompaszögben behajlították, a kézcsontok 
a bal medencecsonton voltak. Lábfejeit kifelé fordították és felnyomták, 
mert a sírgödör rövid lett. Bolygatatlan. A csontváz részei a koponyát és 
a végtag csontokat kivéve szinte teljes egészében elkorhadtak. Mellék
lete nem volt. Férfi, juvenilis. 

15. sír (4-5. kép, 11. kép 6,12. kép 3) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 295°. A csontváz H.: 170 

cm. A koponya a tarkón feküdt, a feltárás idejére kissé balra és hátra bil
lent, az állkapocs a nyakba esett. Mindkét karját könyöknél tompaszög
ben behajlították, az alkarok a medence fölött keresztezték egymást. A 
jobb kar volt fölül. A kézcsontok a medencecsontok alsó élén kerültek 
elő. A lábfejeket függőlegesen állították a sírba, a lábfej csontjai egy 
csomóban voltak. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, (aduitus) 
maturus. 

16/1-2. Kettős gyereksír (4-5. kép, 7. kép 4-5.12. kép 2) 
Sírgödör H.: 100 cm. Sz.: 54 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 270°. A sír

gödör falát körben 7-8 cm vastag habarcsréteggel kibélelték, a habarcs
réteg magassága 23 cm volt. Vékony rétegben kb. 1 cm vastagon a sír
gödör alját is bekenték a habarccsal. Helyenként megmaradt a sírgödör 
falát borító habarcsréteg lesimított pereme. A szabályos téglalap alakú 
sírgödör sötétbarna homokkal volt betöltve, közvetlenül a csontvázak 
fölött, és a csontvázak alatt a homok majdnem fekete volt. A sírgödör
ben egymással szembefordítva két gyermek csontváza feküdt. 

16/1. A csontváz részlet H.: 58 cm. A koponya bal oldalán feküdt, karjait a 
medencén keresztbe rakták, a jobb kar volt felül. Bolygatott. Az alapo
zási árokkal ferdén átvágták a sírt és így térdtől lefelé elásták az alsó 
végtagokat. 

Melléklet: A koponya mögé a sírgödör sarkába egy lapos, tégla alakúra fara
gott követ helyeztek. Gyermek, inf. I. 

16/2. A csontváz részlet H.: 80 cm. A koponya a jobb oldalán feküdt, szem
benézett a kisebb gyerek koponyájával. Karjait a könyökénél kissé be
hajlították, a kezek egymás mellett a medencében voltak. Bolygatott. Az 
alapozási árokkal elásták térdtől az alsó végtagokat. Gyermek, inf. II. 
(8-9 év) 

17. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 300°. A csontváz részlet 

H.: 150 cm. Mindkét karja a test mellett kinyújtva feküdt, a kézcsontok 
a medencecsontok alatt voltak. Bal lábfejét befelé fordították, és fel
nyomták. Újkori beásással eltűnt a koponya, és levágták a mellkas jobb 
oldalának felső részét. Melléklete nem volt. Férfi. 

18. sír (4-5. kép, 6. kép 6,12. kép 4) 
Sírgödör H.: 160 cm. Sz.: 50 cm. Sm.: 80 cm. Tájolás ÉNy-DK 300°. A sö

tétbarna homokkal betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú. 
Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz H.: 160 cm. A koponya kis
sé balra billent. A karokat könyöknél tompaszögben behajlították, az al
karok a medence fölött keresztezték egymást. A jobb alkar volt felül. A 
bal kézcsontok a jobb medencecsont alsó, külső szélén voltak. A lábakat 
párhuzamosan kinyújtva helyezték el Bolygatatlan. Melléklete nem 
volt. Férfi, maturus. 

19. sír (4-5. kép, 8. kép 3) 
Sírfolt H.: 150 cm. Sz.: 38 cm. Sm.: 80 cm. Tájolás ÉNy-DK 293°. A vilá

gosbarna homokkal betöltött sírfolt alakja követte a csontváz körvona
lait. A fejnél enyhén íves, lekerekített sarkú volt, a lábfejeknél egyenes 
vonalban zárult, a lábujjak pontosan a sírfolt sarkáig értek. Fala függő
leges, alja vízszintes. A csontváz H.: 145 cm. A koponya szembenézett, 
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az állkapocs a nyakba esett. Mindkét karját könyöknél tompaszögben 
behajlították, a kezeket a szeméremcsont fölött egymásra tették. A bal 
kéz volt fölül. A lábak párhuzamosan feküdtek, a lábfejeket kifelé fordí
tották. Bolygatatlan. 

Melléklet: 1 db ezüst huzalkarika töredéke, a jobb oldali tarkóra volt tapad
va (19. kép 10). Nő, juvenilis. 

20. sír (4-5. kép, 8. kép 4) 
Sírfolt H.: 150 cm. Sz.: 34 cm. Sm.: 80 cm. Tájolás ÉNy-DK 291*. A vilá

gosbarna homokkal betöltött sírfolt alakja követte a csontváz körvona
lait. A fejnél enyhén íves, lekerekített sarkú volt, a lábnál egyenes vonal
ban zárult. Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz H.: 140 cm. A 
koponya szembenézett, az állkapocs a nyakba esett. Mindkét karját 
egyenesen kinyújtották, a jobb kéz csontjai a medencecsont alatt, a bal 
kéz csontjai pedig a medencecsonton és a combcsonton voltak. A lábak 
egyenesen kinyújtva feküdtek, a lábfejeket azonban felnyomták, a 
csontjaik egy-egy csomóba voltak összeesve. Bolygatatlan. Melléklete 
nem volt. Férfi, aduitus. 

21. sír (4-5. kép, 11. kép 5) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 80 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 160 

cm. A koponya kissé balra és előre billent. Karjait könyöknél majdnem 
derékszögben behajlították, az alkarok a derék tájon keresztezték egy
mást, a bal kar volt fölül. A kézcsontok a medencecsontok fölött, annak 
külső oldalán helyezkedtek el. A lábakat párhuzamosan, kinyújtott láb
fejekkel helyezték el. Fa gyökerei által erősen bolygatott volt, a kopo
nya és a végtagcsontok kivételével a csontváz többi része teljesen elkor
hadt. 

Melléklet: a koponyán mind a két csecsnyúlványnál zöld rozsda folt volt, de 
csak a bal oldali huzalkarika töredékét tudtuk felszedni (19. kép 6). Nő, 
(aduitus) maturus. 

22. sír (4-5. kép, 13. kép 1/b) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 45 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 80 

cm. Koponya összetört. Karok a test mellett nyújtott helyzetben feküd
tek, lábai párhuzamosak voltak. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. 
Gyermek, inf. I. 

23. sír (4-5. kép, 6. kép 2, 13. kép 1/c) 
Sírgödör H.: 175 cm. Sz.: 50 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A sö

tétbarna homokkal betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú. 
Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz H.: 175 cm. A koponya kis
sé jobbra és előre billent. A karok a test mellett kinyújtva feküdtek, a 
kézcsontok a medencecsontok alatt voltak. A lábak párhuzamosak vol
tak, a lábfejeket egyenesen kinyújtották. Bolygatatlan. Melléklete nem 
volt. Nő, maturus/senilis. 

24. sír (4-5. kép, 8. kép 2,13. kép l/a) 
Sírfolt H.: 160 cm. Sz.: 34 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 301°. A vilá

gosbarna homokkal betöltött keskeny sírfolt alakja követte a csontváz 
körvonalát. Fala merőleges, alja vízszintes, múmia alakra hasonlított. 
Csontváz H.: 155 cm. A koponyát kissé jobbra fordították, a feltárás ide
jére előrebillent, az állkapocs a nyakba esett. Akarok kinyújtott helyzet
ben voltak, az alkarcsontok a medencecsont szélén feküdtek, a kézcson
tok a combcsont belső oldalán voltak. Kinyújtott lábfejeit kifelé fordí
tották. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, aduitus. 

25. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 176 

cm. A koponyát a jobb oldalára fordították, a kinyújtott lábfejeket kife
lé fordították. Bolygatott. A markológép kiemelte a combcsontot, a me
dencét és az alkarokat. 

Melléklet: a koponyán mindkét oldalon a csecsnyúlványon zöld rozsdafoltok 
voltak, de csak a jobb oldalon maradt meg a vékony huzaldarab rozsdá
ja. Férfi, aduitus. 

26. sír (4-5. kép, 8. kép 5) 
Sírfolt H.: 160 cm. Sz.: 42 cm. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A vilá

gosbarna homokkal betöltött keskeny sírfolt téglalap alakú volt, lekere
kített sarokkal. Formája követte a csontváz körvonalát. A csontváz H.: 
150 cm. A koponyát kissé balra fordították, a feltárás idejére előrebil
lent, az állkapocs a nyakba esett. A karokat egyenesen kinyújtották, az 
alkarok a medencecsonton voltak, a kézcsontok a medence és a comb

csontokon kerültek elő. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, adui
tus. 

27. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontvázrészlet 

H.: 160 cm. A karok a test mellett kinyújtva feküdtek, a kézcsontok a 
combcsontok külső oldalán voltak. A lábfejeket kifelé fordították. Boly
gatott. A markológép kiemelte a koponyát. Melléklete nem volt. Férfi, 
aduitus. 

28. sír (4-5. kép) 
Sírfolt H.: 165 cm. Sz.: 34 cm. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A vilá

gosbarna homokkal kitöltött sírfolt keskeny téglalap alakú volt, lekere
kített sarokkal. Formája követte a csontváz körvonalát. Múmiához ha
sonló alakú. Fala függőleges, alja vízszintes. A csontváz H.: 145 cm. A 
koponyát jobbra fordították, a feltárás idejére kissé hátrabukott, az áll
kapocs a nyakba esett. Karok a test mellett kinyújtva feküdtek, a kéz
csontok a medencecsontok alatt voltak. Bolygatatlan. Melléklete nem 
volt. Nő, maturus. 

29. sír (4-5. kép, 10. kép 3) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 160 

cm. A koponya kissé jobbra és hátra billent, az állkapocs a nyakba esett. 
Bal karja a test mellett kinyújtva feküdt, a jobb kart könyöknél kissé be
hajlították. A jobb alkar a medencecsonton volt, a kézcsontok a meden
cecsont alsó részén, és a combcsont belső oldalán helyezkedtek el. A 
lábfejeket kifelé fordították. Bolygatott. A bal combcsontot a markoló
gép eltörte és kiemelte. 

Melléklet: 1 db bronz, lemezes, S végű karika a tarkó alatt (19. kép 7). Nő?, 
maturus. 

30. sír (4-5. kép, 10. kép 1) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 148 

cm. A koponyát kissé jobbra fordították, a feltárás idejére hátrabillent, 
az állkapocs a nyakba esett. A karokat a test mellett ~i-A cm távolságban 
kinyújtva találtuk. Lábfejeket kifelé fordították. Bolygatatlan. 

Melléklet: 1 db ezüst, sima lemezes, S végű karika a koponyatető jobb olda
lán (19. kép 4). Nő, aduitus. 

31. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 291°. A csontvázrészlet 

H.: 140 cm. A karokat kinyújtva a medencére helyezték, a kéz csontjai 
a combcsontok között voltak. Jobb lábfeje kifelé fordult. Bolygatott. A 
markológép a bal lábat térdtől kiemelte, a koponyát összetörte. Mellék
lete nem volt. Férfi, maturus/senilis. 

32. sír (4-5. kép, 8. kép 1) 
Sírfolt H.: 165 cm. Sz.: 34 cm. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A vilá

gosbarna homokkal kitöltött keskeny sírfolt keskeny téglalap alakú, 
enyhén lekerekített sarkokkal. A bal oldalon a csontváz majdnem teljes 
hosszában hozzáér a folt széléhez. A csontváz H.: 165 cm. A koponya 
bal oldalán feküdt. A jobb kart könyöknél kissé behajlították, az alkar
csont és kézcsontok a medencecsont alatt voltak. Lábfejét kifelé fordí
tották. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, maturus. 

33. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 314°. A csontvázrészlet 

H.: 128 cm. A koponyát jobbra fordították, a feltárás idejére kissé előre 
bukott. A karokat a test mellett kinyújtották, az alkar és a kézfej csont
jai a medencecsontok alatt voltak. Bolygatott. A lábakat térdtől lefelé el
ásták. Melléklete nem volt. Férfi, maturus. 

34. sír (4-5. kép, 9. kép 1, 13. kép 2) 
Sírfolt H.: 170 cm. Sz.: 28-42 cm. Sm.: 50 cm. Tájolása ÉNy-DK 310°. A 

világosbarna homokkal kitöltött sírfolt majdnem múmia alakú volt, mert 
teljes egészében követte a csontváz formáját. A csontváz H.: 165 cm. A 
koponya szembenézett, a feltárás idejére hátrabillent, az állkapocs a 
nyakba esett. A karokat a test mellett kinyújtották, a kézcsontok a me
dence és a combcsont mellett voltak. Lábfejét kifelé fordították, a lábuj
jak a sírfolt sarkáig értek. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Nő, matu
rus. 

35. sír (4-5. kép, 11. kép 3, 13. kép 3) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 315°. A csontvázrészlet 

H.: 160 cm. A karokat egyformán könyöknél behajlították, a kezeket 
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egymásra tették, a bal volt felül. A kézcsontok a szeméremcsonton vol
tak. Lábfejeket kifelé fordították. Bolygatott volt. 1 m átmérőjű, közé
pen 28 cm mély, 13. sz-i leleteket tartalmazó gödröt ástak a sírba. Eltűnt 
a koponya és a mellkas középső része. Melléklete nem volt. Nő. 

36. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 307°. A csontváz H.: 100 

cm. A feltárás idejére a koponya teljesen előre bukott. A bal kar a test 
mellett volt kinyújtva, a kézcsontok a medencecsont alatt voltak, a jobb 
alkart behajlították a derék tájára, a kézcsontok a bal medencecsonton 
voltak. A lábfej csontjai csomóban voltak. Bolygatatlan. Melléklete nem 
volt. Gyermek, inf. II. (10 év) 

37. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 60 cm. Tájolás 310°. A csontvázrészlet H.: 60 cm 

A koponya a bal oldalán előrebillenve feküdt. Bolygatott.Újkori beásás-
sal megsemmisültek a medence, az alkarok és az alsó végtagok. Mellék
lete nem volt. Juvenilis. 

38. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 45 cm. Tájolás ÉNy-DK 323°. A csontvázrészlet 

H.: 34 cm. Bolygatott. Újkori beásásban csak a koponya és a mellkas 
felső részlete maradt meg. Melléklete nem volt. Gyermek, inf. I. 

39. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 320°. A csontvázrészlet 

H.: 70 cm. A karok a test mellett kinyújtott helyzetben voltak. A jobb 
kézcsontok a combcsontokon voltak. Bolygatott. A földgép kiemelte a 
koponyát, összetörte a medencét, és kiemelte az alsó végtagokat. Mel
léklete nem volt. Nő, maturus. 

40. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 295°. A csontvázrészlet 

H.: 130 cm. A koponyát jobbra fordították. A bal kart könyöknél derék
szögben behajlították, az alkar és a kézcsontok a medencecsontok fölött 
helyezkedtek el. A jobb kar valószínűleg a test mellett feküdt kinyújtva. 
Bolygatott. A mellkas jobb oldalát és a jobb kart megbolygatták. Mel
léklete nem volt. Férfi, aduitus? 

4L sír (4-5. kép, 8. kép 6) 
Sírfolt H.: 170 cm. Sz.: 28^0 cm. Sm.: 80 cm. Tájolása ÉNy-DK 297°. A 

világosbarna homokkal kitöltött sírfolt alakúja a csontváz körvonalait 
követő, lekerekített sarkú, keskeny téglalap. A csontváz H.: 160 cm. A 
koponya szembenézett, az állkapocs a nyakba esett. A karokat a test 
mellett kinyújtották. A jobb kéz csontjai combcsonton, a bal kéz csont
jai pedig a medencecsont alatt helyezkedtek el Bolygatatlan. Melléklete 
nem volt. Nő, aduitus. 

42. sír (4-5. kép, 9. kép 2) 
Sírfolt H.: 145 cm. Sz.: 30-40 cm. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A vi

lágosbarna homokkal kitöltött sírfolt alakja követte a csontváz körvona
lát, múmia formára hasonlított. A koponyatetőnél és a lábfejeknél egye
nes vonalban záródott. A csontváz H.: 140 cm. A koponyát a bal oldalá
ra fordították. Jobb karját a könyöknél kissé behajlították, az alkar a me
dencecsonton, a kézcsontok pedig a jobb combcsont külső oldalán vol
tak. A bal kar a test mellett kinyújtva helyezkedett el, a kézcsontok a 
combcsont külső oldalán voltak. Lábfejeket kifelé fordították. 
Bolygatatlan. 

Melléklete: a koponyán a bal csecsnyúlvány fölött zöld rozsda folt volt. Az 
alsó végtagok felett 100 cm átmérőjű, 13. sz-i edénytöredékeket tartal
mazó gödröt ástak. Nő, maturus. 

43. sír (4-5. kép, 11. kép 2) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 308°. A csontváz H.: 160 

cm. A koponya kissé jobbra és hátra billent, az állkapocs a nyakba esett. 
Mindkét karját könyöknél tompaszögben behajlították, az alkarok a me
dencecsontokon, a kézcsontok a combcsontok belső oldalán voltak. A 
lábfejek felnyomva kerültek a sírba. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. 
Nő, maturus. 

44. sír 1-2 (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 45 cm. Tájolás ÉNy-DK Bolygatott. Melléklet nem 

volt. Újszülött, ikrek. 
45. sír (4-5. kép, 9. kép 3,13. kép 4) 
Sírfolt H.: 165 cm. Sz.: 36-50 cm. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A vi

lágosbarna homokkal betöltött sírfolt alakja követte a csontváz körvona
lát. Múmia alakra hasonlít. A lábfejeknél lévő vége egyenes vonalban 
zárult. A csontváz H.: 160 cm. A koponya kissé balra és hátrabillent, az 
állkapocs a nyakba esett. A jobb kart könyöknél tompaszögben behajlí
tották, a kézcsontok a jobb alkaron voltak. A lábfejek felnyomott hely
zetben voltak. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Nő, maturus/senilis. 

46. sír (4-5. kép, 9. kép 4) 
A sírfolt H.: 155 cm. Sz.: 35^15 cm. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A 

világosbarna homokkal betöltött sírfolt alakja követte a csontváz körvo
nalát, múmia alakra hasonlít. A lábfejnél lévő vége egyenes vonalú. A 
csontváz H.: 145 cm. A koponyát balra fordították, a feltárás idejére az 
állkapoccsal együtt hátrabillent. Jobb karját könyöknél tompaszögben 
behajlították, a kézcsontok a keresztcsonton voltak, a bal kart a könyök
nél derékszögben hajlították be, a kézcsontok a jobb alkaron helyezked
tek el. A lábfejeket kifordították, kissé felnyomták. Bolygatatlan. Mel
léklete nem volt. Nő, maturus. •• 

47. sír (4-5. kép, 9. kép 5) 
Sírfolt H.: 190 cm. Sz.: 24^10 cm. Sm.: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 288°. A vi

lágosbarna homokkal betöltött sírfolt alakja a csontváz körvonalát kö
vette, a combcsontok közepénél 24 cm-re elkeskenyedett. Múmia alak
ra hasonlít. A csontváz H.: 170 cm. A koponyát balra fordították. A jobb 
kéz csontjai a combcsonton, a bal kézcsontok pedig a medence és a 
combcsont mellett helyezkedtek el A lábakat egyenesen kinyújtották. 
Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, maturus. 

48. sír (4-5. kép, 7. kép 7, 14. kép 1) 
Sírgödör H.: 185 cm. Sz.: 45-55 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A 

sötétbarna homokkal betöltött sírgödör téglalap alakú volt, lekerekített 
sarokkal. A csontváz H.: 170 cm. A koponya a bal oldalán feküdt. A ka
rokat könyöknél majdnem derékszögben behajlították, a kézcsontok a 
medencecsontokon kerültek elő. A lábfejeket kifordították. Bolygatat-lan 
volt, csak a feltárás közben ásták el a mellkas középső részét. Melléklet: 
két-két szabálytalan alakú kődarab volt a jobb vállon a koponya mögött, 
és a medence két oldalán a könyökök alatt. Mind a három helyen volt egy 
ferdén álló, lapos kődarab (kb. 20x30x20 cm) és alatta egy-egy kisebb, 
hengerded alakú kődarab (kb. 20x10x10 cm). Férfi, maturus. 

49. sír (4-5. kép, 9. kép 6,14. kép 2) 
Sírfolt H.: 175 cm. Sz.: 28^14 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A vi

lágosbarna homokkal kitöltött sírfolt követte a csontváz körvonalát, a 
combcsont közepénél 28 cm-re keskenyedett. Múmia alakra hasonlít. A 
csontváz H.: 160 cm. A koponya a jobb oldalán feküdt. A karokat kö
nyöknél tompaszögben behajlították, az alkarok a medence fölött ke
resztezték egymást. A bal kézcsontok a jobb combcsont belső oldalán, a 
jobb kézcsontok pedig a bal medencecsont alsó részén kerültek elő. A 
lábfejeket egyenesen kinyújtották. Bolygatatlan. 

Melléklet: 1 bronz huzalkarika a bal halántékon (19. kép 11). Nő, maturus. 

50. sír (4-5. kép, 6. kép 3) 
Sírgödör H.: 170 cm. Sz.: 48 cm. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A sö

tétbarna homokkal betöltött sírgödör téglalap alakú volt, szögletes sa
rokkal. A csontváz H.: 160 cm. A koponya a jobb oldalán feküdt és elő
rebillent. A jobb kart könyöknél derékszögben behajlították, a kézcson
tok a bal alkaron voltak. A bal kart könyöknél tompaszögben hajlították 
be, a kézcsontok a szeméremcsonton voltak. A lábfejeket befelé fordí
tották. Bolygatatlan. (A feltárás közben dúlták fel.) 

Melléklet: 1. Egy nagy méretű, ezüst S végű karika a bal halántékon. 2. 
Nyaklánc 21 fluorit és 3 aranyfóliás üvegpaszta gyöngyből. Az állka
pocs alatt a nyakcsigolyák körül helyezkedtek el. A gyöngyök között 
barna korhadék, talán bőrszíj maradványa, és vékony zöld rozsdaszál 
maradéka húzódott (18. kép 3-4.) Nő, aduitus. 

51. sír (4-5. kép). 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 175 

cm. A koponyát jobbra fordították. Jobb karját a test mellett kinyújtot
ták, a kézcsontok a medencecsont alatt voltak. A bal kart könyöknél 
majdnem derékszögben behajlították, a kézcsontok a jobb medence
csonton voltak. Lábfejeit párhuzamosan jobbra hajlították. 
Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, aduitus. 
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52. sír (4-5. kép, 14. kép 3/a) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 175 

cm. A koponya kissé balra fordult és előre billent. Jobb karját a test mel
lett kinyújtották, a kézcsontok a combcsont külső oldalán voltak. A bal 
kart könyöknél tompaszögben behajlították, a kézcsontok keresztezték a 
bal combcsontot. Lábfejeket kifelé fordították. Bolygatatlan. (A kopo
nya a feltárás közben tört össze.) Melléklete nem volt. Férfi, maturus. 

53. sír (4-5 kép, 14. kép 3/b) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 45 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 85 

cm. A karokat könyöknél egyformán kissé behajlították, a kezeket egy
más mellé a szeméremcsontra helyezték. Bolygatatlan. Melléklete nem 
volt. Gyermek, inf. I., 5-6 éves. 

54. sír (4-5. kép, 15. képi) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 155 

cm. A koponyát balra fordították. Mindkét karját a test mellett kinyújt
va helyezték el. Az alkar és a kézcsontok 8-10 cm távolságra voltak a 
medencétől. Lábfejeket felnyomták, a lábfejcsontokat csomóban talál
tuk. Bolygatatlan. 

Melléklet: jobb kéz gyűrűsujján ezüst huzalból készült gyűrű (19. kép 13). 
Nő, aduitus. 

55. sír (4-5. kép, 15. kép 2/a) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 291°. A csontváz H.: 140 

cm. A koponya kissé jobbra és előre billent. A karokat könyöknél tom
paszögben behajlították, a kezek a szeméremcsont fölött keresztezték 
egymást. Lábfejeket kissé elfordították. Bolygatatlan. 

Melléklet: 1. A koponya mögött a bal oldalon, a sírgödör aljától 18 cm-rel 
magasabban egy kb. 17x22x15 cm-es faragatlan kődarab. 2. A koponyán 
a bal csecsnyúlvány fölött egy bronz huzalkarika volt (19. kép 8). Nő, 
juvenilis. 

56. sír (4-5 kép, 15. kép 2/b) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 311°. A csontváz H.: 150 

cm. A koponya jobbra billent. A karok a test mellett kinyújtva feküdtek, 
az alkar és a kézcsontok a medence és a combcsontok alatt helyezked
tek el. Lábait felnyomták. Bolygatatlan. Melléklete nem volt. Férfi, 
maturus. (Aduitus) 

57. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 70 cm. Tájolás ÉNy-DK 295°. A csontváz H.: 160 

cm. A koponyát a bal oldalára fordították. A karok a test mellett kinyújt
va feküdtek, a kézcsontok a combcsontok külső oldalán helyezkedtek el 
Bolygatott, lábfejeket kiásták. Melléklete nem volt. Férfi, maturus. 

58. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 80 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 110 

cm. A karok a test mellett kinyújtva feküdtek. Bolygatott. A törzs bal fe
lét homokbányászattal elásták, a koponya is elmozdult. Az alsó végta
gokat térdtől lefelé az alapozási árokkal ásták el Melléklete nem volt. 
Férfi?, aduitus. 

59. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 130 

cm. A jobb kart kinyújtva a test alá, a bal kart kinyújtva a test mellé he
lyezték. Lábfejeket felnyomták. Bolygatott. A koponya és a lábfejcson
tok nagyobb része hiányzott, az alapozási árokkal ásták el azokat. Mel
léklete nem volt. Nő, aduitus. 

60. sír (4-5. kép, 10. kép 5) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 45 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 73 

cm. Karokat a test mellett kinyújtva helyezték el Bolygatatlan. Mellék
lete nem volt. Gyermek, inf. II. 

61. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 60 cm. Tájolás ÉNy-DK 318°. A csontvázrészlet 

H.: 135 cm. A bal kar a test mellett kinyújtva helyezkedett el. Bolyga
tott. Későközépkori nagy beásás pusztította el a sírt. A törzs baloldala, a 
kar és a balláb maradt meg. Melléklete nem volt. Férfi, juvenilis. 

62. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 50 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontváz H.: 165 

cm. A koponya balra billent, az állkapocs a nyakba esett. Az alkarokat a 
medence fölött keresztbe rakták, a bal kar volt fölül. A jobb kézcsontok 
a bal medencecsonton, a bal kézcsontok a szeméremcsonton, és az előtt 

helyezkedtek el. Lábfejeit egyenesen kinyújtották. Bolygatatlan. Mel
léklete nem volt. Férfi, maturus, (aduitus). 

63. sír (4-5. kép/2 

Sírgödör H.: 150 cm. Sz.: 55 cm. Sm.: 100 cm. Tájolás ÉNy-DK 283°. A sö
tétbarna homokkal betöltött sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú 
volt. A csontvázrészlet H.: 140 cm. A csontváz a sírgödör közepén he
lyezkedett el, a sírgödör fala és a csontváz között körben kb. 10 cm szé
les üres sáv volt. A koponya a jobb oldalán feküdt. Jobb karját könyök
nél tompaszögben behajlították, a kézcsontok a keresztcsonton helyez
kedtek el. A bal kart kinyújtva egyenesen a test mellé helyezték, a kéz
csontok a bal combcsont mellett voltak. Bolygatott, az alsó végtagokat 
térdtől lefelé elásták. Melléklete nem volt. Férfi, aduitus. 

64. sír (4-5. kép, 7. kép 3) 
Sírfolt nem látszott. Sm.: 90 cm. Tájolás ÉNy-DK 310°. A csontvázrészlet 

H.: 15 cm. A koponya szembenézett, de kissé jobbra billent. Jobb kart 
könyöknél kissé behajlították, az alkar és a kézcsontok a medencecson
ton voltak. Bolygatott. Az alsó végtagok térdtől lefelé hiányoznak, és 
bolygatott a törzs bal oldala is A bolygatás a jelenlegi vízvezetékárok 
ásásával történt. Melléklet: a koponyatető mögött kb. 22x20x10 cm tég
la formájú kődarab. Nő, maturus. 

65. sír (4-5. kép) 
A 64. sírt teljes egészében ebbe a sírba ásták, s ezzel a csontvázat teljesen fel

dúlták. Sm.: 100 cm. Bolygatott. Melléklete nem volt. Férfi, maturus. 
66. sír (4-5. kép) 
Sírfolt nem látszott. Sm: 80 cm. Tájolás ÉNy-DK 325°. A csontvázrészlet 

H.: 60 cm. Mindkét kart könyöknél tompaszögben behajlították, az al
karok a medencecsontok felett voltak. Bolygatott. Újkori földmunkák
kal elásták a koponyát, a medence bal oldalát és az alsó végtagokat. 
Melléklete nem volt. 

TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK 

A sírok elhelyezkedése 
A Budapest XVI. Timur utcában feltárt sírok soros temetőből 
származnak. Azonban ha a csontvázakra merőleges irányokat 
figyelembe vesszük, két sorirány fedezhető fel, amelyek a sí
rok eltérő tájolása miatt alakultak ki. 1. A feltárt terület Ny-i 
szélén olyan sírok helyezkednek el, amelyeknek a fekvése kö
zelebb áll a K-Ny-i irányhoz, mint a feltárt terület K-i felében 
lévők tájolása. Ebből következik, hogy a Ny-i sírsorok majd
nem É-D-i irányban húzódnak. 2. A feltárt terület K-i felében 
lévő sírok majdnem ENy-DK-i irányban fekszenek, tájolásuk 
az ÉNy-DK-i iránytól mindössze 4-5 fokkal tért el Ny felé. Itt 
található az a néhány sír is, amelyeknek a tájolása az 
ENy-DK-i iránytól néhány fokkal É felé tér el. A sírsorok 
EK-DNy-i irányban haladnak. 

A sírok elhelyezkedése a sorokban mind a két csoportnál 
azonos. Az alsó sor sírjai a felette lévő sor sírjai közötti sávban 
találhatók, az alsó sorokban lévő csontvázak koponyái a felette 
lévő sor csontvázainak alsó végtagjaival voltak egyvonalban.43 

A temetőrészlet egyrétegű volt. Egyetlen esetben fordult 
elő rátemetkezés, a 64. sírt beleásták a 65-be, a beásással a 65. 
sírt teljesen feldúlták. (4-5. kép) 

A sírok tájolása, a temető szerkezete 
1. A temetőrészletben csak két pontosan keletéit sír volt, a 7. és 
a 16. Mind a kettő gyereksír volt, a 16. sírban két gyermek volt 
eltemetve. 

2. A temetőrészlet Ny-i oldalán lévő sírok K-Ny-i és 
DK-ÉNy-i 283-300° közötti irányban fekszenek. Összesen 17 
(10 férfi, 6 nő, 1 gyerek) sír tartozik ebbe a csoportba. 
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3. A sírok zöme ÉNy-DK-i fekvésűnek mondható. 34 (12 
férfi, 18 nő, 4 gyerek) sír fekvése az ÉNy-DK-i iránytól 4-5 
fokkal eltért Ny-felé. Ezek mellett még 11 sír helyezkedett el 
az ÉNy-DK-i irány közelében, a 307-325° közötti tájolásban. 
Ez összesen 45 sír. 

A 44. kettős újszülött (ikerpár) és a 65. sír tájolását a nagy 
mértékű pusztítás miatt nem lehetett megállapítani. (16. 17. 
kép) 

A Budapest XVI. Timur utcai temető azoknak a temetők
nek a népes sorába tartozik, amelyeknek a sírjait a publikáci
ókban „ÉNy", vagy „kb. ÉNy-i" fekvésűeknek említik.44 Az 
Árpád-kori temetők tájolási kérdései ma még több, megvála
szolandó kérdést vetnek fel. Különböző okai lehetnek annak, 
hogy egész temetők tájolása eltért a pontos keleteléstől, és 
nyilvánvalóan más okai voltak az egyes temetőkben eltérő tá
jolású sírcsoportok keletkezésének. Kétségtelen, hogy a teme
tő és benne a sírok helyének kiválasztásánál figyelembe kellett 
venni sok esetben a domborzati viszonyokat, és a temető he
lyének felszíni adottságait is. Ezek az egyszerűbb esetek. Ha az 
egyéb jelenségek egységesek, az eltérő tájolás nem tekinthető 
temetkezési szokásnak, és nincs jelentősége a temetővel kap
csolatos kérdések elemzésénél.45 Bonyolultabb kérdés, amikor 
egy-egy temetőben ha néhány fokkal is, de eltérő tájolású, zárt 
sírcsoportok jelentek meg. Ez a jelenség akkor is figyelemre
méltó, ha az eltérő tájoláshoz esetleg más, élesen megmutatko
zó különbségek nem kapcsolódnak. Ilyen esetekben a temető 
szerkezetére, s annak változásaira lehet következtetni. 

A Budapest XVI. Timur utcai temetőrészlet alaprajza a pub
likált Árpád-kori temetők közül a pusztaszentlászlói temető 
alaprajzához hasonlít, amelyben három nagyobb sírcsoport 
„egység" különíthető el A pusztaszentlászlói temetőben a kö
zépső szárnyat két oldalról közrefogó sírok tájolása eltérő. A te
metkezési csoportok elemzése alapján feltételezhető, hogy a te
mető helyének kiválasztása idején „meghatározták az egyes 
családi temetkező helyeket és azok terjeszkedési irányát." A te
metkezések felhagyásának idejére a temető alaprajza legyező 
alakú lett.46 Kétségtelen, hogy a Budapest XVI. Timur utcai te
metőnek csak egy töredéke ismert, de feltételezhető, hogy a tá
jolási különbségek alapján kirajzolódó sírcsoportokba itt is egy-
egy család egymást követő generációi temetkeztek. (4. kép) 

Sírgödrök 
1. Téglalap alakú sírgödrök: 15 (7 nő, 3 férfi, 5 gyerek) sírnál 
szabályos, téglalap alakú sírgödröt ástak. Nagy vonalakban 
egyformák, csupán kisebb részletekben különböznek egymás
tól. (4-5. kép) 

a) A sírgödör oldalai határozott, egyenes vonalban futnak, 
a sarkok formája derékszöghöz közelálló. (1. 2. 7. 13. 16. 23. 
sír), (6. kép 1-2). Ettől kissé eltér az 50. sír, a sírgödör sarkai 
derékszögűek, a keskenyebb oldalak egyenesek, a két hossz
abb oldal azonban, különösen a csontváz jobb oldalán kihasa-
sodik (6. kép 3). 

b) Lekerekített sarkú, téglalap alakú sírgödrök (6. 14. 18. 
63. sír), (6. kép 5-6). A 10. sírnál a sírgödör sarkai mindenütt 
enyhén lekerekített derékszöget alkottak, azonban a koponya 
mögött a sírgödör széle ívelt volt (6. kép 4). 

c) Majdnem félkör alakban lekerekített sarkú, szinte ovális 
alakú sírgödrök, (8. 9.48. sír). A 8. és a 9. sír (6. kép 7-8) a lá
bánál bolygatott volt, és nem lehetett megfigyelni a sírgödör 

formáját. A 48. sír gödre a csontváz mellé helyezett kövek mi
att két oldalán kiszélesedett, a lábak felé kissé elkeskenyedett. 
A sírgödör fala a koponya mögött ívelt, a lábfejek között pedig 
egyenes vonalú volt (7. kép l).47 

A sírgödrök méretei általában a csontvázak méreteihez iga
zodtak. A 2. 8.13.14.18.23.48. és az 50. sírgödör volt teljes. 
A 6.16. és a 63. sírban a jelenkori bolygatásokkal megsemmi
sültek a sírok alsó részei, a csontvázakból hiányoztak a lábfe
jek, térdnél elásták a 7. és a 9. sírt is. A10. sírt Árpád-kori gö
dör ásásával bolygatták meg, itt is térdtől lefelé hiányoztak a 
lábcsontok. A jelenkori építkezéssel pedig teljesen feldúlták az 
1. sírt, amelyből csak a koponya és a nyakcsigolyák maradtak 
meg. (4-5. kép) 

A sírgödrök hossza a 2. (170 cm), 13. (160 cm), 14. (140 
cm), 18. (160 cm), 23. (175 cm) síroknál megegyezik a kinyúj
tott csontvázak hosszával. A koponya és a lábujjak a sírgödör 
széléhez értek. A10. bolygatott sír koponyája is érintette a sír
gödör szélét. Más esetekben a sírgödör pár centivel hosszabb 
volt, mint a csontváz. A sírgödör fala és a koponya között 3-12 
cm távolságot lehetett megfigyelni. A lábujjak érintették a sír
gödör szélét. Előfordult, hogy a kiásott sírgödör rövidebb lett 
a kelleténél, akkor az alsó lábszárakat megemelték, és a lábfe
jeket elhajlították, vagy visszanyomták a lábszárra. Több vál
tozat fordult elő a sírgödör szélességénél. Az esetek zömében 
a sírgödör szélessége is a csontváz méretéhez igazodott. A 2. 
sírgödör volt a legszélesebb 80 cm, és a 34. sír volt a legkes
kenyebb, 34 cm. A 48. sír a sírgödörbe rakott kövek miatt 55 
cm széles volt. A sírgödrök többségének (9 sír) a szélessége 40 
és 50 cm között váltakozott. 

Az elhunytakat általában nem a sírgödör közepére helyez
ték. A 2. 16. 48. sírok kivételével megfigyeltük, hogy a csont
vázak 2-3 cm-re megközelítik, vagy érintik az egyik hosszan
ti sírgödörfalat. Az 50. sír felső karjai és könyökei mindkét ol
dalon a sírgödör falához simultak. A csontvázak sírgödörbeli 
helyzete valószínűleg a sírba helyezéssel alakult ki, a tetemek 
melletti szélesebb sáv valószínűleg a sírba helyezés eszközei
nek a helye lehetett (6. kép 1-2. 5-8).48 

A sírgödrökben fa építmények, koporsó, keret, fedőlap, alj
deszka nyomait nem láttuk. Nem kerültek elő koporsószögek, 
vagy más, a fa elemeket összetartó szorító pántok sem. Ezek 
helyett a téglalap alakú sírgödrökbe temetett holtakat valamibe 
igen gondosan beburkolták, és elképzelhető, hogy a bepólyált 
tetemeket még valamilyen más, szerves eredetű anyaggal vas
tagon be is takarták. Ezt a feltevésünket igazolja a sírgödrök 
betöltését adó homokos föld színének változása. A sírgödrök 
ugyanis sötétbarna homokos földdel voltak betöltve, s a betöl
tés a csontváz felé közeledve egyre sötétebb lett, előfordult, 
hogy közvetlenül a csontváz fölött, és a csontváz alatt majd
nem fekete volt. Mivel semmi, konkrét, meghatározható 
anyagra utaló jelenséget nem tudtunk megfigyelni, eltekintet
tünk attól, hogy a jelenséggel kapcsolatban különböző feltéte
lezésekbe bocsátkozzunk.49 

A csontvázakat beborító homokos föld a 16. kettős gyer-
meksírban volt a legsötétebb. Az egymással szembefordítva el
temetett gyermekeket (16/1. sír, Inf. L, 16/2. sír, Inf. II. 8-9) 
különös gonddal temették el. Sajnos az ABC Áruház egyik ala
pozási árkával ferde síkban levágták a sírgödör alsó felét, 
mindkét gyermek lábai térdtől hiányoztak. A nagyobbik gyerek 
mellett 80 cm hosszan megmaradt a habarcsos sírgödör fala, a 
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sírgödör szélessége 52 cm volt. A lesimított peremű habarcsfal 
alapján feltételezhető, hogy a sírgödröt valamivel lefedték. (7. 
kép 4-5) Ez a kettős gyermeksír az Árpád-kori temetők külö
nös gondossággal megépített gyermeksírjainak csekély számát 
gyarapítja. Több temetőben előfordultak felnőttek számára kő
ből, téglából épített, vagy kifalazott oldalú sírgödrök, ezek kö
zött nem olyan feltűnő a gyermek számára készített sírépít
mény.50 Igen feltűnőek azonban az olyan temetőkben, ame
lyekben egyébként nincsenek épített sírgödrök. Ezért érdekes a 
dunaújvárosi temető 40. sírja, amelyben a kisgyermeket sza
bálytalan alakú, lapos kövekből összerakott kőládába helyez
ték, és a sírt nagyobb kövekkel be is fedték.51 A mellette lévő, 
valamivel nagyobb gyermek (41.) sírjába már csak két na
gyobb, lapos követ helyeztek, egyiket a koponya mögé, a má
sikat pedig a lába elé rakták.52 Ugyanilyen jellegű sírok a 
Cegléd-madarászhalmi temetőben is előkerültek, de itt a kövek 
helyett téglákat raktak a sírokba. A temető 26. gyermeksírjába 
8 db, élére állított téglát helyeztek, de ezek valójában csak a 
sírgödör oldalát keretezték. A sírgödör alja a homokos talaj 
volt, és nem lehet tudni, hogy lefedték-e valamivel a sírt.53 

Ugyanebben a temetőben a dunaújvárosi 41. sírhoz hasonló is 
előkerült, a 163. Cegléd-madarászhalmi gyermeksírban a ko
ponyánál 3 ép, a bokacsontok táján pedig egy ép tégla volt a 
sírba téve.54 

A Budapest-Timur utcai temető habarcsos 16. gyermeksír
jában a vastag habarcsréteg ugyanazt a funkciót töltötte be, 
mint a kőből, vagy téglából épített sírgödörfalak. Azonban a 
kőnek vagy a téglának a sírgödör falának megerősítése mellett, 
mint ahogy az számtalan Árpád-kori temetőben látható, külön 
szerepe is volt a temetkezési szokásokban. Ezért került a Bu
dapest Timur utcai temető 16. gyermeksírjába a kisebbik gyer
mek feje mögé egy kődarab (12. kép 2). 

A Budapest XVI. Timur utcai temetőben a sírgödrös temet
kezések mind a két, a tájolás alapján elválasztható sírcsoport
ban előfordultak. Feltűnő azonban a sírok életkor és nemek 
szerinti megoszlása. A temetőrészlet 9 gyermeksírjából 5 tarto
zott ebbe a csoportba, 7 sírban különböző korú nőket, 1 sírban 
juvenilis korú, és 2 sírban pedig maturus korú férfiakat temet
tek el. 

Sírfoltok 
A sírgödrök és a sírfoltok különválasztását az esetek többségé
ben eltérő formai jegyek is indokolják, de a kétféle temetkezé
si mód közötti éles különbség a csontvázakat fedő homokbe
töltésben ismerhető fel. A sírgödröket betöltő homokos föld 
sötétbarna volt, a sírfoltokban azonban csak egészen világos 
barna homokos föld volt. A sírfoltoknál is megfigyeltük, hogy 
közvetlenül a csontvázak fölött sötétebb volt a betöltés, mint a 
feltárás szintjén. Nem lehet tudni, hogy ezek az elszíneződé
sek látszottak-e az eredeti középkori járószint magasságában, 
ugyanis a legyalult építkezési szinten is alig látszottak. A sír
foltok határozott körvonalait csak 10-15 cm-rel a csontvázak 
felett lehetett megfigyelni. A sírfoltok szorosan a csontvázak 
körvonalait követték, a koponyatető, a váll, a kar, esetenként 
még a lábszár csontjai is belesimultak a sírfolt szélébe (4-5. 
kép). 

A sírfoltok különböző alakúak, csupán a lábfejeknél mutat
kozik egyfajta szabályosság. Azokban a sírokban, amelyekben 
a lábfejeket kifelé fordították, mindkét oldalon a lábujjak a sír

folt sarkát érintették, és a lábujjak közötti sírfolt széle egyenes 
volt (19. 24. 32. 34. 42.45.46. sír). Azokban az esetekben pe
dig, amikor a lábfejeket a lábszárra visszanyomták, a sírfoltok 
alsó része majdnem félköríves lezáródású volt (20. 26. 28. 41. 
47. 49. sír). A sírfoltok szélei nem voltak olyan egyenes, hatá
rozott vonalak, mint amilyenek a sírgödrök szélei voltak. A 24. 
és 32. sírfolt alakja a csontváz dőlését követte (8. kép 1-2.). 

1. Téglalap alakú sírfoltok (19. 24. 32. sír). Hosszúságuk 
megegyezik a nyújtott helyzetben fekvő csontváz hosszával, 
helyesebben a koponyatető és a lábujjak hegye közötti távol
sággal. A sírfoltok szélessége a két könyök közötti távolsággal 
egyenlő, azaz a csontvázak méreteitől függően változó adat. A 
sírfoltok sarkai a koponya két oldalán lekerekítettek, közöttük 
a sírfolt széle a 24. és a 32. sírfoltnál egyenes, a 19. sírnál pe
dig enyhén ívelt vonalú. A lábfejeket kifelé fordították ezekben 
a sírokban, a lábujjak között egyenes volt a sírfolt széle (8. kép 
1-3.)55 

2. Ovális alakú sírfoltok (20. 26. 28. 41. sír). A sírfoltok 
hosszúsága a koponyatető és a lábujjak közötti távolsággal 
azonos, szélességük pedig a csontváz két könyöke közötti tá
volsággal egyenlő. A lábfejek visszanyomását figyeltük meg a 
20. és a 26. sírban, ez lehetett az oka annak, hogy a lábfejcson
tok részben a boka körül, illetve a két boka között kerültek elő. 
A sírfoltok lábfej felőli vége a koponya melletti és a könyöktá
ji részekhez képest néhány cm-rel keskenyebb volt (8. kép 
4-6).5fi 

3. Múmia alakú sírfoltok (34. 42. 45. 46. 47. 49. sír). Tel
jes egészében a test körvonalát követték, világosan mutatták a 
halotti lepelbe szorosan becsavart test alakját. A sírfoltok láb
fej felőli végének alakja a lábfejek helyzetétől függően a ko
rábban ismertetett módon mutatkozott. A 34. 42. 45. és a 46. 
sírban a sírfolt széle félköríves volt (9. kép 1-4). A 47. és a 49. 
sírban a sírfolt széle félköríves volt (9. kép 5-6). A sírfoltok 
koponya felőli végei sem egyformák. A 45. 46. és 49. sírban a 
sírfolt szinte félkör alakú lezáródású, a sírfolt széle rátapadt a 
koponyára és ívelt vonalban folytatódott a vállakig. Ezzel 
szemben a 34. 42. 47. sírban a koponyára tapadó sírfolt széle 
egyenes, és lekerekített sarkú, szögletes vonalban folytatódott 
a vállak felé. Lehetséges, hogy sírfoltok koponya körüli kü
lönbségei csak egyszerűen a halottat borító anyag kétfelé haj
togatásából adódnak, de elképzelhető az is, hogy a koponyák 
körüli szögletes sírfolt záródás a halott feje alá helyezett egyéb 
temetési kellék alakja miatt alakult így.57 

A múmia alakú sírfoltokban 5 maturus korú nő, és egy matu
rus korú férfi csontváza került elő. A téglalap alakú és ovális sír
foltokban a 19. sírt kivéve, amelyben juvenilis korú női csontváz 
volt, aduitus (20. 24. 26. sír) és 1 maturus (32. sír) korú férfiak, 
1 aduitus (41. sír) és 1 maturus (28. sír) korú női csontvázak fe
küdtek. A feltárt temetőrészletben eddig nem lehetett megfigyel
ni, hogy gyermekeket is ilyen módon temettek volna. 

Elszíneződés nélküli sírok 
A temető 38 sírjánál semmiféle elszíneződés nem látszott, a 
csontvázak a bolygatatlannak látszó, sárga, vagy barnássárga, 
homokos talajban feküdtek. A csontok között sem láttunk sem
miféle elszíneződést a homokban. Ez a jelenség a homokba 
ásott síroknál gyakran előfordult, ezért ezeknél a síroknál nem 
lehetett a sírgödrök méreteire, formájára következtetni. (4-5. 
kép, 10.képl-6).58 
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A sírgödrök mélysége 
A sírgödrök mélységét nem lehetett megállapítani, mert re-
konstruálhatatlan a domboldal középkori felszíne. A feltárás 
folyamán az egyenletesre gyalult épület alapozási szintjéhez 
mérhettük a sírmélységeket. Ezekből az adatokból azért kide
rült, hogy a gyermeksírok nagyjából egyforma mélységben he
lyezkedtek el A legmagasabban azok a (22. 38. 44. 53. 60. sír) 
gyermeksírok voltak, amelyeknél sírgödör vagy sírfolt nem 
mutatkozott. Ebben a mélységben helyezkedett el a 10. sír is, 
amelyet a 13. sz-ban egy homokkitermelő gödör kiásásával 
bolygattak meg. A 45-50 cm mélységű, 18 sír közé tartozik az 
1. és a 16. kettős gyermeksír, a többi sírban különböző korú 
férfiak és nők csontvázai voltak. A 3 legmélyebben fekvő gyer
meksír közül kettő (6.7. sír) 50-60 cm mély sírgödörben volt, 
az ebben a mélységben lévő, többi 18 sírban többségében adui
tus korú férfiak és nők voltak eltemetve. A legmélyebb (60-80 
cm) sírokban különböző kor, felnőtt férfiak és nők csontvázai 
feküdtek. Az adatokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy 
ebben a temetőrészletben valószínűleg 3 sírmélység lehetett. A 
legmagasabban fekvő sírokban gyermekek voltak, kisebb 
számban a középső szinten is találtunk gyermeksírokat. A kö
zépső és a legmélyebb szinten találtuk a temetőrészlet felnőtt 
férfi és női sírjait, a sírmélység sem a nemekre, sem az életko
rokra nem volt jellemző. 

A csontvázak helyzete 
Teljes, bolygatatlan csontváz 41 sírban került elő. 4 sírt az Ár
pád-korban, 1 sírt a késő középkorban, a többi 20 sírt zömmel 
az 1988-as építkezéssel bolygatták meg. Az alsó végtagok 9 
sírból, a koponya 4 sírból hiányzott. 6 sírban bolygatottak vol
tak az alsó végtagok, és hiányzott belőlük a koponya is. 2 sír
ban csak a koponya és a mellkas, 1 sírban a koponya és a nyak
csigolyák, 1 sírban pedig a törzs bal oldala és a bal láb maradt 
meg. Végeredményben a koponyák helyzetét 56, a karok hely
zetét 57, a lábak helyzetét 47 sírban lehetett megfigyelni. 

A temetőrészlet 66 sírjában összesen 68 csontváz volt, 
mert a 16. és a 44. sírokban két-két gyermek volt eltemetve. 
Ezeken kívül a 4. sírban, az eltemetett nő medencéjében meg
maradtak a magzat csontjai is. 3 sír csontváza a feltárás idején 
elveszett (ellopták). 24 férfi, 28 nő és 13 gyermekcsontváz ant
ropológiai vizsgálatát lehetett elvégezni. 

A csontvázak a hátukon, kinyújtott helyzetben feküdtek. A 
koponya, kar és lábcsontok viszont különféle helyzetekben 
voltak. A legtöbb esetben a koponya a tarkón nyugodott, a kar 
és a kézcsontok a test mellett feküdtek, a lábakat párhuzamo
san kinyújtották és a lábfejeket kifordították. Szám szerint 22 
sírban találtuk a karokat a test mellett kinyújtva, és 19 sírban 
voltak a lábfejek kifelé fordítva. Azonban olyan sír, amelyben 
a leggyakrabban előforduló testrészhelyzetek együtt jelentek 
meg, csak három (14.31.34. sír) volt. Öt olyan (13.20.22.41. 
60.) sírt tártunk fel, amelyekben a koponya a tarkón feküdt, a 
karokat a test mellé helyezték, és a lábfejeket párhuzamosan 
kinyújtották. A többi sírban az 5 koponya, a 12 kar- és kéz, a 6 
lábfej-helyzet a legváltozatosabb módon variálódott. 

A koponyák helyzete 
1. Tarkóra fektetett, szembenéző koponyák. 22 csontváznál ta
láltuk ezt a helyzetet. Megfigyelhető volt, hogy több esetben a 
koponya kissé jobbra, vagy balra billent, a 34. sírban erőtelje

sen hátrabukott, a 31. és a 36. sírban pedig előre bukott. Nem 
volt egyforma az állkapcsok helyzete sem. Különböző mérték
ben a nyakcsigolyákra billent, előfordult, hogy a két fogsor 
összeért, és előfordult, hogy az állkapocs egészen eltávolodott 
az arckoponyától. 4 gyermek, 12 nő és csak 5 férfi tartozik eb
be a csoportba. (Szembenéző koponyája volt az elkallódott 12. 
csontváznak is) (6. kép 1,4., 8. kép 4., 6., 12. kép 4.) 

2. Jobbra vagy balra fordított koponyák. Balra fordított 
helyzetet 2 gyermek, 5 férfi és 1 női sírban találtunk. 2 gyer
mek, 3 férfi és 5 női sírban jobbra fordították a koponyát. A 
csoportból ki kell emelni a 16. kettős gyermeksírt, amelyben a 
két gyermeket egymással szembefordítva temették el (7. kép 
2., 4., 8. kép 2., 5., 11. kép 1., 4., 12. kép 3-2., 13. kép 1.). 

3. Jobb, vagy bal oldalára fektetett koponyák. 18 sír tarto
zik ebbe a csoportba. Bal oldalán feküdt a koponya 2 gyermek, 
3 férfi és 5 nő sírjában. Jobb oldalára fektették a koponyát 1 
gyermek, 4 férfi és 2 nő sírjában. (Jobb oldalán feküdt a 11. el
kallódott csontváz koponyája is). 6. kép 8., 7. kép 1., 8. kép 1., 
9. kép 6., 10. kép 4., 11. kép 4., 6., 12. kép 1., 14. kép 1-2., 15. 
kép 2.) 

A koponyák helyzetével kapcsolatban több kérdés merül 
fel. A szembenéző koponyák jobb, vagy bal oldalára való bil-
lenése talán magyarázható a korhadási folyamat befolyásának. 
Azonban a jobbra, vagy balra fordított, de még inkább a jobb, 
vagy a bal oldalára fektetett koponyahelyzeteknek egészen 
pontos, a temetkezési szokásokkal kapcsolatos konkrét okai le
hetettek. Feltűnő, és nem véletlen jelenség, hogy a jobbra, 
vagy a balra fordított, vagy fordult koponyáknál az elfordulás 
szöge 45° körül volt. Nem valószínű, hogy a korhadási folya
mat billentette volna egyforma helyzetbe a temetőrészlet 17 
sírjának koponyáját. Ez a megállapítás még inkább vonatkozik 
a jobb, vagy a bal oldalra fektetett koponyákra, amelyeknél az 
elfordulás szöge 90° volt. Újabb adatok, megfigyelések, feltá
rások és publikációk szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk ma
gyarázni az Árpád-kori sírokban eltemetettek 5-féle koponya
helyzetét. Mivel gyermek, női és férfi sírokban egyformán jel
lemző mind az 5 koponyahelyzet, feltételezzük, hogy olyan 
mozzanatról van szó, amelyik az egész társadalomra jellemző. 
Kapcsolatban lehet a hiedelemvilággal, de lehetnek sokkal 
egyszerűbb okai is. Lehetséges, hogy a viselettel is összefüg
gésbe hozható, mert bizonyos haj, fejfedő viselete eleve lehe
tetlenné tette a tarkóra fektetést. Elképzelhető, hogy a tarkón 
lévő haj, vagy annak díszei, esetleg a fejfedő tarkón lévő részei 
miatt a koponyát nem lehetett szembenéző helyzetbe állítani. A 
koponyahelyzetek és a viselet közötti Összefüggésekre a pusz
taszentlászlói temető részletes koponyarajzai alapján gondol
tunk. Több női sírban megfigyelhető volt, hogy a különböző 
szögekben oldalra fordított koponyák körül úgy kerültek elő a 
hajfonatdíszekre, szalagokra mutató karikák és gyöngyök, 
mintha azokat gondosan elrendezték volna az elhunyt feje kö
rül.59 A Budapest XVI. Timur utcai temetőben is gondolhatunk 
a viselet és a koponyahelyzetek közötti összefüggésre, hiszen 
a sírokban talált egyetlen karikaékszer általában a koponya fel
felé néző oldalán került elő.60 

A koponyák előre, vagy hátra billenése, a 45°-nál jóval ki
sebb mértékű jobbra, vagy balra billenése abból is adódhat, 
hogy a koponyák alá párnaként helyezett szerves anyagból va
ló alátét elkorhadt.61 

Az alkarok és a kezek helyezte 
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A Budapest XVI. Timur utcai temetőrészlet 58 sírjában figyel
tük meg az alkarok és a kezek helyzetét. 26 sírban az elhunyt 
karjait a test mellett kinyújtották, a többi 32 sírban pedig 11 fé
le alkar- és kézhelyzetet találtunk.62 

1. Karok a test mellett kinyújtott helyzetben. Az ebbe a 
csoportba sorolható sírokban csak fő vonalakban volt egységes 
a karok helyzete. Az alkar- és a kézcsontok nem mindig ugyan
abban a helyzetben, és nem mindig pontosan ugyanazon a he
lyen kerültek elő. A legtöbb esetben az alkar és a kézcsontok a 
medence és a combcsont külső oldalán, a sírgödör alján he
lyezkedtek el A 14. 28. 34. sírban látható volt, hogy a kézfejet 
az eltemetés idején élére állítva a testhez simították. A kéz
csontok azért maradhattak egymás fölött függőleges helyzet
ben, mert a halotti lepel megtartotta a kézfejeket. (9. kép 1) A 
60. 56. 54. sírban a kézfejeket tenyérrel lefelé fordítva 
helyezték a sírgödör aljára. A kézcsontok helyzete alapján 
felmerül, hogy ezekben a sírokban valószínűleg nem voltak 
halotti lepelbe burkolva az elhunytak (15. kép 1.) Tenyérrel 
lefelé fordították a kézfejeket az 59. sírban is, de itt mindkét al
kar és a kezek a medencecsont alatt voltak. A 2. sírban a bal al
kar és kéz a medence alatt, a jobb alkar és kéz pedig a meden
ce és a combcsont mellett került elő. A13. 24.26.57. sírban az 
alkarok érintették a medencecsont szélét, a kézcsontok a 
combcsont felső részén helyezkedtek el Előfordult, hogy a 
szélső kézfejcsontok a combcsont külső oldalára estek le (8. 
kép 2., 5., 15. kép 2.) 

A test mellé és a combokra helyezett kéztartás szokása ke
veredik a legtöbbször. A jobb, vagy a bal kezet tenyérrel lefelé 
a combokra tették, a másik kéz pedig a test mellett, vagy a me
dencecsont alatt volt (33. 23. 41.42. 57. sír). (6. kép 2., 8. kép 
6., 9. kép 2.) 

2. Az alkarok a medencére hajlított helyzetben. Mindkét 
kart könyöknél kissé behajlították, és az alkarokat egyforma 
helyzetben a medencére helyezték. A kézcsontok a sír alján a 
medencecsont előtt, a combcsontok belső oldalán kerültek elő. 
3 gyermek, és 5 fiatal nő sírjában találtuk ezt a helyzetet. Ide 
soroltuk a 19. sírt is, amelyben a fiatal nő bal alkarját a bal me
dencecsont közepére, a jobb alkarját pedig a jobb medence
csont alá tették az eltemetéskor. (7. kép 1., 4., 12. kép 2., 14. 
kép 3., 8. kép 3.) 

3. Az alkarok a medencére hajlított helyzetben, kézcsontok 
a szeméremcsonton. Akarókat könyöknél tompaszögben beha
jították, az alkarok a medencecsontokat hosszában keresztez
ték, a kezeket a szeméremcsonton egymásra tették (7. kép 2., 
11. kép 4., 13. kép 3.). A 62. maturus korú férfi sírjában meg 
lehetett állapítani, hogy a temetés alkalmával az alkarokat a 
szeméremcsonton egyforma szögben keresztbe rakták, a feltá
rás idején a kézcsontok az ellentétes oldalon a combcsontok 
belső oldalon feküdtek. 

Az egyik alkar a test mellett kinyújtva, a másik a medencé
re hajlított helyzetben. 

4. A bal kar teljes hosszában a test mellett kinyújtva fe
küdt, a jobb alkar a medence jobb oldalát hosszában keresztez
te, a kézcsontok a szeméremcsont jobb oldala előtt kerültek 
elő (31. sír). 

5. A jobb kar teljes hosszában a test mellett kinyújtva fe
küdt, a bal kart könyöknél tompaszögben behajlították. A bal 
kéz csontjai a jobb medencecsont közepén voltak (4.9. sír), (6. 
kép 8., 11. képi.). 

6. A bal kar teljes hosszában a test mellett kinyújtva feküdt, 
a jobb kart könyöknél tompaszögben behajlították. A jobb kéz 
csontjai a bal medencecsont közepén voltak (63. 36. sír). 

7. A jobb kar teljes hosszában a test mellett kinyújtva fe
küdt, a bal kart könyöknél derékszögben behajlították, az alkar 
a derekat keresztezte. A bal kézcsontok a jobb medencecsont 
felső szélén és a jobb alkarcsont közepén voltak (3.10. sír). (6. 
kép 4., 11. kép 3.) 

8. A bal kar teljes hosszában a test mellett kinyújtott hely
zetben feküdt, a jobb kart könyöknél derékszögben behajlítot
ták, az alkar a derekat keresztezte. A jobb kéz csontjai a bal 
medencecsont felső szélén és a bal alkarcsontok középső ré
szén voltak (40. sír). 

9. A jobb alkart könyöknél tompaszögben behajlították, a 
kézcsontok a szeméremcsont és a jobb combcsont között ke
rültek elő. A bal alkart könyöknél derékszögben behajlítva a 
derékon keresztbetették. A bal kézcsontok a jobb alkaron fe
küdtek (7. 46. sír), (12. kép 1/b). 

A 4-9. csoportba tartozó sírokban a koponyák kétféle hely
zetben voltak, vagy szembenéztek, vagy a behajlított karok irá
nyába voltak oly módon elfordítva, hogy a koponyák a jobb, 
vagy a bal oldalukon feküdtek. Ezekben a sírokban a 7. gyer
meksírt kivéve különböző életkorú férfiak és nők csontvázait 
találtuk. 

Az alkarok a derékon keresztbetett helyzetben. 
10. Mindkét kart egyformán a könyöknél majdnem derékszög
ben behajlították, az alkarok a deréktájon keresztezték egy
mást. A kézcsontok az ellentétes oldali medencecsontok külső 
szélén, illetve arról leesve, a medencecsont külső oldalán ke
rültek elő. A jobb alkar volt felül (15. 21. 28. sír). (6. kép 6., 
11. kép 5-6., 12. kép 3-4.) 

11. A jobb alkart könyöknél tompaszögben behajlították, a 
kézcsontok a szeméremcsonton, illetve a bal medencecsont al
só részén voltak. A bal alkart könyöknél derékszögben hajlítot
ták be, a kézcsontok a jobb alkaron és a jobb medencecsont 
felső szélén voltak (45. 46. sír). (9. kép 3^1. 13. kép 4.) 

12. A bal alkart könyöknél tompaszögben behajlították, a 
kézcsontok a szeméremcsont körül voltak. A jobb alkart 
ugyancsak tompaszögben hajlították be, a kezet a bal meden
cecsont fölött a bal alkarra tették (8. 49. sír). (6. kép 7., 9. kép 
6., 14. kép 2.) 

A 10-12. csoport sírjaiban a koponyák szembenéző hely
zetben, vagy teljes egészében jobb, vagy bal oldalukra voltak 
fektetve. Ezekben a sírokban, a 8. sírt kivéve, amelyben adui
tus korú nő csontváza volt, maturus/senüis korú nők és férfiak 
csontvázait találtuk. 

A Budapest XVI. Timur utcai sírokban előforduló karhely
zetek elemzése talaján úgy tűnik, hogy ebben a temetőben va
lószínűleg nagyobb mértékű volt a különböző karhelyzetek 
előfordulási aránya, mint az eddig megvizsgált temetőkben. 
Bár itt is legtöbbször a test két oldalán kinyújtott karhelyzet a 
leggyakoribb, (26 sír), de 32 sírban, amely több mint a fele a 
vizsgálható síroknak, az általánostól eltérő karhelyzeteket ta
láltunk. Ezzel kapcsolatban nem lehet végleges álláspontra he
lyezkedni, hiszen a temető túlnyomó része ismeretlen.63 
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A lábak helyzete 
A lábfejek helyzetét 47 sírban lehetett megvizsgálni. 19 sírban 
a lábfejeket a külső oldalukra fektetve kifelé fordították, a láb
ujjak hegye általában a sírgödör, vagy a sírfolt sarkát érintette. 
(6. kép 5., 7. kép 1., 8. kép 1-3., 9. kép 1-3., 10. kép 3.) Ez a 
lábfej helyzet gyermeksírokban nem fordult elő. A lábfejeket 
kinyújtva, a sarok hátsó részére állították 16 sírban, a lábfej
csontok egymással párhuzamos irányban, kissé ferdén emelke
dő síkban helyezkedtek el (6. kép 1-2., 8. kép 6., 9. kép 5-6., 
11. kép 1., 5.) Azokban a sírokban, amelyekben a lábak előtt 
félkör alakba zárult a sírfolt, a lábfejcsontokat egy csomóban, 
a boka tájára visszahullva találtuk. (8. kép 5., 11. kép 2., 15. 
kép 1.) Előfordult, hogy a lábfejcsontok valamivel magasab
ban helyezkedtek el, mint a koponyatetők. Előfordult, hogy az 
alsó lábszárcsontok is kissé felmagasodtak. Ezekben az esetek
ben arra gondoltunk, hogy talán a sírgödör nem volt megfele
lő méretű, és az elhunytat megemelt lábszárakkal, és vissza
nyomott lábfejekkel lehetett eltemetni. Valószínűleg ezért kel
lett az 51. sírban fekvő férfi lábfejeit is jobbra fordítani. Három 
(12. 49. és 50.) sírban a kinyújtott lábfejeket valószínűleg 
ugyanezen ok miatt befelé kellett fordítani. (9. kép 6., 10. kép 
2., 14. kép 2.) 

A lábszárak, még a megemeltek is, egymással párhuzamo
san, a hátsó oldalukon feküdtek, ettől a helyzettől csak két sír
ban tértek el A 3. sírban mind a két lábat a bal oldalára fordí
tották, és így helyezték el a lábfejeket is. Balra nézett a kopo
nya, és a jobb alkart is derékszögben balra hajlították. (11. kép 
4.) A lábfejek különböző helyzetei nem álltak összefüggésben 
sem a koponyák, sem a alkarok helyzetével. Egy dolgot lehe
tett következetesen megfigyelni, a gyermeksírokban mindig 
kinyújtott lábfejek voltak. 

Kövek a sírokban 
1. Kődarab a fejnél 
Az 55. sírban (juvenilis nő) a koponya mögött a bal oldalon, a 
sírgödör aljától 18 cm magasan, egy kb. 17x21x15 cm-es, fa
ragatlan kődarab volt. (7. kép 3., 15. kép 2/a) A16. kettős gyer
meksírban, az 1. csontváz koponyája mögött a sírgödör alján 
volt egy kisebb, tégla alakúra faragott, 12x6x10 cm-es kőda
rab. (7. kép 4., 12. kép 2.) A feltárás idején nem lehetett pon
tosan megállapítani, hogy a 64. sír koponyája mögött előkerült 
kb. 22 cm átmérőjű, laposabb kődarab valójában melyik sírhoz 
tartozott, mert a 64. sírt, amelybe egy maturus korú nőt temet
tek el, pontosan beleásták az alatta lévő, ugyancsak maturus 
korú férfi sírjába (7. kép 3.).04 

2. Kövek a csontváz körül 
A 48. maturus korú férfi sírjában a balra fordított koponya mö
gött a vállon, és a két alkar mellett egy-egy élére állított, na
gyobb, lapos kődarab, és ezek alatt egy-egy kisebb kődarab ke
rült elő. A nagyobb kövek a csontváz és a sírgödör fala közé 
voltak beállítva, a kisebb kövek pedig valószínűleg a lapos kö
vek kitámasztására szolgáltak. (7. kép 1., 14. kép 1.) 

A kőmellékletes sírok jelenléte, és a köves sírok számará
nya a többi sírhoz képest, egy-egy Árpád-kori temetőben igen 
fontos adat, még akkor is, ha velük kapcsolatban több tudomá
nyos kérdés eldöntésre vár. Nem tisztázott a szokás eredete, és 
a sírba rakott kövek funkciójára is több magyarázat lehetséges. 
Feltételezhető, hogy a Budapest XVI. Timur utcai temetőben a 

sírokba helyezett kövek a hiedelemvilággal vannak összefüg
gésben, hiszen ezek a kövek nem szolgálhattak sem a sírépít
mények - sírfal, koporsó - megerősítésére, sem pedig a sírok 
helyének jelölésére.65 

A sírba helyezett kövek szokásának értelmezéséhez még 
nagyon sok adatra lenne szükség. Egyelőre a szokás földrajzi 
elterjedéséhez vannak megbízható adataink. Az eddigi Árpád
kori temetőpublikációkból kiderül, hogy vannak olyan temető
ink, amelyekben egyáltalán nincs kő a sírokban, bár a temető 
köves vidéken helyezkedett el (pl. Majs-Udvari rétek,66 Sa
rud).67 Vannak olyan temetők, ahol kövek helyett téglákat he
lyeztek a sírokban (Cegléd-Madarászhalom),68 és vannak 
olyan temetők, ahol csak elvétve, 1-2 sírban van kő, vagy tég
ladarab (Pusztaszentlászló).69 

Az egész kárpátmedencei Árpád-kori köves sírok áttekin
tésére főként publikálatlanság miatt nem volt lehetőség, azon
ban a főváros térségéből előkerült adatokat átnézhettük. A bu
dapesti Árpád-kori temetőrészletekről fennmaradt adatokból 
világosan kiderült, hogy voltak olyan temetők, amelyekben 
gyakori volt a kőmelléklet, és voltak temetők, amelyekben 
nem találtak köveket. A szokás honfoglaláskori eredetét kutat
va annyit lehet megállapítani, hogy a leletmentésekkel feltárt 
honfoglaláskori sírokban nem találtak köveket. 

A budai oldalon, az Óbuda körüli Árpádkori temetők közül 
a III. Bécsi út 16.882 helyrajzi számú területen kerültek elő kő
mellékletes sírok 1935—1936-ban. A római épületek falmarad
ványai között 13 sírt találtak. „A tetemek egy része köves ta
lajba, sziklák közé, vagy mint a 10. és 11. tetem, a római fal
maradványok mentén félig abba bevájt fülkébe volt temetve. 
Azonfelül a tetem szabadba eső oldala kővel volt körülrak
va."70 Kővel volt körülrakva a 3. és 6. férfi sír, és a 7. női sír. A 
12. női sír koponyája összetört a ráhelyezett „fej nagyságú" kő 
súlya alatt.71 A sírmellékletek, ezüstözött bronzkarikák, bronz 
és ezüst gyűrűk, vaskés, cserépdarabok jellegzetes Árpád-kori 
tárgyak, a temetőrészlet idejét III. István (1162-1172) 12. sz-i 
érme mutatja.72 

A pesti oldalon a Március 15. téri (volt Eskü tér) római ka
tonai tábor ÉK-i negyedében is Árpád-kori temető volt. Itt is 
jellemző volt a sírok kövekkel való teljes, vagy részleges kö
rülrakása. A sírokba a kövek helyett gyakran római tégla és te
tőcserép töredékeket raktak, ezek bőven előfordultak a helyszí
nen.73 Á közeli, hasonló korú, 11-12. sz-i Károlyi kerti sírok 
egyikében sem volt kő, ami azért figyelemreméltó jelenség, 
mert a két pesti temetőben az egyéb sírmellékletek, hasonló 
korúnak látszanak.74 

Az É-pesti határ Árpád-kori temetői közül a XV. Rákospa
lota Sín utcai, és a XVI. Timur utcai temetőben voltak kövek a 
sírokban. A leírás alapján a rákospalotai temetőben valószínű
leg több köves sír lehetett, mint a Timur utcai temetőben. 
Ezekből az adatokból is világosan látszik, hogy egy-egy kisebb 
térségen belül is lehetnek eltérő temetkezési szokások, ame
lyek arra mutatnak, hogy a temetőt létesítő népességek között 
egyéb lényeges különbségek is lehettek. A temetkezési szoká
sok rendkívül nagy jelentőségűek voltak az emberek életében, 
és nem tartjuk valószínűnek, hogy a köveket praktikus okok
ból helyezték volna a sírokba. A kövek sírba rakása a halotti 
kultusszal, a hiedelemvilággal, a vallási képzetekkel van kap
csolatban. A jövő kutatóira vár, hogy kellő adatok ismeretében 
megmagyarázzák a kövek sírbahelyezésének értelmét, és kide-
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rítsék, hogy ez a temetkezési szokás honnan ered, s ezzel kap
csolatban milyen etnikai és társadalmi különbségek mutatha
tók ki az Árpád-kori temetőkben. 

A SÍROK RÉGÉSZETI LELETEI, 
ÉS A TEMETŐRÉSZLET IDŐRENDJE 

A feltárás folyamán 14 (1. 5. 6. 7. 10. 13. 19. 21. 29. 30. 
49.50.54.55.) sírban kerültek elő régészeti leletek, mindegyik 
testi ékszer volt. További 2 (25. 42.) sírban a koponyán zöld 
rozsdafoltokat, vagy fémhuzal felszedhetetlen, zöld rozsdama
radványait találtuk. így összesen 16 mellékletes sírral számol
hatunk. 13 sírban különböző típusú, bronz és ezüst karikák, 1 
sírban ezüst gyűrű, és 2 sírban gyöngysorok voltak. A régésze
ti leletek viselőiről 14 esetben határozottan megállapítható, 
hogy különböző életkorú nők voltak. A 6. sírban valószínűleg 
szintén gyermeklány (inf. II.) feküdt, és gyermeklány lehetett 
a 7. sírban is Egyetlen felnőtt férfi koponyáján találtunk zöld 
rozsdanyomokat (25. sír). 

Karika ékszerek 
1. Ovális alakú, nyitott végű, bronz huzalkarika 
Az 55. sírban kis méretű (á.: 1,-1-1,3 cm), 1,1 mm átmé

rőjű köratmetszetű huzalból hajlított, hegyes végű, nyitott 
bronz karika volt (19. kép 5). 

2. Bronz huzalkarika 
A 7. és a 49. sírban az előző karikától nagyobb méretű (á.: 

2-2,4 cm), szabályos kör alakú, 2 mm átmérőjű, köratmetszetű 
huzalból hajlított karikák (l-l db) kerültek elő. A 7. sírban lé
vő karika egyik végét hegyesre (19. kép 2), a 49. sírban lévő 
karika egyik végét pedig laposra kalapálták (19. kép 11). 

3. Pödrött végű bronz karika 
A 29. sírban kis méretű (á.: 1,4x1 cm), 0,6 mm átmérőjű 

köratmetszetű huzalból lemezes, pödrött végű karika volt. A 
kör alakúra visszapödrött, lemezes végződés 1 mm széles volt 
(19. kép 7). 

4. Sima, lemezes S végű, bronz karika 
Kis méretű (á.: 1,5x1,3 cm), 0,6 mm átmérőjű, köratmet

szetű bronz huzalból hajlított S végű karika volt a 10. sírban. 
Az S végződést 1,1 mm szélesre kalapált, sima lemezből haj
togatták (19. kép 5). Hasonló karika került elő a 13. sírból, 1 
mm átmérőjű, köratmetszetű huzalból készült. A karika defor
málódott és szétnyílt, átmérőjét csak becsülni lehet, kb. 1,5 cm 
volt. Az S végződést 4 mm szélesre kalapált, sima lemezből 
hajtogatták (19. kép 9), 

5. Bordázott S végű, bronz karika 
Az 5. és a 21. sírban l- l , a 6. sírban két bordázott S végű 

bronz karika volt. Az 5. sírban volt a legnagyobb, az 1,1 mm 
átmérőjű, köratmetszetű huzalból hajlított karika átmérője 2,7 
és 2,5 cm, a bordázott lemez szélessége 5 mm volt (19. kép 3). 
A 21. sírban lévő karikát 1,5 mm átmérőjű köratmetszetű hu
zalból készítették, az S végződés bordázott lemezéből csak tö
redékek maradtak meg (19. kép 6). A feltárt sírok közül csak a 
6. sírban volt két karika, de ezek nem voltak egyformák. A na
gyobb karikát (á.: 2,6 és 2,5 cm) 2 mm vastag köratmetszetű 
huzalból készítették, az S végződést 8 mm szélesre kalapált 
bordázott lemezből hajtogatták (19. kép 1). A gyengébb minő
ségű, kisebb karika ugyancsak 2 mm átmérőjű, köratmetszetű 
huzalból készült, az S végződést 6 mm szélesre kalapált, bor

dázott lemezből hajtogatták (19. kép 2). 
6. Sima, lemezes S végű, ezüst karika 
A 30. sírból származó darab mérete és formája szerint a 

legnagyobb számban elterjedt Árpád-kori S végű karikák közé 
tartozik. Az 1 mm átmérőjű köratmetszetű ezüst huzalból ké
szített karikarész kissé lapított kör alakú, átmérője 1,6 és 1,5 
cm. Az S végződést 3 mm szélesre kalapált, sima lemezből haj
togatták (19. kép 4). 

Az 1. sír ezüst S végű karikájához hasonlót nem találtunk 
a publikációkban. Az 1 mm átmérőjű, köratmetszetű ezüst hu
zalból készített kis méretű karikarész körte alakú. (Á.: 1,3 és 
0,9 cm) Az S alakú végződést 4 mm szélesre kalapált sima le
mezből hajtogatták (18. kép 2). 

A19. sír ezüst karika töredéke valószínűleg S végű kariká
ból származik. A köratmetszetű huzal átmérője 1,5 mm. A ka
rika átmérője kb. 2,2 cm lehetett (19. kép 10.) 

7. Bordázott S végű, ezüst karika 
Az 50. sírban egy különösen nagy méretű (á.: 3,2 cm), 3 

mm átmérőjű, köratmetszetű huzalból hajlított, másfélszeres S 
végű karika került elő. A másfélszeres végződést 9 mm széles
re kalapált bordázott lemezből hajtogatták. A karika lemezes 
végét először lapos S alakra hajtották, majd a szabad lemezvé
get az S alak köríves részénél jóval nagyobb átmérőjű körív
ben visszapödörték (18. kép 3). 

Ezüst gyűrű 
Az 54. sírban hegyesedő végű, nyitott huzalgyűrű volt az 

itt eltemetett felnőtt nő jobb kezének gyűrűs ujján. A lapított 
köratmetszetű ezüst huzal átmérője 1,8-1,9 mm, a gyűrű átmé
rője 2,1 cm volt (19. kép 13). 

Gyöngyök 
1. Az 1. sírban (10-12 éves leány) a bal oldalára fordított 

koponya állkapcsa alatt, a nyakcsigolyák mellett egy csomó
ban 7 gyöngyöt találtunk. A jobb halántékon, a szemgödör 
mellett helyezkedett el a 6. sz. alatt ismertetett ezüst, lemezes 
S végű karika. 

a) Szürkés-zöldes-lila fluorit gyöngyök, 6 db. Két végük 
felé keskenyedő, hosszanti tengelyük mentén átfúrt, hatszög 
keresztmetszetű, hasáb alakú gyöngyök. Alakjuk szerint két 
csoportba oszthatók. A laposabb gyöngyök keresztmetszete 
közepén szabálytalan, lapos hatszög alakú, a vastagabb gyön
gyök keresztmetszete szabályos hatszög alakúnak mondható. 
À gyöngyök nem egyformák, ezért a méreteik mindkét cso
portban különbözőek. (H.: 1,2-1,7 cm, á.: 1,1-1,2 cm). Az 1. 
sírban 4 lapos és 2 szabályosabb alakú gyöngy volt. 

b) Szürke, hengeres, középen átfúrt, aranyfóliás üvegpasz
ta gyöngy, 1 db (H.: 0,9 cm, á.: 0,8 cm) (18. kép 1). A gyön
gyök elhelyezkedése alapján feltételezhető, hogy hajfonatdí
szek voltak, s az ezüst S végű karikával a hajviselet jobb oda
lát díszítették. 

2. Az 50. sírban felnőtt nő csontváza feküdt. A koponyát és 
a mellkas csontjait az újkori építkezéssel kicsit megbolygatták, 
de így is megmaradt a helyéről kibillent koponya bal halánté
kán a csonthoz tapadva a nagy méretű, ezüst bordázott, másfél
szeres, S végű karika. A nyakcsigolyák körül helyezkedtek el a 
gyöngyök. A gyöngyszemek alatt, és a gyöngyök között barna 
korhadék, talán bőrszíj maradványa, és vékony zöld rozsdaszál 
darabjai húzódtak. A zöld rozsdaszál a gyöngyszemeken is át-

58 



haladt. A gyöngyök eléggé szabályos távolságra feküdtek egy
mástól, ami talán abból adódott, hogy a gyöngyök rögzített 
helyzetben, felvarrva kerültek a sírba. 

a) Fluorit gyöngyök, 21 db. A lapos gyöngyszemek ke
resztmetszete lapos hatszög alakú volt, ezek voltak a nagyob
bak. (H.: 1,2-1,8 cm, sz.: 1,2-1,4 cm, v.: 1 cm) A kisebb gyön
gyök szabályos hatszög átmetszetűek voltak, néhány vasta
gabb volt mint a nagyobb, lapos gyöngyök (H.: 0,8-1 cm, sz. 
és v.: 1,1-1,3 cm). A feltárás idején sötétlila volt a színük, a 
restaurálás közben azonban a kisebb gyöngyök színe megvál
tozott. A két legkisebb gyöngy átlátszó, egészen világosszürke, 
3 nagyobb átlátszó, zöldesszürke, 1 gyöngy sötétszürke, 6 na
gyobb gyöngy átlátszó világos lila lett. Csak a legnagyobb 
gyöngyök (9 db) maradtak átlátszó sötétlila színűek. 

b) Szürke, hengeres, középen átfúrt aranyfóliás üvegpasz
ta gyöngyök, 3 db. Hosszúságuk a gyöngyszélek egyenetlen
ségei miatt 0,5-0,8 cm volt. Átmérőjük 0,8 cm. Aranyfóliás 
gyöngyök közül egy hátul, a fluorit gyöngyök között középen 
helyezkedett el, l- l pedig a gyöngysor jobb ill. baloldali ré
szében volt (18. kép 3). 

A Budapest XVI. Timur utcai temető eddig feltárt sírmel
lékleteinek nagyobb része S végű karika, pontosabban ennek 
az ékszertípusnak több, a l l . században megjelenő és általáno
san elterjedt formai változata. Ezek mellett azonban más ék
szerfélék is előfordultak, köztük olyanok is, amelyek inkább a 
korábbi időszakban, a honfoglalás-korban voltak gyakoriak. 
Ilyenek voltak a Timur utcai temető 55. és 21. sírjában talált, 
kis méretű, ovális, egyszerű, nyitott végű huzalkarikák. Szőke 
Béla fülben hordott karikának, mások hajfonatszorító kariká
nak tartották, amelyeket lassan kiszorítottak az S végű karikák. 

Azonban több kora Árpád-kori temető sírleletei mutatják, 
hogy ezek a karikák a 12. sz. első felében is használatban vol
tak, egy részük még mindig varkocsszorító karika volt, más ré
szük azonban olyan helyen került elő, hogy feltételezhetően az 
S végű karikákat tartó pántnak a hajfonatba, vagy a homlok
pántba való beakasztására szolgáltak.75 A kis méretű, nyitott 
végű huzalkarikák korszakonként változó kísérő leleteit a ha-
limbai temetőben követhetjük. A temető II. fázisában néhány 
sírban még nagyobb méretű, nyitott végű karikákkal, a III. fá
zisban már csak S végű karikákkal fordultak elő.76 A Zalavár 
Községi I. temetőben az egyszerű, kis méretű, nyitott végű hu
zalkarika körte alakú változata jelent meg. Néhány hasonló da
rab más helyen is előkerült, a 11. sz. elejére keltezhető sírok
ban.77 

A Budapest XVI. Timur utcai temető 7. és 49. sírjában az 
előbbi karikáktól jóval nagyobb, szabályos kör alakú, nyitott 
végű bronz huzalkarikák voltak. Ezt a karikatípust zömében 
honfoglaláskori sírokban találták, s ezért felmerült, hogy a l l . 
sz. elejénél későbbi időben már nem fordultak elő.7S 

Mivel a Budapest XVI. Timur utcai sírokból előkerült lele
tek zöme a 11. sz. második felére jellemző, a nagyobb méretű 
huzalkarikákat is közéjük lehet sorolni. A honfoglaláskorban 
volt gyakoribb a bronz, pödrött végű karika használata is. Di
vatja a 11. sz. folyamán is folyamatos volt, bár megfigyelhető, 
hogy az S végű karikákhoz hasonlóan kisebb változásokon 
ment át.79 A Budapest XVI. Timur utcai temető 29. sírjából 
származó karika végét 1 mm szélesre kalapált lemezből készí
tették, és ezért hasonlított a temető kis méretű, lemezes S végű 
karikáihoz. 

A Budapest Timur utcai temető S végű karikái ugyanolyan 
változatos formában készültek, mint amilyenek a jelentős, 
nagy Árpád-kori temetőkben sorra előfordultak. Ezekben a ha
gyományos formák mellett nyomon követhető az új típusok ki
alakulási folyamata, a karika formájának, méretének, nyersa
nyagának, s nem utolsó sorban az S végződésnek a változása. 
Az S végződést egyre szélesebbre kalapálták, s a lemezeket 
igen gyakran teljes szélességüket betöltő bordázassál díszítet
ték. A kutatók egyetértenek abban, hogy a bordázott S végű ka
rikák a 11. sz. második felében, a sima, lemezes S végű kari
kák pedig valamivel korábban terjedtek el nagy tömegben.80 A 
11. sz. második felében megszaporodott az ezüst S végű kari
kák száma is. Megjelentek a vastagabb huzalból készített töm
zsi, vaskosabb formák, és az átlagosnál nagyobb méretű, 2-3 
cm átmérőjű darabok.81 A 11. sz. vége felé feltűnő nagy mére
tű, S végű karikák túlnyomó része ezüstből készült. 

Az ezüst S végű karikák legtöbb típusa a pesti határban lé
vő temetőkből is ismert. A tanulmány tárgyát képező, E-pesti 
temetők mellett a csepel-szigeti Szabadkikötő területén elpusz
tult temető szórványleletei valószínűsítik, hogy több típus le
hetett használatban. Két egyforma, és egy valamivel nagyobb 
példányt szedtünk össze, a feldúlt sírok egyikéből I. István 
ezüst érme is előkerült (21. kép 1-5).82 

A leírások szerint változatos formájú ezüst S végű karikák 
voltak a Rákospalota-Sín utcai temetőben is. A kisméretű, 1 
mm vastag huzalból készített, ezüst S végű karikák egy érde
kes, formai változatát találtuk a Budapest Timur utcai temető 
I. sírjában. Két, 11. sz-i karikatípus elemei ismerhetők fel raj
ta. A karikarész körte alakú, mérete is szinte olyan, mint az em
lített zalavári körte alakú nyitott végű huzalkarikáé. A 
budapesti körte alakú karika egyik végét azonban 4 mm széles 
lemezre kalapálták, s ebből hajtogatták az S végződést, s ezál
tal a lemezes S végű karikák egy jellegzetes formai variánsa 
lett (18. kép 2). Az 50. sírban találtuk az itteni S végű karikák 
legérdekesebb darabját (18. kép 4). A 3 mm vastag, ezüst hu
zalból hajított karika átmérője 3,2 cm volt, a másfélszeres S 
végződést a karika egyik, 1,4 cm hosszú, 0,9 cm szélesre kala
pált, bordázott lemezes végéből hajtogatták. A publikált leleta
nyagban nem találtunk ugyanilyen darabot, azonban, ha a ka
rika jellegzetességeit külön-külön vizsgáljuk, megtaláljuk azo
kat a részleteket, amelyek alapján ez a darab is beilleszthető a 
II. sz-i ékszerek sorába. A karika használati idejének a megha
tározása szempontjából a bordázott lemezből hajtogatott más
félszeres S végződésből lehet kiindulni. 

A másfélszeres S végű karikák a többszörös S végű karikák 
csoportjába tartoznak. A többszörös S végű karikák kormegha
tározásában nagyon változatos a kutatók véleménye. Azzal 
nagyjából mindenki egyetért, hogy jellegzetes 10. sz-i ékszer, 
a sokat vitatott kérdés azonban az, hogy meddig volt haszná
latban.83 

A többszörös S végű karikák egyszerűbb változatának tar
tott másfélszeres S végű karikák honfoglalás és kora Árpád
kori köznépi temetőkből, Pest megyéből például 3 helyről 
(Rád-Kishegy, Szob, Vác) ismertek.84 Ezek lehetnének a Bu
dapest XVI. Timur utcai 50. sír másfélszeres S végű ezüst ka
rikájának a formai előzményei. Mivel a budapesti karika S 
végződése széles, bordázott lemezből készült, nem tehető a l l . 
sz. 2. felénél korábbi időszakra. Fontos időrendi kérdést vet fel 
a karika mérete is. 
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A magyar temetőkből származó legtöbb Árpád-kori S végű 
karika átmérője 1,5 és 2,2 cm között váltakozik. Ebben a nagy
ságrendben a karikák minden típusa előfordul, nyersanyaguk 
főként bronz, ritkábban ón, ólom, ezüst és elvétve arany.85 Ezek 
mellett azonban jóval nagyobb méretű S végű karikákat is vi
seltek. Igaz, hogy az előző csoporthoz képest kevés van belő
lük, a sírokban általában egy, de kettőnél több nem fordult elő. 
Átmérőjük 2,2 cm-től nagyobb, előfordulnak 4 cm-nél széle
sebb darabok is. Szőke Béla még úgy gondolta, hogy az S vé
gű karikák legkésőbbi változatai az aránylag vékony, bronz, 
ezüst, s néha vashuzalból készült 40-60 mm átmérőjű kari
kák.86 Mai ismereteink szerint ilyen típusú S végű karikák ko
ra Árpád-kori temetőkben is megtalálhatók. Például a Baranya 
megyei ellendi I. Nagygödör dűlői temetőben, ahol több kü
lönböző típusú, az átlagosnál nagyobb méretű karika volt. A 
19. sírban például 2,7 cm átmérőjű, bronz, pödrött végű kari
ka,87 a 36. sírban 3 cm átmérőjű, bronz, sima lemezes S végű 
karika,88 több sírban pedig ezüst, bordázott S végű karika ke
rült elő. Ez utóbbiak közül a 40. sírban lévő volt a legnagyobb 
(á.: 3,4 cm),89 a 103. sírban két egyforma darab volt (á.: 2,8 
cm).90 A temető kezdete a 970-1000 körüli, zárása pedig az 

1090-1100 körüli időszakra tehető.91 A másik ellendi II. 
(Szilfa dűlő) temetőrészletben, a 102. sírban szintén előkerült 
egy nagyméretű, bordázott S végű, ezüst karika (á.: 3,1 cm).92 

A feltárt temetőrészlet ugyancsak a l l . sz-ra keltezhető.93 Az 
átlagosnál nagyobb méretű bronz és ezüst S végű karikák gaz
dag sorozata került elő a Kaposvár határában feltárt középkori 
temető Árpád-kori sírjaiban, és a temető területéről összegyűj
tött szórványleletek között.94 A sírokban 11-12. sz-i Árpád-há
zi királyok idejéből származó pénzek voltak.95 

A pusztaszentlászlói 11. sz-i temetőben az ottani, átlagos
nál valamivel nagyobb méretű S végű karikák bronzból vagy 
ón-ólomból készültek.96 Egyetlen, nagyméretű, ezüst S végű 
karika volt a temetőben, ezt azonban gyűrűnek átalakítva talál
ták a 194. sírban.97 A pusztaszentlászlói temető 66. sírjából ke
rült napvilágra a temető egyetlen, többszörös S végű karikája. 
Vastag ezüst huzalból készült, az S végződést széles, sima le
mezből hajtogatták. Egy ón-ólom karika málladékai voltak 
mellette. A koponya másik oldalán sima, S végű, ezüst karika 
volt. A két kulcscsont között és a nyakcsigolyák alatt 14 fluo
rit, 3 ezüst-, 2 aranyfóliás és 1 kockásra vagdalt felületű üveg
gyöngy volt. A gyöngyök két hajfonatot díszítettek, amelyek 
közül az egyiket a vállon keresztbe tették. Leletei alapján ez a 
sír nagy mértékben elősegíti a Budapest XVI. Timur utcai 50. 
sír és vele együtt a temetőrészlet keletkezési idejének megha
tározását. Különösen figyelemreméltó, hogy az ország e két, 
egymástól távol előkerült sírjában közel egyforma ékszerekkel 
eltemetett felnőtt nők életkora is hasonló volt.98 

A pusztaszentlászlói temető 66. sírja a temető IL b csoport
jának utolsó, 4. sorában helyezkedett el. A sor É-i végén az 
utolsó előtti 175. sírban Kálmán király, a tőle D-re lévő, 177. 
és 178. sírban pedig I. László l-l pénze került elő. A pénzzel 
keltezett 178. sírban a koponya két oldalán l-l bordázott S vé
gű ezüst karika, a nyakcsigolyák között pedig 13 fluorit, 4 
ezüst-, és 2 aranyfóliás üveggyöngy helyezkedett el.99 Ez utób
bi 3 sír a pusztaszentlászlói temető használatának végén, nem 
sokkal a temető 11. sz. végi végleges felhagyása előtt keletke
zett.100 Ez az adat megerősíti azt a feltevésünket, hogy a Buda
pest XVI. Timur utcai temetőrészlet 11. sz-i köznépi temetke

zés. Feltűnő (de lehet, hogy csak a régészeti feltárások, tudo
mányos közlések hiánya okozza), hogy a budapesti XVI. 
Timur utcai temetőrészlet 11. sz-ra való keltezéséhez dunántú
li temetőkben találtunk megerősítő adatokat. A vizsgálódás kö
rébe bevont halimbai, zalavári községi I., a két ellendi, a pusz
taszentlászlói temetők mellett felfigyeltünk egy harmadik Ba
ranya megyei, a sellyei temető 46. sírjára is. A koponya két ol
dalán l- l , vastag bronz huzalból készült, bordázott S végű ka
rika (á.: 1,7 cm), és velük együtt l - l , nagyobb, vékony bronz 
huzalból készült S végű karika volt, amelyeknek egyik oldalá
ra vékonyabb bronzhuzal volt rátekercselve (á.: 2,4 cm).101 A 
gerincoszlop alatt kis méretű (á.: 1,3 cm) ezüst S végű karika, 
a nyakcsigolyák mellett csüngős veret alsó, szív alakú része 
került elő. A koponyában és a mellkasban 8 fluorit, két cal-
cedon és egy üveggyöngy volt. A sírt a koponyában talált I. 
László érem a 11. sz. végére keltezte.102 Ez a sír rendkívül fon
tos mind a két, É-pesti Árpád-kori temetővel kapcsolatban, 
mert a benne lévő ékszerek a szív alakú veretet kivéve, a Rá-
kospalota-Sín utcai és a Timur utcai temetőben is előkerültek. 

A Budapest XVI. Timur utcai temető megnyitásának és fel
hagyásának idejét nem ismerjük: Egyelőre csak azt lehet meg
állapítani, hogy a temető DK-i sarka a 11. sz. második felében 
keletkezett. Annak ellenére, hogy nem ismerjük a temető teljes 
alaprajzát, szerkezetét, a temetkezések terjedési irányát, felté
telezzük, hogy a pusztaszentlászlói temetőhöz hasonlóan ez a 
temető is több, kisebb közösség szétválasztható sírcsoportjaira 
bomlott. A feltárt terület K-i felében az ENy-DK-i irányt meg
közelítő tájolású sírok (I. csoport), a feltárt terület Ny-i felében 
Ny-K-i irányhoz közelítő tájolású sírok (II. csoport) kerültek 
elő. Mindkét csoportban soros temetkezés volt. Áz I. csoport
ban több, nagyobb gondossággal történő temetést lehetett meg
figyelni. Ide tartozik a sírgödrös és a sírfoltos temetkezések 
többsége, és a 15 mellékletes sírból 12, köztük az 1. és 50. flu-
orit-gyöngyös sír is (4-5. kép). A temetkezés időrendjét a sír
mellékletek tipológiai elemzése alapján lehetett megállapítani. 
Hasonló leletek más temetők 11. sz-i pénzekkel keltezhető sír
jaiból ismertek. A Budapest XVI. Timur utcai temetőrészlet 
sírjaiban a honfoglaláskori előzményekre visszavezethető, ha
gyományos ékszerfélék mellett a karika ékszereknek és gyön
gyöknek olyan változatai jelentek meg, amelyek a l l . sz-ban 
alakultak ki, és a 11. sz. második felében terjedtek el a Kárpát
medencében. A Budapest XVI. Timur utcai sírokban pénzeket 
nem találtunk, azonban feltételezzük, hogy legkésőbb a 12. sz. 
elején ez a temető is lezárult. 

A kronológiai kérdéshez igen kevés támpontot nyújtanak a 
10. 35. 42. sírokba ásott Árpád-kori gödrök. Homokot keres
tek a közeli, 13. sz-i falu lakói, akik valószínűleg már nem 
tudtak a temetőről. Jól látszott, hogy a véletlen bolygatás után 
az ásást abbahagyták, így a csontvázak mélyebben fekvő ré
szei helyükön maradtak. A gödröket visszatemették, a betöl
tésben néhány 13. sz-i cserép edénytöredék is előbukkant (20. 
kép). Nem lehet megállapítani, hogy a 13. sz-nak melyik ré
széből származnak, mert mindegyik a 13. sz. egészére jellem
ző technikai jegyekkel készített, pontosabb időmeghatározás
ra alkalmatlan töredék. A szürke, felmagasodó, bordával pro
filált peremtöredék inkább a 13. sz. első felére jellemző (20. 
kép 2),103 a fehér cseréptöredék viszont abba az edény fajtába 
sorolható, amelyik a század közepén terjedt el nagyobb 
mennyiségben (20. kép 4-5).104 A 61. sírt későközépkori gö-

60 



dörrel vágták el, a temető területén összegyűjtött későközép
kori cserepek hasonló gödrökből származnak. A nagy mértékű 
későközépkori bolygatások azt mutatják, hogy a közeli 
Szentmihály falu lakói ha ismerték is, már nem tisztelték az 
Árpád-kori pogány temetőt.105 
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son helyettesített, és az általa feltárt leleteket publikálásra átengedte. 

42. 1988 júliusában a vízvezetékárok kiásása előtt a jelenlegi felszínt nem 
nyesték le, a 63-66. sírok mélysége megközelíti a középkori mélysége
ket. 

43. Valószínűleg ilyen helyzetekben lehettek a Rákospalota Sín utcai sírok is 
Ezért jegyezte meg Posta Béla, hogy a köves síroknál nem mindig tud
ta megállapítani, hogy a kőmelléklet az egyik csontváz lábánál, vagy a 
következő sorban lévő sír koponyája mellett került-e elő. A tudományos 
irodalomban egyelőre nem találtunk olyan Árpád-kori temetőt, amely
ben az É-pestiekhez hasonlóan „sakktábla"-szerű helyzetben lettek vol
na a sírok. 

44. A sírok tájolásából megpróbálták rekonstruálni az elhalálozások naptári 

éven belüli időpontját, s arra a következtetésre jutottak, hogy a halálese
tek zöme a téli napéjegyenlőség idejére tehető. Ennek azonban termé
szetes biológiai okai vannak. A sírok irányából a temetés időpontjára is 
próbáltak következtetni. Csalog Zsolt például feltételezte, hogy a kele
téit sírokban hajnalban, az É felé eltérő, ÉNy-DK-i irányú sírokba déle
lőtt temetkeztek. CSALOG Zs, AIX-X. sz-i magyarság gazdálkodásá
nak kérdéseihez. Agrártörténeti Szemle 9 (1967) 229, 232-235. Ezzel 
szemben több esetben kimutatható volt, hogy több Árpád-kori temető
ben kronológiai, etnikai, életmódbeli különbségek miatt is kialakultak a 
tájolási különbségek. TETTAMANTI 1975. 91. 

45. TETTAMANTI 1975. 87.91-93. Kiss 1983. 190. 
46. SZŐKE-VÁNDOR 1987. 80-81. 93. kép 
47. A téglalap alakú sírgödrök formai változatai a temetőn belül nem jelen

tenek lényeges különbséget. A kisebb változásoknak, például a sarkok 
lekerekítésének különösen a homoktalajokban az az egyszerű oka lehet, 
hogy a laza szerkezetű talajban nem lehet nyílegyenes bevágásokat ké
szíteni. 

48. Nem lehet pontosan tudni hogyan, de valószínűleg a mai gyakorlathoz 
hasonlóan leengedték vagy becsúsztatták az elhunytat sírba, és a holt
test egyik oldalán húzták vissza a segédanyagokat. 

49. A néprajzi kutatások gazdag anyagából ismerjük, hogy a halotti kultusz, 
a temetkezési szokások területenként, népenként változatos képet mu
tatnak. Az utóbbi évszázadokban a koporsós temetkezéseknél is igen 
sokféle anyag- főként textíliák - felhasználására került sor. Különböző 
ruhákba öltöztették a halottat, párna, szemfödő került a koporsóba, dí
szítették a ravatalt, stb. A korábbi időszakokban is nagy körültekintéssel 
történt a temetés, azonban a felhasznált kellékek az elhunyt társadalmi 
és vagyoni helyzetének megfelelő minőségű anyagokból készültek. Ma
gyar Néprajzi Lexikon II. Bp. 1979.434-450. Magyar Néprajzi Lexikon 
V Bp. 1982. 243-247. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a Budapest 
XVI. Timur utcai temetőben az ugyanabba a homokos talajba temetett 
sírok egy részénél különböző alakú és színű sírfoltok keletkeztek, a sí
rok jelentős részénél pedig nincs semmiféle elszíneződés a talajban. Ez 
a jelenség az Árpád-kori temetőkben szinte mindenütt felismerhető. 

50. TETTAMANTI 1975. 94-95. 
51. BÓNA 1978.106.143.12. kép III. tábla 1-2. 
52. BÓNA 1978. 106.143.13. kép III. tábla 1. 
53. TOPÁL1972. 56.70. 8. kép. 
54. TOPÁL 1972. 67. 70. TETTAMANTI 1975. 95-96. 
55. A holttestet valószínűleg valamilyen szilárd, vastagabb anyagba csavar

ták - fakéreg, háncs, gyékény, bőr, textilféle -, ami funkciója szerint a 
koporsót helyettesítette. Szorosan tartotta a tetemet, ezt mutatja a kopo
nya és a végtagok helyzete. TOPÁL 1972. 70. 

56. TETTAMANTI 1975. 89-90. 
57. A Kaposvár határában lévő középkori temetőben találtunk múmia alakú 

sírfoltot. BÁRDOS 1978. 189. 4. 5. kép. 
58. Kétségtelen, hogy a sírfoltok a talaj minőségétől függően látszanak, 

azonban a homoktalajban is megmarad a nyoma a gondosabb eltemetés-
hez felhasznált anyagoknak. 

59. Erre lehet gondolni a pusztaszentlászlói temető 52. 56. 76. sírjainak ol
dalra fordított, vagy a 163. 178. 198. sírok szembenéző koponyáinál. 
SZŐKE-VÁNDOR 1987. 6. 7. 10. 29. 32. 36. képek. 

60. Az Árpád-kori temetők ismertetésében általában nem foglalkoznak rész
letesen a koponyák helyzetével. A rendelkezésre álló pusztaszentlászlói 
és dunaújvárosi részletes sírrajzok lehetővé tették, hogy a különböző 
helyzetű koponyák arányát összehasonlítsuk a Budapest XVI. Timur ut
cai temetőben tapasztaltakkal. Az arányok mind a három temetőben 
nagyjából azonosak, a legtöbb koponya szembenéző helyzetben volt, 
idesoroltuk a jobbra és balra billent koponyahelyzeteket is Nem sokkal 
volt kevesebb a jobb és a bal oldalára fektetett koponyák száma. 

61. A Baranya megyei majsi temetőben a koponyák az „egyenesen fekvő 
helyzettől az oldalt fekvő helyzetig, mindkét oldal felé" sokféle helyzet
ben voltak. Kiss Attila ezt a jelenséget a korhadás különféle szakaszai
val magyarázta. KISS 1983. 157. 

62. A honfoglalás és Árpád-kori temetők sírjaiban előforduló kar- és kéz
helyzetek értelmezésével több kutató foglalkozott. Az eltérő helyzetek 
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formája és aránya temetőnként változó, ezért a jelenségek magyarázatá
ra a temető egyéb régészeti jelenségeiből és az adott terület történelmi 
eseményeiből lehet kiindulni. Nélkülözhetetlenek Szabó János Győző 
kutatási eredményei, amelyek a korai magyar temetők rituális kéztartá
sainak magyarázatát, a szokás kialakulásának helyét, idejét és a szokás 
elterjedésének módját tárták fel. SZABÓ J. Gy.: Árpád-kori telep és te
metője Sarud határában IV. A sírok relatív és abszolút kronológiája. A 
temető jellege. EMÉ 16-17 (1978-79) 74-106. 

63. A test mellett párhuzamosan kinyújtott karhelyzet mellett lényegesen ke
vesebb volt a különböző módon behajlított és a testre helyezett karok 
előfordulása a pusztaszentlászlói és a dunaújvárosi temetőben. Az ará
nyok a Budapest XVI. Timur utcai temetőrészletben kialakultakhoz ha
sonlóak, és az eltérések oka is valószínűleg azonos lehet. 

64. TETTAMANTI1975. 95. Az Árpád-kori sírokban talált kövek különbö
ző szokásokat, hiedelmeket tükrözhetnek. Bizonyára mást jelentett a sí
ron kívüli, koponya fölé helyezett kő, mint a sírban lévő, félig a lábak
ra helyezett vaskos kődarab. 

65. A dunaújvárosi temetőben 22 sírban volt kőmelléklet. A legtöbb a kopo
nya, vagy a láb körül helyezkedett el A szokás eredetének, és magyaror
szági elterjedésének összefoglalása BÓNA 1978.142-143. 

66. KISS 1983.155-159. 
67. SZABÓ J. Gy.: Az Árpád-kori telep és temetője Sarud határában III. A 

temető leírása és rendellenes temetkezéseinek párhuzamai. EMÉ 14 
(1976) 18-33. 

68. TOPÁL1972.70-71. 
69. SZŐKE-VÁNDOR 1987.49. 
70. GARÁDY 1943. 234. 
71. GARÁDY 1943. 235. 39. kép. 
72. GARÁDY 1943.237-238.40-42. kép. 
73. NAGY 1946. 44-45. 
74. BÓNIS 1950. 389-399. 
75. SZŐKE-VÁNDOR 1987.54. 
76. TÖRÖK Gy.: Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. 

ArcHung 39 Bp. 1962.142.169. kép. 
77. TETTAMANTI S.: A Zalavár községi I. számú XI. századi temető. 

ArchÉrt 98 (1971) 219. 4. kép 5., 7. kép 21. 
78. SZŐKE 1962. 35. 
79. SZŐKE 1962. 37. 
80. Az S végű karika és viselete kialakulásával, elterjedésével kapcsolatban 

számos tudományos elmélet született. Formai változásaival, s ezzel 
összefüggésben a viselési módokkal is sokan foglalkoztak. Az Árpád

kori temetőkben egyre több adat mutatja, hogy ez a több, mint négy 
évszázados karika ékszer nemcsak egyszerű divatcikk, tömegárú, 
hanem a hajviseletnek, vagy a haj díszítésének nélkülözhetetlen, 
lényeges eleme volt. Bebizonyosodott, hogy az egyszerű, bronz S végű 
karikákat az egész Árpád-korban viselték, s ezért önmagukban nem 
alkalmasak időmeghatározásra. BÓNA 1978. 136-139. 

81. SZŐKE 1962. 88. 
82. IRÁSNÉ MELIS 1983.15. 
83. SZŐKE 1962. 42. 
84. SZŐKE 1962.44. 
85. MESTERHAZY K., Köznépi ékszerek nemesfém változatai: arany S 

végű karikák. Alba Regia 20 (1983) 143-151. 
86. SZŐKE 1962. 89. A 13. sz-i pénzekkel keltezett ékszeregyüttesekben 

gyakoriak a 4 cm körüli átmérőjű elektron és ezüst S végű karikák. A 
tatárok elől elrejtett, Nyáregyház-pusztapótharaszti leletben az 1756 db, a 
13. sz. negyvenes évei körüli időkből származó pénz mellett egy elektron 
S végű karika (á.: 4,8x5,2-5,3 cm) került elő. Parádi N.: Pénzekkel kel
tezett XIII. századi ékszerek. A Nyáregyháza-pusztapótharaszti kincs
lelet. FolArch 26 (1975) 124.2. ábra 11-2,4-5. 3. ábra 8-11. 

87. DOMBAY 1960. 138. XIII. t. 24. 
88. DOMBAY 1960.138. XIV 1.16-17. 
89. DOMBAY 1960.139. XIV t. 24. 
90. DOMBAY 1960. 141. XVII. t. 6-7. 
91. KISS 1983.58. 
92. DOMBAY 1960. 153. XXVII. t. 1-2. 
93. KISS 1983.59. 
94. BÁRDOS 1978. 193.10. kép. XIV t. 9-10, 26. XV t. 26. 245. sír: V t. 

17-19. 279. sír: Cl. t. 11-12. 500. sír: X. t. 8.676. sír: XII. t. 28-29. 
95. BÁRDOS E.: Középkori templom és temető Kaposvár határában II. 

SMK 8 (1987) 14. 
96. SZŐKE-VÁNDOR 1987.52. 
97. SZŐKE-VÁNDOR 1987.77. kép 8. 
98. SZŐKE-VÁNDOR 1987. 18-19. 
99. SZŐKE-VÁNDOR 1987. 39-40. Térképek. 
100. SZŐKE-VÁNDOR 1987. 80-81. 
101. MESTERHAZY 1990.105. 
102. KISS A.: A sellyei Árpád-kori temető. JPMÉ 1967. 70.4. kép 46. 
103. HOLL1963.371.69. kép 3. 
104. HOLL 1963. 368. 66. kép 2,4. 
105. KUBINYl A.: Budapest története a későbbi középkorban Buda elestéig 

(1541-ig). In: Budapest Története II. Bp. 1973. 32. 
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7. kép. Budapest XVI. Timur utca. A temető kőmeUékletes sírjai, 11-12. sz. 



5. £ép. Budapest XVI. Timur utca. A temető sírfoltjai, 11-12. sz. 
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9. kép. Budapest XVI. Timur utca. A temető múmia alakú sírfoltjai, 11-12. sz. 
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10. kép. Budapest XVI, Timur utca. A temető kinyújtott karhelyzetű csontvázai, 11-12. sz. 



11. kép. Budapest XVI. Timur utca. A temető behajlított karhelyzetű csontvázai, 11-12. sz. 
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Í2 Jtép. Budapest XVI. Timur utca. 1.: 6-7. sír, 2.: 16/1-2. sír, 3.: 15. sír, 4.: 18. sír, 11-12. sz. 
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13. kép. Budapest XVI. Timur utca. 1.: 22-24. sír, 2.: 34. sír, 3.: 35. sír, 4.: 45. sír, 11-12. sz. 
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14. kép. Budapest XVI. Timur utca. 1.: 48. sír, 2.: 49. sír, 3.: 52-53. sír, 11-12. sz. 
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15. kép. Budapest XVI. Timur utca. I:54. sír, 2:. 55-56. sír, 11-12. sz. 
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16. kép. Budapest XVI. Timur utca. A temető sírjainak tájolása, 11-12. sz. 
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17. kép. Budapest XVI. Timur utca. A sírok tájolása szerinti összesítő 
táblázata, 11-12. sz. 

18. kép. Budapest XVI. Timur utca. 1-2.: 1. sír mellékletei, 2-3.: 50. sír 
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19. kép. Budapest XVI. Timur utca. Sírmellékletek, 11-12. sz. 



20. kép. Budapest XVI. Timur utca. I: szórvány, 2-3.: 35. sírba ásott 2 1 . kép. Budapest XXI. Csepel Szabadkikötő. Szórványleletek a feldúlt 
gödör, 13. sz. temetőből, 11. sz. 
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CIMETIÈRES DE L 'ÉPOQUE ARPADIENNE (11 

SUR LA PERIPHERE DE PEST 
'-13E SIÈCLES) 

Sur le territoire de Budapest plusieurs cimetières de l'époque arpadienne 
sont connus dans lesquels des fouilles moins importantes furent achevées. 
Les trouvailles venantes des tombes caractérisent des périodes courtes ou 
l'époque arpadienne totale, et elles ne nous permettent pas á reconstruire le 
procès d'une valeur absolue de l'histoire du peuplement. 

Pendant l'enquête au sujet de l'histoire de Budapest aux 11-13e siècles, 
il apparut que l'on pouvait attendre les apparitions plus nombreuses de nou
veaux cimetières. La plupart des cimetières des centre-villes historiques et de 
leurs réseaux de villages enourés se trouve en site inconnu. En effet nous 
n'avons trouvé que des enterrements du moyen âge tardif près des églises 
rurales autour de Pest et Buda aux 12-13e siècles. 

Sur le côté de Pest nous connaissons dix sites des cimetières aux 11-13e 

siècles, trois dans le Cité (Ve arrondissement: place Március 15, le Jardin 
Károlyi et 21-23. rue Szerb) et sept dans les banlieux (ferme Alagi à 
Káposztásmegyer, rue Sín à Rákospalota à XV" arr., rue Galamb à Pestlőrinc 
XVIIP arr., Ile Csepel - Szabakikötő (port-franc) XXIe arr. En ce qui con
cerne les cimetières situant sur la frontière ne peut pas les lier aux villages 
connus. 

Budapest, rue Sín (Rákospalota XVI. arr.), Villa Püspök. 
En 1892 environ 30 tombes du cimetière furent dévastées par les travaux de 
terrassement, puis Béla Posta a découvert la suite, 171 tombes. Sa manu
scrite gardée dans les Documentations du Musée National et le registre d'in
ventaire du musée montrent le résultat de ses recherches. La plupart des 
mobiliers inventoriés est perdue. 

Les tombes du cimetière en ligne se placent en damier, chauene des 
tombes de la ligne inférieure furent creusées dans les zones vides entre les 
tombes supérieures. Les 171 tombes se placent en trois zones au-dessus de 
l'une de l'autre. La plupart des squelettes regarde à l'Est, la reste s'oriente 
nord-ouest - sud-est ou nord - sud. On retrouva les taches de cercueil en bois 
dans tous les trois niveaux. Près des squelettes - généralement autour de la 
tête ou rarement près de la taille - une pierre brute se plaça. Il y avait des 
mobiliers dans 32 tombes. La plupart de la trouvaille sont les boucles en 
bronze et argent à issue S de plaque lisse et côtelée. Ces boucles se placèrent 
par couples le plus souvent, mais dans quelques tombes il y avait 4, 5, 6 
boucles à issue S différentes. Dans deux tombes on terouva les variations 
simplifiées de boucles d'oreilles de types byzantines qui furent arriva au 
bassin carpathique par voie commerciale. Parmi les boucles il y avait deux 
pièces runiques des types différents, l'une est perdue, mais il nous testait son 
dessin. Les fils de perles en fluorine avec des taches dorées ou argentines 
furent les bijoux caractéristiques. Du cimetière 8 monnaies d'argent 
apparurent, 2 pièces de l'époque du roi László (Ladislaus) I, les 6 autres de 
l'époque 1172-1204. 

Après l'invsion des Mongols (1241) le cimetière ne fut pas en usage. 
Avant l'apparition de nouvelles indications on ne peut pas le lier aux sites de 
11—12e s. des environ. 

Budapest, rue Timur (Árpádföld XVI arr.) 
En 1988 avant la contraction d'un grand magasin, nous avons découvert le 
coin sud-est du cimetière, ou il y avait 66 tombes. C était un cimetière en 
ligne, les tombes se placèrent en damier comme dans le cimetière à 
Rákospalota. Deux tombes d'enfant regardaient à l'Est, l'orientement 
d'autres tombes montre 2 types. L'un a l'orientement presque est - ouest et 
l'autre presque nord-ouest - sud-est. Parmi les cimetières de même époque 
publiés ce phénomène se ressemble au cimetière de type "éventail" à 
Pusztaszentlászló (comité Zala), où les générations consécutives d'une 
famille se sont enterrées en groupe de tombes d'orientements différents. 

Dans le cimetière de la rue Timur à Budapest, il y avait 15 tombes dans 
des fosses oblongues comblées avec du sol brun foncé, 4 dans des fosses 
oblongues comblées avac du sol brun clair, 4 dans des tombes ovales, suiv
ant le contour du corps, 6 dans des tombes en forme de momie qui suivent 
exactement le contour du corps. On ne pouvait pas appercevoir le change
ment de teinte dans 38 cas. Les positions des parties du corps furent variées. 
Dans 22 tombes les crènes se trouvaient en position normale, dans 18 tombes 
ils se détournaient en 45° à gauche ou à droite, et dans 18 tombes ils étaient 
posés sur le visage gauche ou droit. La cause du détournement des crènes 
peut être - près des cotumes funèbres - la coiffure des morts. Le seul bijou 
de boucle se posa toujours á côté libre du crène. Dans 26 tombes les bras des 
morts étaient allongés près du corps, dans d'autres cas nous avons trouvé 11 
types de positions de bras et main. En ce qui concerne la position du pied, on 
pouvait constater le repli des pieds sur la jambe ou leur enlèvement. Il y avait 
des pierres dans 3 tombes. Deux enfants furent enterrés par des soins partic
uliers dans une tombe commune, dont les côtés et le bas étaient frottés avec 
du mortier épais. 

Il y avait des mobiliers dans 14 tombes, tous étaient des bijoux de corps. 
Elles étaient uniquement les tombes des femmes de l'âge différent. 

Les boucles ovales et ouvertes en fil de bronze, les boucles plus grandes 
en fil de bronze, les boucles de bronze à issue tordue, les boucles en bronze 
à ussiue S de plaque lisse et côtelée, les bagues en argent, les fils de perles 
en fluorine avec des taches dorées ou argentines étaient les bijoux carac
téristiques du peuple dans les cimetières de 1 Ie siècle et ils nous montrent la 
data d'origen du cimetière à Budapest, rue Timur (XVIe arr.). 

On pouvait constater la chronologie d'enterrement par l'analyse 
typologique des mobiliers. Les trouvailles pareilles furent apparues avec des 
monnaies du 11e siècle dans d'autres cimetières. 

Dans les tombes de ces deux segments de cimetière - près des bijoux 
traditioneis d'originede l'époque arpadienne (10e siècle) - les variations des 
bijoux de boucles et de perles se sont apparues qui s'étaient formées au 11e 

siècle et étendues pendant la seconde moitié du 11e siècle au bassin 
carpathique. 

L'essai est fait á l'aide d'OTKA. (Fond National des Recherches Scien
tifiques) sous le nombre TO 13705 
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ROLL IMRE 

A BUDAI PALOTA 
KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSTÖRTÉNETÉNEK KÉRDÉSEI 

BEVEZETÉS 

A budai királyi palota első nagy ásatásának kényszerű félbeha
gyásakor1 (1960 telén) úgy tűnt még, hogy a palota helyreállí
tása - és a középkori maradványok egy részének műemléki be
mutatása - a további ásatásokra2 már nem fog lehetőséget ad
ni. Hisz akkor az is nagy vívmánynak tűnt, hogy például a bel
ső Ny-i falszorost a tervváltozás eredményeként a kivitelező 
Vállalat újra kibontotta (miután még ásatásának befejezése 
előtt 1952. V. havában törmelékkel töltötte be), bár ásatásának 
folytatására: a középkori szint teljes kibontására nem adtak le
hetőséget. A következő években nemhogy ásatásra, de még le
letmentésekre sem adtak módot,3 mindez annak a korlátolt 
szemléletnek eredményeként, amely szerint a régészek munká
ja akadályozza-hátráltatja az építkezéseket. Beszédes példája 
ennek az újkori „A" épület Ny-i rizalitjának kibővítése ké
sőbb: még előzetes leletmentő ásatást sem végezhetett a Múze
um. Csupán 1972-től történt változás, amikor a palota területé
re bevezető út szintsüllyesztését kezdték és új leletmentő ása
tást engedélyeztek4 a már kibővített épület előtt. Ezt sikerült a 
további években tervszerű ásatássá növelni - hála az itt nap
fényre került gazdag maradványoknak - bár akkor is az itt dol
gozó Vállalattól nehezítve.5 

A régészeti munka jellegéből adódik, hogy minden újabb 
ásatás új adatokat is jelent, s a kiértékelés számos régi elkép
zelést módosít. Különösen áll ez a budai (és ugyanígy a viseg
rádi) palotára: hiszen alig rendelkezünk olyan írásos források
kal, amelyek biztos, évszámos adatokat nyújtanának az építé
sek-átépítések pontos rendjéről, így mindig tág tere nyílik a 
különböző - egymásnak ellentmondó periodizálásnak. A régé
szeti megfigyelések egy részéből is többféle kiértékelés lehet
séges, de a művészettörténeti-stíluskritikai módszerek sem ad
nak rendszerint évtizedes pontosságú bizonyítékot. A magam 
részéről feltűnőnek találom, hogy például Buda és Visegrád 
esetében az újonnan megfogalmazott építéstörténeti periodizá
ciók érdekes módon ellenkező előjelűek: Budán az egyik első 
Zsigmond-kori periódusból (a Ny-i szárny) Nagy Lajos építke
zése lett,6 egy másik késő-anjou-kori periódusból (K-i szárny 
kváderes külső homlokzata) viszont Zsigmond-kori.7 Visegrá
don ellenben a nagyszabású új építkezési koncepció a korai 
Zsigmond korszakkal indul meg a legújabb felfogás szerint.8 

Visegrád esetében az új feltárások egyre gyarapodó megfigye
lései teszik lehetővé egy pontosabb periodizáció felállítását, 
Budán azonban az 1972-81 közötti ásatás anyagának igazi ki
értékelése számos kérdésben még hátra van. Az itteni új ered
ményekből a legfontosabb egy déli polgárváros topográfiájá
nak kirajzolódása a 13-14. századból9 (tehát nem suburbium), 
a nagyszabású Zsigmond-kori szoborsorozat (számos ehhez 
kapcsolódó vitatott kérdésével: hol állt vagy hova szánt), a 

Friss palota problémájának tisztázása10 és evvel együtt az ezt 
később felhasználó É-i külső kaputorony és legkülső É-i várfal 
kiépítése (1475-1541 közötti időben). A régebben feltárt falak 
építészeti vizsgálatából magam a Rondella-kapu Végh A. által 
meggyőzően bizonyított periodizálását tartom a legfontosabb
nak, hisz evvel feloldotta az egymásnak ellentmondó stíluskri
tikai, illetve építéstörténeti képet: a régebbi kapu lebontása és 
áthelyezése történt.11 Evvel az erődrendszer kialakulása is új 
megoldást kapott. 

Az előbbiekben kiemelt néhány kérdés mellett számos más 
kutatási probléma is újra foglalkoztatta a régészeket és művé
szettörténészeket - főleg az új ásatások részben közreadott 
megfigyeléseinek ösztönzésével, máskor az első ásatás részle
tes feldolgozásának12 alapján kapott kép újraértékelésével. A 
legtöbb résztéma is felvet - még ha nem is elsődleges célja -
végső soron alapvető periodizációs kérdéseket is, ezek rend
szerint kapcsolódnak a régészeti megfigyelésekből nyert (néha 
többféleképpen magyarázható) ismeretekhez is Sajnos úgy tű
nik, az utóbbiakkal nem mindig számolnak, vagy sajátságos 
értelmezéssel kerülik meg. Több kérdés esetében figyelhetjük 
meg, hogy az egymásnak ellentmondó vélemények nem is a 
források (akár régészeti adatok, akár az egykorú ábrázolások 
és leírások) hiányából - többértelműségéből adódnak. Az aláb
biakban megpróbálok néhány topográfiai és építéstörténeti 
kérdést többféle megközelítési módon értelmezni. 

A TEREPRENDEZÉSEK-BETÖLTÉSEK 
KRONOLÓGIÁJA 

Bár számos esetben hivatkoztak már a különböző helyeken 
észlelt betöltések, gödörfeltöltések adataira, mint kronológiai 
támpontra, úgy tűnik, ezt többször nagyon tágan értelmezték -
vagy szándékosan egy prekoncepció támogatására használták 
(a betöltés pontos korának mellőzésével).13 Ma már kétség kí
vül szembetűnő az É-i külső udvar ásatása alapján, hogy a be
töltések egy része14 a tervszerű, nagyobb léptékű építkezések 
velejárója, kezdeti fázisa. 

A 13. SZÁZAD VÉGE 

Ha szemügyre vesszük a 13. századi leletekkel betöltött, szik
lába vájt tárológödröket (némely esetben a korai házakhoz tar
tozó sziklapincéket, vagy ilyenek készítéséhez megkezdett-ab-
bahagyott mélyítéseket), úgy tűnik, ilyeneket a középkori pa
lota és udvarai területén mindenhol találunk. Azokon az É-i te
rületeken, ahol ezek vegyesen fordulnak elő a jóval későbbi 
betöltésekkel, csak az ottani élet, a megújuló építkezések jel-
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/. kép. A D-i nagyterem és az erkélytorony alaprajza 

. ' » « ; 

2. kép. Az erkély belülről, hátsó falai már részben elbontva 



3. Jeep. Az erfce'Jy belülről, zárófal teljesen lebontva 

zői. A palota D-i szakaszán azonban a kevés számú megfigyel
hető 13. századi gödör15 viszonylag egy sorban helyezkedik el 
a D-i palota („István vár") - trapéz alakú Belső udvar - Cson
katorony K-i oldala által adott vonalban. Betöltésük feltűnően 
egyöntetűnek tűnik 13. századi kerámiával, korai üvegekkel, 
három esetében érmekkel.16 Ezek tanúsága szerint 1270-1290 
között, legkésőbb 1301-ben töltötték be őket: nagy valószínű
séggel egyetlen nagyarányú tereprendezés közben. (Mint arra 
már a feldolgozásuknál is rámutattak, a hozzájuk tartozó ere
deti 13. sz-i szint a sziklafelszín fölött nem maradt meg, a ké
sőbbi építkezésekkor elbontották. (Mivel a 14. sz. első felének 
lelete egyik esetében sem került elő, a nagyobb arányú bontás
tereprendezés, amely itt történt, már az 1300-as években (vagy 
az első évtizedben) lehetett. Ezt nehezen lehet egy, a 14. sz. kö
zepén elképzelt építkezéshez (az „István vár" névadó hercegi 
épületéhez és tornyához)17 kötni, viszont későbbi periódust je
löl, mint a Zolnay által az É-i előudvarnál megfigyelt18 tatárjá
rás utáni első városépítkezés és városfal létesítés. 

További ásatási megfigyelésekig nehezen dönthető el, mi
lyen célú tereprendezés eredménye az a szándékos feltöltés, 
amit a 13. századi városfal tornyától D-re, a városfalon belül 
figyelhettünk meg. Egy itteni 13. századi épületfal mellett 
ugyanis a D-i oldalán - 1,3-3,08 m mélységben a 2. és 3. ré
teg vastag feltöltése húzódik (1,14 és 0,6-0,8 m vastagságban). 
Mindkét rétegben a szürke illetve agyagos barna földben kevés 
épülettörmelék alatt 13. századi kerámiát találtunk.) A rétegraj
zok: Gerevich 1966. 34, 26. kép B-B, C-C, D-D metszete
ken.) A falak helyzetéből, megmaradt felső köveik magasságá
ból arra lehet következtetni, hogy a feltöltés, illetve a 13. szá
zadi falak (épület és városfal) lebontása kapcsolatba hozható: 

valószínűleg a következő, kijjebb húzódó várfal építését meg
előző tereprendezés során volt szükség a belső oldal szintjének 
megemelésére. Pontos kora itt nem dönthető el: 1300-as évek 
vagy valamivel később. Mindenesetre bizonyítja, hogy itt egy 
13. századi épületet (házat?) már korán felszámoltak. (A kerá
miák képe: Gerevich 1966.36-37. kép Uo. 38. oldalon a terep
rendezést a 14. sz. második felére keltezi, amit túl későnek 
gondolunk.) 

A DÉLKELETI ERKÉLY KÉRDÉSE 

Építésének csak relatív időrendjére van bizonyíték (korábbi, 
mint az É-i oldalán folytatódó kváderes palotahomlokzat, illet
ve a beépítésként felhasználó déli nagy csarnok); így itt is 
többféle magyarázat lehetséges. A magunk részéről is nagyon 
korai építkezésnek tartjuk.19 Figyelembe kell vennünk külső
alsó részének régies megoldását (a sziklamag megtartásával 
lépcsős kiképzést, amely egészen eltér a későbbi függőlegesre 
faragott, burkolt kiképzésektől), még inkább felépítményének 
ferde tengelyét,20 ami nem igazodik környezetéhez. Ráadásul 
hátsó-belső oldalát mindvégig egy vékony, vele egykorú fal 
zárta le.21 Utóbbi korai voltát bizonyítja, hogy ez nem is a szik
lafelszínre épült: alatta meghagyták az őskori barna humuszré
teget.22 Ez a megoldás csak a legkorábbi falaknál volt tapasz
talható, ígyjpl. a 13. századi várfal-városfal esetében is több 
szakaszon. Építése ezért akár a kváderes fal mögött feltárt 13. 
századi épületmaradvánnyal23 is egykorú lehet. Az István to
ronnyal csak az esetben tartanám egykorúnak, ha ez valamivel 
előbbi, mint a kora-Anjou D-i palota.24 (1-3. kép) 
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4. kép. Tereprendezések korszakai a királyi palota területén a betöltések kora alapján 

AZ ANJOU-KOR VEGE 
- TEREPRENDEZÉS A 14. SZÁZAD LEGVÉGÉN 

Erre a korszakra ilyen szempontból nagyon kevés támpontunk 
van, de ezek is segítenek legalább a késő-Anjou kor építkezé
si határainak kijelölésére. A belső sziklaárok É-i oldalán, ehhez 
közel fekszik egy 14. századi épület kis borospincéje és mel
lette a sziklatalajba mélyített udvara (?). Fekvése és tengelye 
az északabbra feltárt 13. illetve 14. századi városfalakkal pár
huzamos, ezért - és kis mérete alapján - a városi település ma
radványa lehet. Felhagyása, betöltése csak a 14. század végén 
történt meg, de külső udvarának legalsó rétegei (7. és 7-a ré
teg) még használata idejében kerültek ide; ez fekvésükből jól 
leolvasható.25 Utóbbiak éremleletei: Róbert Károly és Mária 
dénárok szerint a 14. század 80-as éveiben kezdődhetett a sze
métanyag ide kidobása, majd rövidesen lerombolása (törme
lékréteg az előbbiek fölött); végül a század végére teljes betöl
tése egy jóval vastagabb planírozással. Utóbbi egykorú a pin
ce lejárata előtti betöltés 2-3^4. rétegével, jellemzőjük a sze
métanyagon kívül a sok épülettörmelék, tégla, tetőcserép, va
lamint az Anjou-kori kályhacsempék (I. és UI. csoport). E sze
rint ez a planírozás már az Anjou - Nagy Lajos palota kályhá
inak lebontása idejében történt, a délebbről ide kihordott 
anyaggal.26 Mindez egy századvégi rendezésre utal, valószínű
leg Zsigmond király első építkezésének kezdetére. (Sajnos a 6. 
rétegben sem volt Mária-dénárnál későbbi, korhatározó évű, 
ugyanígy fölötte sem.) 

Az egyetlen, csupán 14. századi kerámiaanyagot tartalma
zó kis szemétgödör is a közelben volt (51. gödör27); kisméretű 
és 1 m-t alig meghaladó mélységgel, már a modern palota fa
lától elvágva. Helyzete szerint a planírozás után ásták be, de 
nem sokkal később. 

Nem annyira planírozást, inkább egyszerűen a felhalmozódott 
szemét kitakarítását28 jelzik azok a - leletanyagban gazdag - réte
gek, amelyeket a K-i oldalon figyelhettünk meg az ÉK-i várkapu 
környékén, főleg a torony oldalai mellett. Helyzetük szerint még 
e torony építése előtt kerültek ide, a hegyoldal felé lejtve. A torony 
alapfalát már ezekbe ásták bele.29 Ezek is 14. századi leleteket tar
talmaztak, érmekkel együtt és ugyancsak az Anjou palota kályha
csempéivel. A felső vastagabb réteg (5. r.) legfelső részében egy 
Zsigmond dénár (CNH 11.121) jelzi, hogy az 1390-es években 
szórhatták ki, de a Zsigmond-kor udvari életének - máshol bősé
ges - maradványai még nem kerültek ide. 

A Ny-i palotaszárny alatti lassú feltöltődés30 egy a század 
első felében még nyitott, majd lassan feliszapolódó lapos szik
laárok létére mutat (szemétanyag nélkül!),amely az itteni ud
var Ny-i vonalát követi. A számos éremlelet31 alapján kikövet
keztethető, hogy az árok Róbert Károly alatt töltődött fel, majd 
fölötte szélesebb sávban később, már a század második felé
ben. Ellentétben az előbbiekben említett planírozásokkal, az it
teni helyzet egy lassú, részben természeti folyamat eredménye 
volt (alul agyagos humusz, feljebb humusz kevés épülettörme
lékkel több egymástól elváló réteggel),32 legalább fél évszáza
don át tartott. Végét Nagy Lajos három pénze 1373-82 közöt
ti évekből, illetve Zsigmondé két helyről 1387 után jelzik. Le
het, hogy már Nagy Lajos uralkodásának utolsó éveiben meg
kezdődött itt az építkezés, de akkor is ezt követően (a mélyre 
nyúló átépítési nyomok33 szerint) csak Zsigmond alatt nyeri el 
a Ny-i nagy épület végleges formáját. (4. kép) 

Az Anjou-kori kiépítés, területrendezés a belső D-i sziklaá
rok vonaláig húzódott - mint láttuk, ettől É-ra még állt egészen 
közel legalább egy ház a 14. sz. folyamán. A sziklaárok vagy va
lamivel korábban, de inkább ebben a periódusban tölti be védő 
szerepét. Ny felé is található olyan mélyen fekvő, sziklába vá-
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gott szabályos (mintegy 7 x 20 m-es alaprajzú) lemélyítés É-D-
i irányban, amely egy lépcsős bevágással kapcsolódott a K-Ny-
i irányú sziklaárokhoz.34 Ennek D-i felét még később is használ
ták, E-i felét azonban a Csonkatorony sarkával már elvágták, be
építették. Utóbbi részében legalul megmaradt az az iszapos fel
töltődés is, ami itt korábban lerakódott, ebbe vág bele a Csonka
torony fala. Itt a sziklalépcsőn egy nagy kváderkövekből épült 
fal maradványát hagyták meg a torony építésekor.35 Legkésőbb 
az Anjou-korban tehát itt valamilyen épület, talán torony állha
tott, ami az egész D-i terület É-i végét jelentette. 

A szerintünk feltételezett 1. tereprendezési periódus (1300 
körül) felülete jelenti tehát a folyamatos, egymást követő épít
kezések területét a 14. század legvégéig - utoljára kibővítve 
egy sávval a Ny-i oldalon - Zsigmond első építkezése ezt még 
figyelembe veszi. Nagy Lajos periódusára a K-i szárny kiépí
tése, befejezése Zsigmondéra36 - tehető. A palota különböző 
épületszárnyainak egymástól eltérő szélessége (így a déli 
8-8.5 m, a keleti 8.5 m - északabbra már 12 m, ezekkel össze
vetve a nyugati már 15 m (árkádsor nélkül!) is arra mutat, hogy 
az Anjou korszak Buda esetében még nem jelentett olyan 
nagyszabású reprezentatív37 építészetet, mint például Diósgyőr 
vára - talán közrejátszott ebben az udvartartás gyakori ide-oda 
költözése, illetve a sokfelé folyó királyi építkezésből adódó 
mesterhiány is Nagyobb koncepciót csak a Ny-i épület jelent -
talán egy később megvalósított terv? 

A déli városrészből ide vezető út tengelye a belső sziklaá
rok közepén épített hídhoz-kapuhoz vezet akadály nélkül még 
később is. 

A ZSIGMOND KORSZAK KÉRDÉSEIHEZ 

Talán itt adódott a legtöbb ásatási-régészeti megfigyelés érté
kelhetősége, a leíró források és történeti adatok nagyobb száma, 
mégis ezek pontosságának korlátjai miatt szubjektív értelmezé
sük a korszak belső kronológiáját alig adja egyértelműen. Az 
építészeti részletek alapján várnánk ez után a stíluskritikai 
elemzés jobb támpontjait. Sajnos, az utóbbi évtizedek feldolgo
zásaiból mintha az tűnnek ki, ez sem pontosít eléggé: több év
tizedes eltérések miatt.38 A palota és várrendszer korai ábrázolá
sai (Schedel krónika, E. Schön) viszonylag hűek, amint ez már 
az ásatások közben kiderült; felhasználásuk azonban főleg to
pográfiai szempontból hasznos,39 a részletek a keltezési kérdé
sekhez többféle magyarázatot kapnak.40 Az alábbiakban e kor
szak építkezéseinek relatív kronológiájához szeretnénk néhány 
megfigyelésre utalni. 

ÁSATÁSI MEGFIGYELÉSEK 

Az előbbiekben már tárgyaltuk, miért tartjuk a Ny-i palota
szárny É-i szakaszát a legelső ütemnek. (Ásatás nélkül nehe
zen dönthető el, hogy a feltételezhető Ny-i várfal itt ekkor már 
állt, vagy az építkezés során készült, kifelé egy mélyebb szin
tig. A D-i szakaszon - az árkádívek mögött - egy korábbi fá
zist képvisel, mint az udvar.) A következő, nagyarányú építke
zés következetes folytatása a topográfiai helyzetnek, D felé 
terjeszkedve, ennek során egy mélyebb szinten húzódó udvar
rendszert követelve. 

A Ny-i belső udvar ásatásakor a már említett külső beavat
kozás miatt megszakítva néhány kutatóárokkal megkezdtük az 
udvar középkori szintjének és az ezt fedő középkori szemétré
tegeknek vizsgálatát.41 Ennek során megállapíthattuk, hogy az 
udvar kialakításakor ezt teljes szélességében terrazzó padlóval 
látták el. A Ny-i oldalon, a külső várfal belső oldalán azonban 
már két terrazzó szintet találtunk egymás fölött. (Ennek való
színű oka véleményem szerint az lehetett, hogy kifelé a legal
só sárga homokos kevert feltöltés: 4. réteg, az idők folyamán 
megsüllyedt és ezért ezen az oldalon feljebb egy újabb szinttel 
pótolták.) A külső várfalban egy kis, gyalogos forgalmat szol
gáló kaput is nyitottak, s ennek bejáratánál belül már az alsó 
terrazzó fölött téglapadlót készítettek, amely közbülső magas
ságban van a két szint között. Legfelül (itt a 3. réteg fölött) kö
vezettjárda készült a kapu mellett. Ez már a török szemétréteg 
szintje. A metszetekben megfigyelt rétegződés szerint fölülről 
lefelé a sorrend a következő: 

3. réteg: a hódoltság korának vastag szemétrétege. 
3/b réteg: vastag homokos-agyagos réteg 
3/c réteg: vékony szemétréteg. Leletei szerint a középkori 

palota életének 15. századi kidobott anyagából képződött, egy 
Zsigmond és 9 db I. Ulászló, valamint Hunyadi János érme; a 
legkésőbbi leletek Mátyás király idejéből (velencei üveg, ma
jolika tányér, itáliai albarello töredékei). A rétegnek lejárt, ke
mény nívója volt, tehát - a 15. sz. legvégén - már ez volt itt az 
udvar járószintje. Később, már a 16. században ebbe a rétegbe 
ástak be egy sekély gödröt (52. sz., 15-16. sz-i leletekkel). 
Alatta vöröses színű terrazzótörmelék sávja húzódott (a Ny-i 
oldalon észlelt felső terrazzó, amely itt közvetlenül az alsó, jó 
állapotban lévő terrazzószintet borította, hisz az itt nem sül
lyedt meg). Ezt a rétegződést a legjobban a 3. pillér előtt fi
gyelhettük meg. (5. kép) 

4. réteg: sárga, homokos kevert feltöltés, amely az egyenet
len sziklatalaj fölött az udvar kialakítására került ide. Ebben 
viszonylag csekély számú leletanyagot találtunk csak, ami a 
planírozás közben keveredett bele: 14. századi jellegzetes fe
hér kerámia, (bordázott falú fazék, 13-14. sz-i mécses, pohár-

5. kép. Rétegmetszet a Ny-i belső udvarban D-ről nézve. (1952) 
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talp) és korjelző kályhacsempe-töredékek: az Anjou-kori III. 
csoport 1. és 6. típusának zöldessárga mázas darabja. 

Ezek alapján számomra úgy tűnik, az udvar - belső 
zwinger - kialakítása nem történhetett nagyon későn, hisz 
máskülönben a Zsigmond kor jellegzetes és gazdag leleteiből 
is került volna ide.42 (Megemlítenénk, hogy a Csonka torony 
falának beásási rétegében is késői Anjou-kori cserepek voltak.) 
A külső várfal alapozási padkája a belső oldalon az alsó ter-
razzóréteggel azonos szintben húzódik.43 

A Ny-i udvar helyzete az alaprajzi rendszer szempontjából 
a DNy-i épület létesítésével szorosan összefügg, mint a palota 
D-felé történő meghosszabbításának következménye. A közle
kedés biztosítása a palota földszinti (itt már emeleti) helyiségei 
között pedig szükségessé tette annak a díszes44 külső folyosó
nak megépítését is, amelynek alépítményét az udvarban álló öt 
hatalmas pillér, árkádsor képezte. Nincs eddig semmiféle 
olyan régészeti vagy építészeti megfigyelés, ami arra mutatna, 
hogy az árkádsor megépítése későbbi építési szakaszban tör
tént volna, mint az udvar (illetve a Ny-i várfal) létesítése. A 
DNy-i palota, amelyből a három pincehelyiség maradt meg, az 
összes támpont szerint a Zsigmond-kor egyik építési szakaszát 
jelenti45 - egyben az István torony alsó két szintjének eltakará
sát, körülépítését is. Logikailag ugyanezt a bővítő építési sza
kasztjelenti a D-i nagy csarnok elhelyezése is, szintén már egy 
mélyebb pincét alkalmazva. A kutatás ezen épületek peri-
odizálásában különböző felfogást vall: egy korábbi, vagy egy 
későbbi fázisba helyezi a Zsigmond-koron belül.46 A külső vár
falak és kapuk viszont általában mint késő, az épületeket köve
tő építkezés szerepel. 

Általánosan vallott nézet - talán az egyetlen, amiben közös 
felfogás uralkodik kezdettől - a Csonkatorony építésének leg
későbbire helyezése (nyilván befejezetlensége miatt, amire még 
visszatérünk). Magam ezt a második nagy építkezési szakasz 
első részéhez kötöm. Többféle indoka is van egy ilyen besoro
lásnak: a torony a Ny-i belső udvar É-i lezárását jelenti, az ud
var kialakításával is összefügg, egykorú (ha nem még kevéssel 
előbb épült?); tőle É-ra a 13. és 14. századi városfalak meg
szüntetésével ott már magasabb terepszintet hoztak létre. A to
rony kőfaragójelei ugyan külön, sajátos csoportot képeznek, 
(máshol nem fordulnak elő) és így más épületekhez nem kap
csolhatóak, mégis van egy építészeti támpont. A torony a Ny-i 
- korábbi épületszárny lezárásához egy közbülső udvarral és fa
lakkal épült hozzá; az udvar osztófalában pedig megmaradt egy 
ajtó. ÉD-i keresztfal ajtajának kőkerete ugyanazt a konzolos tí
pust képviseli, mint a DNy-i helyiségsor 2-3. pincéje közötti aj
tó, illetve a Ny-i belső udvar D-i kettős ajtaja! (Lásd: Gerevich, 
1966, 112. kép - 233/d, 240. képen hátrébb - 244. kép a, Az 
említett pinceajtóra még visszatérünk kőfaragójegye miatt is). 
A Csonkatorony fala és a kapcsolódó D-i falak egykorúak, egy
beépültek, D-felé a Ny-i udvar és paloták védelmét is jelentik. 

A továbbiakban más építészeti támpontok illetve összeha
sonlítások segítségével tárgyaljuk e második építési szakasz 
összefüggéseit. 

A KŐFARAGÓJEGYEK ÜZENETE 

Várnai D. alapos gyűjtése kapcsán már rámutatott néhány 
összefüggésre az egyező jegyek alapján,47 munkáját többen is 
segítségül vették következtetéseikhez - mégis úgy véljük, a to-
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vábbi rendszeres kutatás számára is rejt adatokat.48 Az alábbi
akban az egyik legismertebb jelcsoport kapcsán mutatjuk be, 
hogy újabb következtetésekre is vezethet. 

Ismert, hogy a várkapuk kérdéséhez már kezdettől támpon
tul vették nemcsak ezek stílusát, kapurendszerét, de a kőfara
gó jegyeket is az egyezések bizonyítására, s a legutóbb sikerült 
az egyetlen látszólagos ellentmondást is feloldani a rondella 
kapujánál.49 

A jegycsoportok egyezése azonban tágabb körben is kutat
ható. A legnagyobb mennyiségű „in situ" jel a D-i nagy csarnok 
fölszintjén van. Ezek közül az egyik jegy ötször ismétlődik 
(Várnai 77-78., 122-125., 139-140.) boltvállakon, ablakkövön, 
illetve háromszor az alsó szint kapuján és a pince lejárójánál. 
Ugyanez a jegy egy esetben a rondella „Zsigmond kapuján" (3. 
sz.) szerepel. A nagy csarnok egy másik jegye (Várnai 126. sz.) 
viszont az É-i kortina kapuján látható (25. sz.). Eddig semmi 
újat nem mondtunk. Meglepő viszont, hogy hasonlójellegű sze
repel a Lőportorony előtti pincehelyiségsor egyik ajtókövén 
(Várnai 52. sz. „6. kapu É 3. ívkövén"). Ezt figyelmen kívül is 
hagyhatnánk, hisz nem azonos.50 Egy további elmosódott jegy a 
nagyterem ablakán és egy hasonló a Lőportorony előtti szór-
ványkövön (Várnai 76, 224.) ugyancsak bizonytalan és még el
lenőrzendő. Azonban tovább keresve a jegyek közt, a „Zsig
mond kapu" sorozatában szereplő egyik (Várnai 7.) ugyancsak 
fellelhető a Lőportorony előtti helyiségsorban, mégpedig az 
elülső falának ablakbélés kváderkövén (Várnai 111.). A jel tü
körképe a 6. ajtó vállkövén és az ajtó D-i kávája mellett belül 
volt látható (Várnai 50. és 112.).51 (6. kép) 

Már Végh A. is megjegyezte, hogy a „Zsigmond kapu" 2. 
sz. jegye szerepel a DNy-i boltozatos helyiségekben (ez a 63. 
sz., a 2. ajtón); további kapcsolatot keresve viszont kitűnik, 
hogy a helyiségek 3. ajtaján látható két jegy (65-66. sz.) meg
van az István torony csigalépcsőjének két rétegkövén is (Vár-

6. kép. Kőfaragójegyek egyezései a budai palotában, 
Zsigmond király idejében 



7. kép. A DNy-i pincehelyiségek ajtajai 

8-9. kép. A Lőportorony előtti 3-4. pince közötti ajtó keretköve 

nai 147., 146.). Ez további bizonyíték arra, hogy a D-i rész be
építése egy építései fázist jelent, s ekkor vált szükségesség az 
István toronyba utólag csigalépcsőt helyezni.52 (7. kép) 

Jelentősebbnek tartjuk a korábbiakban tárgyalt összefüggé
seket (Nagy terem - várkapuk - ÉK-i boltozott pincék: 8-9. 
kép), hiszen evvel egy eddig ilyen szempontból nem vizsgált -
illetve egészen más vonatkozásban értelmezett - épületet kap
csolhatunk a korábban körvonalazott palota bővítéshez. A fel
sorolt jegyek ugyanis a Lőportorony előtti pincehelyiségsor ki
építését jelentik, ami már az itteni nagy oszlopos-pilléres épü
let helyének utólagos beépítése, elfalazása.53 Ez itt már egy má
sodik periódus, falakkal, ajtókkal, ablakokkal. (10. kép) (Ma
gyarázatot ad arra is, miért nem találják a Schedel krónika fa
metszetének megfelelő helyén, az ÉK-i toronytól É-ra a pillé
res épületet!) 

(A harmadik periódus a további átépítés: a válaszfalak 

megvastagítása téglaköpennyel és tégla-dongaboltozatok beé
pítése.) 

A palota kronológiájával foglalkozó szerzők annak a logi
kus következtetésnek alapján, hogy a királyi paloták bővítése 
- területnyerése - D-ről É-felé haladt (függetlenül e kronoló
gia szakaszainak eltérő értelmezésétől), úgy vélik, Zsigmond 
építkezései csak az utolsó szakaszban lépték át a belső árok vo
nalát, s evvel kialakítva az itteni „Zsigmond udvart". Alátá
masztja ezt Zsigmond palotájának fejlett építészeti kiképzése, 
hatalmas mérete - egy új építészeti koncepció megvalósítása 
(a város felé néző díszes homlokzattal). Bár az ÉK-i oszlopos-
pilléres épület megítélésében vannak eltérő vélemények (ko
rábbi mint a Zsigmond-kor - a késő Zsigmond-kori építkezés 
része54), ez igazából nem befolyásolta az említett elképzelést. -
Az előbbiekben tárgyalt támpontok alapján azonban úgy vál
toztathatjuk meg a Zsigmond-kor építészeti szakaszainak talán 
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túl leegyszerűsített felfogását, hogy most már egy fokozato
sabb területnyerést látunk: már a Csonkatorony építése is túl
nyúlik a belső sziklaárok vonalán (pedig annak meghosszabbí
tásaként is elférhetett volna); K felé egy korábbi nagy épület55 

gyökeres átépítésével bővítik a palota rendszert. Ez az utóbbi 
átépítés nem lehetett sokkal későbbi, mint a D-i épületcsoport 
(déli nagy csarnok) és a „Zsigmond-kapu" elkészülte, hisz leg
alább két kőfaragójuk azonos.56 

ÁSATÁSI MEGFIGYELÉSEK 
A KELETI OLDALON 

Az a néhány kutatóárok, amelyet az ÉK-i kortina kaputól É-ra 
húzhattunk, főleg a kapu melletti külső téglalap alaprajzú to
rony korához nyújtott támpontot: korai építése mellett szól 
(ahogy előzőleg már írtuk). A toronyhoz viszonyítva a mellet
te álló kettős kapu már valamivel későbbi.57 

Az É-felé meghosszabbított kutatóárok elérte a pincehelyisé
gek D-i falát,58 ez a sziklatalaj magasabb nívója miatt itt feljebb 
alapozott. A falalapozás mellett húzódó barna földréteg (ebbe 
nyúlik az alapozás beásás nélkül) É-felé lejt; leletei 13. és 14. 
századi kerámia. E felett ül az alapozás tetejénél a fal külső lába
zati kiugrása. Egy további kutatóárok a pincesor előtt ÉK-DNy-
i irányban szelte át a területet, ennek rétegei közül a legalsó (5. 
réteg) kifelé erősen lejt; leletei jellegzetes 13. és 14. századi há
zi kerámia, kevés lapos tetőcserép-töredék; jellegzetes épület
bontási anyag és kályhacsempe nem volt benne, sem konyhai 
szemét. Felette egy ugyancsak kifelé lejtő agyagréteg húzódott, 

egyetlen lelete jellegzetes 14. sz-i fazéktöredék. Felette a 3-3/a 
rétegben viszont már a 15. sz. második feléből származó kerámia 
és szemét volt, ugyanígy felette a 2. rétegben. A vízszintes, kavi-
csos-habarcsos útnívó csak ezek felett helyezkedett el, tehát e 
szakasza viszonylag késői (már a külső várfal építése - újraépí
tése?) után használt. - A rétegződés a pincesor falának megépíté
sére csak annyi támpontot ad,hogy a 15. század második fele 
előtt épült, amikor itt még nem állt a külső várfal. (11. kép)59 A 
korai oszlopokhoz réteget nem találtunk sehol sem. Még 1951-
ben figyelhettünk meg egy szemétgödröt (41. sz.), amelynek ol
dalait az egyenesen levésett szikla, illetve előtte a pincehelyiség
sor hátsó fala képezte, ezáltal a kettő közt szabad rést hagyva. 
Betöltése jellegzetes 15. századi kerámia, közte 1460-70 körül 
használt angóbos-mázas fazék és morva kőcserép, kályhacsempe 
töredékek (köztük egy szinesmázas darab is), osztrák grafitozott 
edények, valamint a Lovagalakos kályha griffes csempetípusa; 
terrazzópadló töredékei. Mindez arra mutat, hogy valamikor a 
század második felében, legkorábban a 80-as években használták 
fel szemétgödörnek ezt a fal mögötti üreget. Ebből koránt sem le
het azt a következtetést levonni, hogy a pincesor fala Mátyás ide
jében épült,60 csak azt, hogy ekkor már állt. (Az egész palota te
rületére jellemző, hogy a kínálkozó falközöket, emésztogödröket 
főleg a század végén és a következő elején töltötték be szeméttel, 
amit már nem takarítottak újra ki.61) 

A második udvar (Zsigmond udvar) épületeinek kronológi
ájához az előbbiekben kívül, mint ásatási megfigyelés az É-i 
oldal épületévei-megépítésével kapcsolatban álló legalsó réteg 
(a pincefolyosót később lezáró vékony fal alatt) adhatna felvi
lágosítást. Csekély leletanyaga mellett ugyanis itt 7 db Zsig-
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10. kép. A K-i oldal alaprajza, az EK-i épület alaprajza a beépítések korszakaival. (Gerevich alapján) 



11. kép. Rétegmetszet a K-i épület előtt E-ról nézve. (1957) 
A K-i várfalat e szakaszon csak a 15. sz. második felének szemétrétegei (3-3a) keletkezése után építették 

mond obulus került elő, e terület legkorábbi érmeiként.62 Saj
nos ezek túl tág időhatárt jelentenek használatukkal 
1387-1427 között,63 s nem is a középkori falak alól származ
nak, bár valószínű, hogy az itteni tereprendezés maradványai. 

KALYHACSEMPEK 

A palotából előkerült kályhacsempék - rekonstruálható kályhák 
- a Zsigmond-kor esetében viszonylag jól keltezhető időszako
kat jelentenek. Számomra kezdettől feltűnő volt, hogy ezek so
rozata már a korai időkkel kezdődik: még 1408 előtt.64 De az is 
meggondolandó, hogy ennél az I. csoportnál is kimutatható az 
új kutatások alapján, hogy mintakincsét később, már 1408 után 
további típusokkal bővítették ki - miközben a régi típusok na
gyobb részét is tovább használták.65 Nem hinném, hogy ezt csak 
avval magyarázhatjuk, hogy kicserélték az Anjou palota kály
háit;66 valószínű (a szükséges cseréken felül) már újabb elké
szült lakószobák és termek fűtésének igénye legalább is az 
1408-as évek körül. Ezt követhette a második építési szakasz 
eredményeként az újabb nagyobb számú kályha (ÏÏ-IÏÏ-IV. cso
port) rendelése, folyamatosan, több műhelyből. 

KŐFARAGÓJEGYEK ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZAT 
(12-14., 17-19. kép) 

Ez a sajnos ritkán adódó összefüggés már Horváth Henrik 
munkájában is szerepel, majd Várnai D. hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a déli nagy csarnok mesteréhez is kapcsolható 67. 
Utóbbi esetében ugyanis egy ablakának kávakövén tűnik fel az 
a sajátságos formájú kőfaragójegy (Várnai 138.) amely kétszer 
is előfordul a sokszor idézett fiálés, fejekké kialakított vízkö
pőkkel díszített szökőkúton (Várnai 157-158.)! 

De nem ez az egyetlen eset, amikor a stílustörténeti kutatás 
állandóan visszatérő emlékanyagát a palota építészetéhez job
ban köthetjük: ismert épületrész kőfaragójához kapcsolhatjuk. 
A korszak egyik - sokféle módon és eltérően keltezett - emlék
anyaga a falíves-bordás boltozató épületrész rekonstrukciója li
liomokban és torzfejekben végződő gyámkövekkel.68 Ezek bor
dakövein kétféle kőfaragójegy találathó; az egyik Várnai jegy
zékében a 172. számú nyű alakú jel.69 Ez azonban előfordul a 
Zsigmond-kapun is egy kváderkövön (Várnai 6. sz.). Egy má
sik borda jegyét™ ugyancsak a Zsigmond-kapun találjuk (a lo
vaskapun, Várnai 8. sz.). A gyámkövek és bordák nagyszámú 
töredéke a nyugati udvar D-i szakaszának közepén került elő a 
törökkori szemétréteg feletti épületbontás kövei között.71 így 
nagy valószínűséggel az ezen a területen álló pilléres-ívsoros 
épületrészhez tartozhattak, - talán a díszes - ablakokkal megvi
lágított folyosóhoz? (A bordák közt volt három „kétirányú bor
da elágazás" is; az ilyenek - a szakirodalom hármas küllőjű 
bordának nevezi - már kezdettől az áttört falú empóriumok, fo
lyosók boltozásának elemei közt szerepeltek. (14. kép) 

A RELATIV IDŐREND SZAKASZOLÁSA 

Amint itt és az előzőkben bemutatott adatainkból látható, az egész 
kérdéskör szorosan összefügg Zsigmond király építkezéseinek 
avval a nagy szakaszával, ami az egész D-i rész beépítését és az 
új várfalrendszer nagyszabású elgondolását magába foglalja, de 
nem zárult le a belső sziklaárok védelmi vonalánál. Kiterjedése 
miatt ez a második szakasz sokéves munkát jelenthetett; az ide so
rolható kőfaragójegyek tanúsága szerint nagyon sok mesterrel és 
segédjükkel, akik csoportosan egy-egy nagyobb munkán - épüle
ten - szétosztva dolgoztak. Egy-egy épületrész vagy várkapu el
készülte után azonban mindig található legalább egy-két olyan kő-
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/2. Jeep. Kőfaragójegyek egyezései a budai palotában 

13. kép. A torzfejes szökőkút korábbi rekonstrukciója 

14. kép. A Ny-i belső udvarban talált kövek alapján készült rekonstrukciós rajz 
az ívsoros folyosóról és boltozati bordája 



15. kép. Kőfaragójelek egyezései a budai palotából 
és a pozsonyi várból. (V: Várnai D., F: A. Fiala számozása) 

faragó, akivel egy másik épületnél is találkozunk - csak az a kér
dés, mennyi idő múlva? Magyar K. egyik új megfigyelése azt bi
zonyítja, hogy a Ny-i falszoros É-i kapuja (Arányi-kapu) később 
épült, mint a támpilléres belső Ny-i várfal.72 Ebben az esetben 
nem egyszerű fázis különbséggel találkozunk, hanem az erődítés
rendszer kibővítésével: ez hozta magával az öt nagy várkapu épí
tésének szükségét is (Itt jegyeznénk meg, hogy ezek a nagy kapuk 
nem a királyi palotába vezettek, hanem a palotán kívül elhaladó 
két nagy útvonalat szakították meg, mindig mind a két irányból! 
Ezekből az utakból a palotába csak kis, gyalogos forgalomra al
kalmas ajtók nyíltak.) A keleti és a nyugati út nyilván kezdettől 
szerepelt,73 de akkor még nem volt lezárva. 

A Zsigmond-kor második építési szakasza ezek szerint két na
gyobb és eltérő jellegű építkezésre bontható. Az első jelenti a palo
ta D-felé történő kibővítését, a Ny-i oldalon az ide vezető emeleti 
folyosó megépítését (a ciszterna mellett), valamint az új belső vár
falat az épületek védelmére, létrehozva a Ny-i, D-i és K-i várudva
rokat egy alsóbb szinten. Talán még ide sorolható az ÉK-i oszlopos-
pilléres nagy épület átépítése is? Bár új várfalak is épülnek a palota 
védelmére, ezek ekkor a várépítészeti szempontból megkövetelhető 
legszűkösebb feladatot elégítik csak ki.74 Kérdés, hogy ennek mi le
hetett az oka: az építkezésekre felhasználható összegek kimerülése, 
vagy a palota (és a város) védelmére ez is elegendőnek látszott még 
ekkor? Az egyetlen jelentős várvédelmi épület a Csonkatorony, ha
talmas tömegével egy századokkal korábbi védelmi elv követése.75 

A második építkezési szakasz folytatása csak valamivel ké
sőbb következett be, ekkor már a várvédelmi cél, a nagyobb biz
tonság és a városba is vezető útvonalak védelme-ellenőrzése ke
rült előtérbe az új külső zwingerek és várkapuk rendszerével. A 
régebbiek közül legalább négy kőfaragó még ezek kivitelezésénél 
is dolgozott; köztük találjuk még azokat a kőfaragó mestereket is, 
akik a déli nagycsarnok boltozatát, ablakait stb. készítették és 
most a D-i Zsigmond-kapun és az É-i kortina kapun dolgoznak.76 

Bár a falszorosok77 következetes alkalmazása jelentős korszerűsí
tést (és hatalmas munkát) jelentett, Budán még most sem épültek 
megerősített kettős kapuk és tűzfegyverek befogadására alkalmas 
ágyutornyok! Utóbbiak első hazai alkalmazása Pozsony váránál 
Zsigmond 1427 utáni építkezésén már az új követelmény felisme
rése78 - a budai építkezések még ez előtt lezárulhattak. 

A várfalrendszer kibővítése a Ny-i oldalon79 jelzi azt is, hogy 
ekkor már az újonnan épülő nagy É-i palota fekvését is figyelem
be vették. A város felől az új nagy árok és egy ÉNy-i kaputorony 
védi a kibővített területet. 

A harmadik építkezési szakaszt az É-i város felé fordított pa
lota megépítése képezhette, amelynek terve már a második sza
kasz második részének várfal-rendszerét is követi; az új várfalak 
valószínűleg hosszú időn át történő megépítése során már felme
rülhetett ennek szükségessége is Csak azért nem soroljuk szoro
sabban ez utóbbi periódushoz, mert a palota kőfaragványainak stí
lusa a régebbi elemek mellett azoktól eltérő újfajta megoldásokat 
mutat, valószínűleg több újonnan szerződtetett kőfaragómester 
bevonásával történt. Lehet, hogy a palota építésének megkezdése 
még időben párhuzamosan haladt az erődrendszer befejezésének 
végső szakaszával, de már más vezető mesterek bevonásával. 

AZ ÉPÍTKEZÉSEK BEFEJEZETLENSÉGE? 

Úgy a régi, mint az új irodalomban állandóan felmerül az a 
megállapítás, hogy Zsigmond Budán nem fejezte be építkezé
seit, illetve újabban, hogy ennek oka Pozsony, mint új központ 
kijelölése (és késői építkezései), a budai kőfaragók egy része 
oda költözött át az új munkákra 1430-tól.80 A magam részéről a 
Csonkatorony abbamaradt építésének adatát, illetve Bertrandon 
de la Brocquére beszámolóját (az 1432-ben már munka nélküli 
francia kőfaragókkal) nem értelmezném ilyen módon. A Cson
katorony befejezetlenségének oka szerintem a már jóval koráb
ban felismert elavulása (nem illeszkedik az új várvédelmi rend
szerbe) lehetett, ráadásul hatalmas munkát igényelt volna to
vábbi emeletek elkészítése. Kincstárként (?), börtönként így is 
használható volt. A francia kőfaragók által említett dunai védő
torony nem épült fel, de ennek nincs közvetlen kapcsolódása a 
palotákhoz, hisz a pesti oldalon állott volna. Brocquiére a kirá
lyi palotákban nem járt, így nem hiteles az a megjegyzése, hogy 
„sohasem fejezték be" (talán itt is a Csonkatoronyról beszéltek 
a mesterek). Döntőbb, hogy a helyszínt ismerő Bonfini csakis a 
toronyról ír, mint be nem fejezettről (két emelete állt), de a hoz
záfűzött megjegyzés: „a megkezdett művet nem fejezte be, 
mert megelőzte a halál" - csak szép humanista kikerekítése a 
császári építkezések dicséretének. (Ugyanakkor sehol sem ír 
befejezetlen lakóépületekről.) 

Sajnos Zsigmond építkezéseinek egyes szakaszaihoz biztos 
évszámos adatok (Pozsony kivételével) nem állnak a kutatás ren
delkezésére, így az ismert néhány említést nagyon eltérő módon 
lehet értelmezni, konkrét épülethez kötni. A király külföldi útjai 
során felfogadott mesterek (1414. Köln, kőfaragómesterek és se
gédeik, 1416: Párizs, különféle mesterek, 1418: Augsburg, kőfa
ragó mesterek, ácsmesterek) meghívása81 (és nyilván többek, 
akikről nem ismert ilyen adat) ma már nem megmagyarázható 
egy 1418-ban kezdett építkezéssel, inkább egy hosszan tartó 
munkához folyamatosan biztosított egyre újabb szerződtetések
kel. Különösen az eddig ismeretlen 1414. évi decemberi adat bi
zonyítja, hogy már korábban is küldött Zsigmond Magyarország
ba európai hírű építési központokból építőmestereket és kőfara
gókat: „Meister Dietrich, dez romi-schen kunig und kunig czu 
Ungarn staynmeczz", valamint Meister Rapolt von Köln, 
Steinmetz, Meister Wilhalm und Jan von Köln Zimmerleute, 
Meister Gerhar Bleidecker, Meister Dietrich von Herrenberg és 
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négy további kőfaragó (segéd) Magyarországra utazásuk során 
december 16-án Regensburgban tartózkodtak. A három kőfara
gómester, négy segéd, két ácsmester és egy ólomtetőfedő-mester 
együttese (valószínűleg mindnyájan Köbből) nagyarányú mun
kára utal. Később 1418-ban az augsburgi ácsmesterek és segéde
ik szerződtetése már egy befejezéshez közeledő palota munkáit 
jelezhetik (faboltozát, mennyezet, tetőszék?).82 

Úgy gondolom, Windecke az 1419. évhez kapcsolódó adata 
„...und lag do sin buwe..." és elragadtatása az épületek kiemelke
dő szépségéről nyugodtan vonatkoztatható a nagy É-i palotára. 

Az uralkodása nagy részét külföldön töltő Zsigmond 1426-
ig Budát tekintette székhelyének, itineráriumának tanúsága 
szerint831419 és 1426 között (rövidebb utazásokat leszámítva) 
Budán lakott, innen indult, ide tért vissza, míg 1429/30-ban és 
1434/36-ban már főleg Pozsonyban székelt. Ez is arra vall, 
hogy ekkor (1419-ben) a budai palota készen állhatott. 

BUDA - POZSONY, TORZFEJEK ÉS SZOBROK 

A budai utolsó építkezések mind későbbre helyezésének egyik 
lényeges támpontja a pozsonyi vár épületeinek új kutatási 
eredményeihez kapcsolódik. A. Fiala Szűcs J. elszámolási ada
tait használva arra következtetett, hogy először a védelmi rend
szer kiépítése kezdődött 1423-tól (a huszita veszély miatt), 
majd 1430-tól biztosította Zsigmond az anyagi forrásokat ma
gának a palotának nagyszabású kiépítésére, egyben folytatták 
a K-i és D-i oldalon a várfalak (és külső kaputorony) megépí
tését is A kutatás során nagyszámú kőfaragójegyet sikerült 
gyűjteni (169 db) és a díszítő szobrászatból számos addig is
meretlen, konzolokat és bordaindításokat díszítő torzfejet. 
Ezekből arra következtet, hogy a Budán dolgozó kőfaragók te
lepültek át a pozsonyi munkákra.84 

Mindebből logikus következtetésnek tűnik, hogy a budai pa
lota és (szobrok) munkái még a 20-as években is folyamatban 
voltak,85 abbahagyásuk az új feladattal függ össze. Csakhogy a 
Fiala által egyezőnek tartott nagyobb számú kőfaragójegy közül 
magam csak a 122-es (K-i pozsonyi kaputorony boltíven) és a 
138-as (ugyancsak a kaputornyon) kőfaragójegyek esetében ta
láltam egyezőket Budán: az előbbihez a Zsigmond-kapu lovaska
pu ívkövén (Várnai 4. sz.), a másikhoz egy szórványkövön (a 
Ny-i belsőudvarból, keresztosztásos ablak kávakő, Várnai 176. 
sz.).86 Ez a két egyezés kétségtelenül arra mutat, hogy a budai kő
faragók közül ketten a 30-as években a pozsonyi építkezéseken 
még részt vettek, ez azonban elenyésző szám az ott dolgozó kő
faragókat tekintve (magán a pozsonyi K-i kaputornyon 21 féle 
jegy található). Valószínűbb, hogy már jóval a budai építkezések 
után, a különböző más munkákhoz szétszóródó mesterek közül 
jutott el e kettő Pozsonyba. (15. kép) 

A budai mesterek egy részének átköltözését a pozsonyi vár 
torzfejes konzoljainak hasonlósága is bizonyítaná (s egyben a bu
dai épületszobrászatnak mind későbbre keltezését is87). Úgy vé
lem, a torzfejek stíluskörének hosszú élete Közép-Európában (és 
számos helyen feltűnése) Pozsony esetében ennek már késői 
megjelenése, a várban talált példányok többnyire szárazabb, se-
matikusabb megoldásúak, mint a Budáról ismertek.88 Inkább a ha
gyomány folytatása, mint azonos mesterek művei. (17-24. kép) 
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A PALOTA ELŐTTI ÉSZAKI TÉR 

A Szárazárok előtti tér, később udvar kérdésében az új ásatá
sok csak részben közzétett eredményei miatt a további alapos 
feldolgozások adhatnak feleletet. Az egyik fontos kérdés: köz
vetlenül a Szárazárok előtt mikor bontják el (ennek építésekor 
akadállyá vált) épületeket?89 Ez talán feleletet adhat -
amennyiben pontosan keltezhető betöltéseket lehet kiértékelni 
- a Szárazárok készítési korára is (Sajnos magának az ároknak 
legalsó rétege viszonylag késői: 1430-1595 közötti érmekkel, 
még a Ny-i szakaszán a bezuhant nagy faldarab alatt is 15. sz. 
második fele - 16. sz-i kerámia feküdt, ez tehát az 1578. évi 
robbanáskor dőlt bele.) 

Egy további tisztázandó kérdés az É-i tér helyén korábban 
álló városrész sorsa, illetve a palota irányába vezető út D-i sza
kasza. Meddig használták a középső tengelyét (4. kép), való
ban áthaladt a Zsigmond-palotán is90? A nyugatabbra álló kapu 
(„Palota-kapu") vette át az útvonal szerepét? Erre mutatna az 
újabb ásatások megfigyelése: a 15. sz. első harmadában a ko
rai városfal mellett a belső oldalán két objektum (ház illetve 
pince) megszüntetése, feltöltése talán ezért történt?91 

A D-i városrész házainak sorsa még nem tisztázott, ehhez 
az itteni leletek és megfigyelések alapos feldolgozása segíthet a 
jövőben. Már ma is nyilvánvaló mindenki előtt, hogy Zolnay 
téves koncepciója (és az ennek bizonyítására használt adatai) 
zavarják a legkülönfélébb kérdések eldöntését, illetve több 
szempontból ma is befolyásolják.92 Nyilvánvaló, hogy e város
rész két és fél évszázados élete során az építkezések, bontások 
sokféle nyomot hagytak, az egyik fontos kérdés ebből a szem
pontból a végleges megszüntetés ideje. Már ma is levonható az 
a következtetés, hogy a nagyarányú tereprendezés itt - ellentét
ben a korábbi véleményekkel (15. sz. 30-as, 40-es évei, 1444 
körül, 15. sz. ötödik évtizede, 1470-1541 között) -talán jobban 
keltezhető. Ha csak a szobrok és ezekhez tartozó töredékek le
lőhelyeit tekintjük át93, mint egyidejű betöltéseket, feltűnik, 
hogy többeknél számos Zsigmond-kori kályhacsempe került 
elő (az I-II-IÏÏ-IV. csoportból), sőt a IV. számú helyiségből a 
Lovagalakos kályha műhelyének egyik oromcsempéje is (17. 
típus, rozettával).94 Ha ezt összevetjük a palota egyik viszony
lag érmekkel is keltezhető rétegsorának tanúságával, megálla
píthatjuk, hogy az utóbbi csempe legkorábban a 60-as években, 
valószínűleg inkább később, a 70-es, 80-as években kerülhetett 
ide.95 Ez pedig azt jelenti, hogy az egyik tereprendezés (de nyil
ván nem az utolsó) Mátyás király korszakának második felében 
zajlott le - talán egyik építkezési szakasza során, hogy a királyi 
vár előterét rendezze. (4. kép) Pontosabb keltezést akkor fo
gunk kapni, ha a leletanyagok-érmek a későközépkori betölté
sekből közlésre kerülnek. 

Mindez természetesen az 1974. évi szoborlelet sorsát is pon
tosíthatja: valóban csak egy felhagyott kőfaragóműhely96 anyagá
nak kihordása történt, vagy (esetleg ezzel egyidejűleg) már felál
lított szobrok eltávolítását tette szükségessé egy új építkezés-áta
lakítás-modernizálás. Egyik magyarázat lehetett erre például a 
kápolna felső részének reneszánsz átépítése is belsejében - ha el
fogadjuk Gerevich feltevését a szeráfokkal díszített, kazettás vö
rösmárvány fülke mennyezet egykori helyéről.97 De számos más 
magyarázatot is kereshetünk Mátyás (sőt még II. Ulászló) építke
zéseivel kapcsolatban. A fiálés-vízköpofejes kút elbontását szük
ségessé tehette az új reneszánsz kutak felállítása. Hogy ez eset-



16. kép. Női fej alakú gyámkőa Ny-i udvar pincéjéből 17. kép. A torzfejes csorgókkal díszített szökőkút részlete 

18-19. kép. Torzfejjel és liliomos dísszel kiképzett bordaindítások a DNy-i ívsoros folyosóból 

ben sem a felállításra nem került kőfaragványok kihordása tör
tént, azt bizonyítja (a szobrok lelőhelyén) az ehhez tartozó két 
nyolcszöglet-keresztmetszetű pillértörzs98 és az ugyanitt talált 
kettős ólom vízvezetékcső.99 

Az É-i tér (Bonfini: hippodrom, C. Ursinus Velius: area 
ingens - ahová két út vezet, 1527) legalább egy részének már 
1489-ben léteznie kellett, hisz ekkor már itt állt Herkules bronz 

szobra (Bonfini: Avemlinus előszava), ezidőben már lovagi 
tornákra és versenypályaként (1525: in stadio) használták. 
(Más kérdés, hogy fallal mikor zárták le?100) 

Nem lehetett célunk a palota építéstörténetének (és irodal
mának) részletes tárgyalása, valamennyi vélemény felsorolása, 
számos kérdést - egyeseknél utaltam erre - csak a további fel
dolgozások tisztázhatnak. 
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A BUDAI VÁR EGY ISMERETLEN KÉPE 

Buda középkori ábrázolásai között mindmáig a Schedel Króni
ka fametszete a legkorábbi, ez a legfontosabb részleteiben hi
teles ábrázolás. Más, még a 15. század folyamán készült képek 
és könyvillusztrációk között mindeddig nem találtak olyant, 
ami Budával bizonyíthatóan kapcsolatban lenne.101 A most be
mutatásra kerülő kódex-illusztráció nem tekinthető hiteles áb
rázolásnak, mégis több azoknál a rajzoknál, fametszeteknél, 
ahol az illusztrátor a szöveget díszítő képeket alkalmazta - me-

20-23. kép: Torzfejekkel díszített építészeti tagozat és konzolkövek a 
budai palotából. (20: a Ny-i belső udvarból, 21: a DNy-iI. boltozatos 

helyiség betöltéséből, 22: a K-i belső udvarból a kápolnától D-re, 23: a 
kápolna szentélye mellett a D-i oldalnál, 15. sz. eleje 

24. kép „Disznófej" alakú gyámkő a palotából 

lyek igazában semmiféle valós kapcsolatban sem álltak konk
rét várossal vagy várral. Hiszen a későközépkori rajzolók, 
miniátorok általában nem is tekintették feladatuknak az indivi
duális ábrázolást, látképet készíteni, megelégedtek a középko
ri szokás szerint sematikus, mindenütt alkalmazható tipikus 
elemeket használni. (Lásd például a Schedel Krónika esetében 
több „városábrázolás" használatát, ahol nem rendelkeztek iga
zi látképpel, vagy Buda esetében a városi házak zöménél, ko
rábban a Képes Krónika illusztrációinál: templomok, épület
belsők.) Aránylag ritkának mondható az a kevésszámú 15. szá-
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zadi rajz, festmény, ahol néhány tehetséges művész igazi lát
képet készített, például festmények, könyv-miniatúrák hátte
rében, jól azonosíthatóan, vagy mint egy század közepi fran
cia kódex várakat ábrázoló tollrajzainál. A többi esetében csak 
általánosan ismert elemek: torony, várfal, kapu, faszerkezetű 
felépítmények összerakása történik, konkrét tartalom nélkül -
bárhol szerepelhetnek.102 

Az itt bemutatásra kerülő kép közbülső helyet foglal el e 
két említett módszer között: az egyszerű illusztráció és a való
di ábrázolás (látkép) között. 

Kumorovitz L. Bernátnak köszönhetjük, hogy103 he
raldikai kutatásai közben felfigyelt egy adatra: Konrád 
Grünenberg Wappenbuchjának egy ismertetése említi, 
hogy a kódex címer- illusztrációi között néhány várábrá
zolás is található. Az eredeti kódex (Berlin-Dahlem, 
Staatsarchiv) a munkapéldány, amelynek alapján máso
lat-kódexek is készülhettek. Ilyen a müncheni kódex, 
amelynek XVI. fólió lapja felirata szerint ,„Des Hailigen 
Romischen Königs fier Burg" - azaz a római király négy 

25. kép: A Zsigmond-kor építkezéseinek feltételezett szakaszai 

26. kép: Négy vár képe Konrad Grünenberg: Wappenbuch. 1483. (Az ere
deti munkapéldány alapján készített pergamen-kódexből. K. Bibliothek zu 

München, Cod. 145. fol. XVI.) 

27. kép: „A budai vár". (Részlet) 
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vára,104 Dalph...,105 Marienburg in Poland, die Burg zu 
offen in ungern, Sant Martins burg. (27. kép) 

„A budai vár Magyarországon" megjelölés szerint -
ugyanúgy mint a többi - az olvasó számára legalább hallomás
ból ismert helyre vonatkozik. Sajnos nem hiteles ábrázolás, 
mégis vannak elemei, amelyek arra utalnak, hogy a készítőnek 
hallomásból a valós helyről tudnia kellett: A vár egy hegyen 
áll, egyik oldalán (D-en?) a hegyről levezető, kapuba torkolló 
út látható, a hegy lábánál városrész fekszik (amire az alsó vá
rosfal utal).106 Fent a várban több épület áll (amelyeket egy lé
tező épülettel sem hozhatunk kapcsolatba). Hogy a rajzoló va
lós elemeket (de nem igazi képet) igyekezett adni, azt a lovag
rend vára, Marienburg jobban bizonyítja, bár ez sem hiteles. 
De tud arról, hogy a vár fő épülete (bár csak egyről tud) felül 
a tető alatt végig pártázatos és ennek elhelyezése a homlokfal 
előtt kövek ledobására alkalmas kiülésű. Az emeleti rész nagy 
ablaksoráról is tud, illetve az ezek közötti, felül ívekkel záró
dó homlokzati pillérsorról (ilyen úgy a Mittelschloss, riza-
litján, mint a Hochschloss D-i részén is található, csakhogy 
egész a földszintig lenyúlik az 1400 körül befejezett épülete
ken). A fantázia szüleménye viszont a vár hegyre állítása a sza
kadék fölött húzódó híddal. 

Komád Grünenberg címereskönyve címében magát mint 
„konstanzi polgár és lovag" nevezi meg, de tudott az is, hogy 
1442-ben a város építőmestere és három alkalommal polgár
mester. Folytatója a címerek összegyűjtésében elődjének 
Ulrich von Richentalnak, ami megkönnyítette számára, hogy 
majd kétezer darabbal univerzális áttekintést adjon. A teljesség 
eléréséért azonban számos fantázia címert is konstruált, más
kor pedig (nyilván hallomásból, vagy leírásból gyűjtött címe
reknél) az eredetiektől erősen eltérő rajzot készített.107 Ez a 
megoldás ugyanolyan, mint amit vár képeinél látunk: illusztrá
ciónál több, de nem valódi látkép. Könyvét 1483-ban fejezte 
be, de számunkra nyilvánvaló, hogy gyűjtésben sok esetben 
sokkal régebbi adatokra is támaszkodott. A XVI. fólió lap fel
irata: a római király várai is régi adatokra támaszkodik, ez nem 
lehet III. Frigyes, hisz Buda is szerepel. Talán itt is a Zsinat 
idejéből (1414/18) származó adatokból merített - tehát Zsig
mond német-római királyra vonatkozik. 

JEGYZETEK 

1. A palota területének ásatását nem tekintettük befejezettnek - ezt 
GEREVICH 1966. is említi több helyen. Már korábban is előfordult, 
hogy fedezet hiányában az ásatást meg kellet szakítani, számos esetben 
pedig a KÖZTI tiltotta meg egyes területek ásatásának folytatását (pl. 
1952. V.30.: a kápolna melletti udvarban, ugyanekkor a Ny-i belső fal
szorosban). 

2. Nem kerülhetett feltárásra - egy kutatóárok kivételével a Ny-i belső fal
szoros 15. sz-i szintje, ugyanígy a Télikert középkori nívója teljes kiter
jedésében. A Szárazárok betöltését (elsőrendű faragott kőanyagával és 
leleteivel) csak két metszetben lehetett vizsgálni, ekkor sem teljes szé
lességében, a Ny-i külső falszorosban csak az Arányi-kapu ásatása kez
dődött meg, stb. Ellent kell mondanunk ezért a Zolnaytól átvett 
(ZOLNAY 1977. 125.) véleménynek, hogy az É-i előudvar ásatása 
„nem volt kívánatos", mert régészetileg tisztázottnak számított és 
„Zolnay várostörténeti hipotézisét sem helyeselték" (legutóbb MAROSI 
E. In: Pannónia Regia. 1994. 282.) - „...az újkori palota helyének régé
szeti feltárása immár végbement..." ZOLNAY L. TBM 15 (1963) 44. 
Tehát nem szorgalmazott további ásatást!) 

3.1961-71. között a palota egész területén nem volt lehetőség még leletmen
tésre sem, így régészeti felügyelet nélkül készültek a csatornák és veze
tékek, átvágva a visszatemetett középkori falakat. 

4. A leletmentést Horváth M. főigazgató szorgalmazta, Zolnay L. ezt csak 
ennek utasítására kezdte el, mert ezidőben (1971-74) a pálos kolostor 
ásatását végezte. 

5. Erről Zolnay számos esetet sorol fel (markológépek még 1972/73-ban). 
6. ZOLNAY 1977. 75: a Ny-i szárny, melynek Anjou-kori hypocaustumát a 

XV. sz. elején szüntették meg, a szobrok kidobásakor. A logikusnak lát
szó, egymással összefüggő bizonyítékai egy téves koncepciót akartak 
bizonyítani, amelynek egyes elemei kezdettől fogva cáfolhatóak voltak 
(a szobrok kora, eltemetésük ideje, az itteni kemencék kora stb.). A Ny-
i épület kérdésében felfogását átvette: MAGYAR 1991. 215-216. -
MAROSI E.: ActaHistArt 22 (1976) 334, már rámutatott a hypocaus-
tum, mint datáló bizonyíték tévességére. 

7. BÚZÁS 1994. 120-121.: A Mária-kapu építésének későbbre helyezése 
(1410-es évek) következtetésével, a kapcsolódó kőfaragójelei miatt. 

8. BÚZÁS 1994/b. 115-120.: IV. periódus második fázisa 1387 után. 
9. ZOLNAY 1977. főleg 18, 28-36., 1977/4. k. 1, 9-16, 63. ábrák: korábbi 

agrártelepülés maradványai fölött a 13. sz. közepén épült földszintes kő-
falu házak szabályos sora az É-i várpiacon, 1400-1440 között lebontva. 
A D-i polgárváros topográfiájának rekonstrukciója (már Magyar K. 
eredményeivel kiegészítve) Szekér Gy. munkája: FELD-SZEKÉR 248. 
1. képen. 

10. MAGYAR 1992.: Ásatási adatok, írásos források és látképek egyezteté
sével. Ez a királyi palota bővítését is új szempontokkal módosítja. 

11. VÉGH 1990. 
12. GEREVICH 1966. 
13. Ilyen például ZOLNAY 1977. 83 (valamint további feldolgozásaiban is) 

a gótikus szobrok kidobásának idejéről erőltetett fejtegetése „... legké
sőbbi érménk Habsburg Lászlónak bécsi dénára ... 1452-1457 között." 
Továbbiakban: „... numizmatikai leletanyagunk az 1430 és 1440 közöt
ti időszakra sűrűsödik..." Hunyadi László lefejezésekor az É-i előudvar 
„... már nivellált terület". Nemcsak a későbbi érmeket hagyja figyelmen 
kívül, de a kísérő leletanyagot is (uo. 81, 87-88. old. 1977/4. k. 23. és 
25. ábra) a 15. sz. második feléből származó kerámiákkal, de ugyanígy 
a „datálásban a kályhacsempék szinte egyenértékűek ..." esetében (uo. 
87-88.). Itt a számos kora- és késő-Zsigmond periódus mellett a Lovag
alakos kályha egy csempetípusa is (IV. konzolos helyiségből), amely 
csak az 50-es években került felállításra. Téves rétegelemzés eredménye 
a kápolna melletti épület Mátyás korára keltezése: VÉGH A. In: Művé
szettörténet - Műemlékvédelem 6. Bp. 1994. 132. és 19. j . Ehhez az 
épületen kívüli 7. réteget használja fel, mint a szint kialakításának betöl
tése. Csakhogy az épületet a belső, padló alatti rétegek keltezik korább
ra. A külső rétegek már az építés után és folyamatosan mind későbbi 
időben kerültek az udvarba és nem képeztek járószintet. Az épületfal ha
barcs csíkja itt legalul húzódott. (HOLL I. ArchÉrt 114-115 (1987/88) 
l.kép) 

14. Nem számíthatóak ide a kétségkívül eredetileg is emésztőgödörnek ké
szített falazott aknák, ezek például a palota K-i homlokzata előtt 
(I—VIII, XIII. 67. g), a Buzogány torony mellett (54. g) és a D-i nagy 
csarnok két oldalán (66. g. K-en, XXVIII. g. a D-i homlokzat előtt) el
helyezve folyamatosan használatban álltak, megtelve kitakarították őket 
(így pl. az utolsó felsoroltat), ezért általában csak késői, illetve török-ko
ri leleteket tartalmaztak. Még kevéssé értékelhetőek kronológiai szem
pontból a mindenütt létesített, beásott török gödrök: a felhalmozódott 
szemétdombok időnkénti eltüntetése. 

15.32-32/b. gödör (IV Béla és IV László: 1272/90. érem), már a belső szik
laárok É-i oldalán. Szabálytalan szögletes alakja alapján valószínűleg 
házhoz tartozó kis pince. 33. gödör, két rétegben 13. sz-i kerámia, fene
kén néhány tégla. 34. gödör, lépcsős pincének készült, félbehagyva. 
„Kút": kerek gödör (a 33. mellett). 40. gödör, szögletes, ez a legmélyebb 
tárológödör, már a sziklaároktól É-ra (13. sz. végi bécsi fillér). 47. gö
dör a D-i épület ÉNy-i szobája alatt (III. Endre obulus 1291-1301). 
GEREVICH 1966.93,110-11.127., 129-130,153-155., 165-170. kép 

16. Több esetben megfigyelhető volt, hogy már használatuk során is meg-
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kezdődött a szemét behordasa, de a teljes föltöltés már a tereprendezés 
eredménye. A kerámiaanyag változatossága több évtizedes élet eredmé
nye. 

17. A D-i 3. helyiség fala melletti alapozási beásás Róbert Károly dénára 
nem ad pontos keltezést (GEREVICH 1966.129.), ki-ki saját koncepci
ója szerint magyarázza 1308 utánra: GEREVICH 1966. 274.: 
„...1347-1355 között készen kellett állnia". ZOLNAY 1977.111.: XIV. 
sz. első felében. MAGYAR 1991.210.: 14. sz. közepe, vagy valamivel 
korábbi. (Nem tárgyaljuk e területtel kapcsolatban a 13. sz-ra tehető - tá
gan értelmezhető - épületmaradványokat, véleményünk szerint szükség 
lenne e kor szórványköveinek kritikai áttekintésére is) 

18. ZOLNAY 1977/4. k. 1. ábra és 63. ábra helyszínrajza. 
19. GEREVICH 1966.190. „...téglány alakú palatium délkeleti vége mellett, 

talán külön álló épülethez, ötszögű erkélyt illesztettek." 
20. Lásd GEREVICH 1966.273. kép alaprajza. (Sajnos az összefoglaló alap

rajzokon ez már nem látható, ez téveszthette meg BÚZÁS 1994. 1-2. 
képen is rekonstrukcióját, amikor a nagy csarnoknál korábbi (14. sz. kö
zepe) épületet helyez ide és ennek alaprajzi tengelyéhez igazítja. 

21. GEREVICH 1966. 273. kép „j" fal. Ezt a falat Lux Károly (OME) bon
tatta el, a nagy csarnok É-i zárófalával együtt - utóbbi mögött egy ko
rábbi állapot eredeti falát keresve (ásatási naplóm szerint 1950. XI. 
20-24.). A belső eredeti fal (nem tévesztendő össze a Ny-i oldalát ké
sőbb letakaró fal-pótlással) alatt ekkor figyeltem meg a 20-25 cm vas
tag barna, porhanyós földréteget, melyben kerámia nem volt, csak egy 
kelta ezüstérem (amelyet még a múzeumba szállítás során elloptak). 
Magam ekkor a Ny-i belső udvar ásatását végeztem, a déli csarnokban 
nem volt ezidőben régészeti munka.) Búzás 1994. rekonstrukciójánál 
nem számol ezzel a belső fallal, hisz egybenyitja a belső térrel, ráadásul 
már erre a szintre is ablakokat helyez (a falon itt csak újkori rombolások 
amorf lyuka volt). 

22. Például a Szárazároktól D-re a 13. sz-i várfal alatt őskori cserepekkel fe
kete föld. U. így az itteni faltorony hátsó oldalához épített vékony épü
letfal alatt barnásfekete föld. E réteg fölött húzódott a 13. sz-i kerámiá
val keltezett. 

23. GEREVICH 1966.184. képalaprajza 
24. Az erkély É-i falán és az István toronyból kiinduló fal külső oldalán ész

lelet kváderes vakolat-karc (GEREVICH 1966. 190.) egyidejű fennál
lást, de nem okvetlenül egyidejű építést jelent. Az István torony belsejé
ben a Ny-i oldalon a lejtős szikla felett a bolygatatlan földréteg csak 13. 
sz-i kerámiát tartalmazott. 

25. GEREVICH 1966.73-77. 88-89., 93. kép, valamint saját ásatási napló. 
26. Leletanyag: GEREVICH 1966. 91. kép 
27. Ásatási napló 1951. XII. 6-7. Mélysége 0,9-től 2,07 m-ig, nagyon cse

kély mennyiségű lelettel, mázatlan tetőcserép-töredékekkel. 
28. Későbbi kitakarításra vall, pl. a csempék különböző csoportjainak keve

redése, az érmek sem követik egymást fölfelé az 5-6. rétegben (alul a 6. 
r-ben két Mária dénár, valamivel feljebb az 5. r. alsó részében 2 m mé
lyen az I. Lajos dénár, a Zsigmond dénár volt csak fölül 1,35 m-nél. Ré
tegrajzok: GEREVICH 1966.71. kép, leletek: 74-77. kép. Az 1957. évi 
további ásatások leleteiről: HOLLI., ArchÉrt. 117 (1990) 58-66. 

29. A torony építése előtt ez a terület már a palotán kívüli, a szemét kihordá
sához használt rész, ugyanúgy, mint kissé nyugatabbra a sziklaárok erre 
néző vége. 

30. Részletesen GEREVICH 1966.103-109. 
31. Érmek: Huszár, de itt nem szerepel a kemencéktől D-re fekvő szoba alatt 

1,34 m mélyről Nagy Lajos szerecsenfejes érme. L. még GEREVICH, 
uo. 

32. GEREVICH 1966.131; 141-149. képeken jól látható. 
33. Ezekről Gerevich i. h. részletesen beszámolt. Ezek a módosításra utaló 

nyomok vezették Zolnay következtetését odáig, hogy egy megépült 
Nagy Lajos-kori palotát később Zsigmond a pincékig lebontott és átépí
tett. ZOLNAY 1977. 112, (pincét földszintként). Ezek szerint azonban 
meghagyta volna a palota méretét, alaprajzi beosztását a lebontás elle
nére? Magunk arra gondolunk, hogy Zsigmond itt egy 14. sz. végi, meg
kezdett munka folytatója és befejezője, hogy a trapéz alakú udvar meg
kapja lezárását. 

34. Alaprajza GEREVICH 1966.91. képén követhető 
35. GEREVICH 1966. 78-82., 106-107. kép. (13. sz-i torony?) A K-Ny-i 

sziklaárok fenekén csekély mennyiségű 14. sz. második felére és a 15. 
sz. elejére utaló leletek voltak, 13. sz-i réteg itt nem volt. Feltöltése a 15. 
sz. közepén, második felében kezdődött az ide hordott szeméttel. 

36. A K-i kváderes homlokzatfalat a kőfaragójegyek miatt Búzás 1994.122, 
az 1410-es évek második felétől keltezi. Magam valamivel korábbra, 
még a legelső építkezéshez kötném: a nagyszámú itteni kőfaragójegy 
ugyanis később már máshol nem tűnik fel. L. még a Mária kapuról: 38. 
jegyz. irodalmát. A K-i oldal mindvégig a legjobban kedvelt helye a rep
rezentatív építkezéseknek - a palota és a város területén egyformán, 
nyilván a Dunára tekintő helyzete miatt (az első templom a domonkos 
kolostor alatt, a Nagyboldogasszony t., ferences kolostor, a palota ká
polnája, a K-i oldal korai épületmaradványa). Meg nem oldott kulcskér
dés az „északkeleti erkély" átépítés előtti rendeltetése, illetve összefüg
gése a mögötte kibontott pilléralapokkal. GEREVICH 1966. 198: Ká
polnatér? GEREVICH 1987.159: Korábbi kápolna, vagy „valószínűbb 
megoldás... korai oszlopos csarnokfolyosó". Búzás 1994.111. és 6. j . a 
„díszudvar I. Lajos vagy Zsigmond-kori árkádsorához tartoznak..." a 
pilléralapok. Azonban már GEREVICH 1987. i. h. is kiemelte, hogy a 
K-i épületszárny keskenysége miatt itt még egy előtte húzódó folyosót 
e méretekkel aligha lehet elhelyezni. 

37. Bár kérdés, hogy Gonzaga követének megjegyzése 1395-ben (curia, 
mely ezt a nevet nem érdemli) csupán az udvartartás fényére, vagy a pa
lotára is vonatkozik - GEREVICH L. In: Budapest Műemlékei 1. Bp. 
1955. 265. - magunk az utóbbira gondolunk. Itt egy a déli fejedelmi 
építkezésekhez szokott utazó hasonlít össze, talán nem véletlen, hogy a 
későbbi szemtanúk csak Zsigmond építkezéseivel kezdik leírásukat. 

38. Lásd pl. a Nagyboldogasszony templom Mária kapujának (a palotai kel
tezéssel is összefüggő) kérdését: CSEMEGI J. (1955) 1370/80, 
GENTHON I. (1955) 1390 körül, MAROSI E. (1987) 14. sz. nyolcadik 
évtizede, BÚZÁS G. (1994) 1410-es évek. Ablak lépcsős szemöldökkő
vel, címerekkel: Gerevich L. szerint Nagy Lajos kora (lásd Zólyom), 
Búzás 1994. 114, „... valószínű, hogy ezen ablak azonos lehet a D-i 
nagyteremnek a Schedel metszeten látható ablakával." így már 1410 
után, egy hazai, régi stílust őrző mestertől. Torzfejes csorgókút a palotá
ból: HORVÁTH H. (1938) 15. sz. negyvenes évei, GEREVICH L. 
(1971) 1385 utáni építkezése során, MAROSI E. (1987) 15. sz. második 
évtized közepe után. 

39. H. Schedel és Hallart metszeteinek részleteit az ásatási eredményekkel 
már összevette: SEITL K., ArchÉrt 79 (1952) 171-179., LI. tábla. E. 
Schön (Buda Ny-ról 1541-ben), Haüy és az 1952. évi állapot alaprajzai 
az egész Várhegy hosszában egymás alá vetítve: F. MIHÁLY I -
LÓCSY E.-HOLL I.: A középkori Buda és Pest (Múzeumi Füzetek 
1955.) mellékletén. Számos kérdés magyarázatához: GEREVICH 1966. 
valamint majd mindegyik kutató. 

40. FEUERNÉ TÓTH, R.: Renaissance Baumotive auf der Budaer Palast
darstellung des Schedel'schen Weltchronik. ActaArchHung 34 (1982) 
235- 247. Cáfolja a fametszet előképének 1470 körüli keletkezéséről ki
alakult véleményt, szerinte a palota ábrázolásához Schedel - mint más 
képeknél is - Budáról kért levelében rajzot 1487-ben (i.m. 240-243.). 
így ez már Mátyás építkezéseit is ábrázolja: a Dunára néző vakárkádos 
épület reneszánsz ablakokkal. Csakhogy maga is ismerteti, ezt a kép
szerzési módot csak olyan városoknál követte, amelyekről nem volt 
Schedel birtokában - könyvtárában ábrázolás korábbról. (Ezek nem kor
látozódhattak a 80-as évek fametszetes könyveire, számításba lehet ven
ni kódexrajzokat is) FEUER-TÓTH, R. bizonyításának egyik elemét, a 
vakárkádos alépítmény reneszánsz jellegéről már megcáfolta BUZÁS-
VÉGH 1990. 104. Az alapvető bizonyítás a reneszánsz ablakkerettel 
szerintem azért téves, mert ezek kövének kiállását a falsíkból már nem 
lehet nagy távolságból felismerni, egy gazdag profilú gótikus ablak is ad 
árnyékhatást. Kronológiai ellentmondásokat jelentett NAGY E. 1955. 
rajzi rekonstrukciója is a K-i oldal rekonstrukciójánál az oszlopos-pillé-
res épületmaradványok és a Schedel metszet egybeszerkesztésével. 
(Lásd erről a továbbiakban.) 

41. GEREVICH 1966.175-177. A rétegződés és leletek leírását ásatási nap-
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lóm alapján adom: 1952. II. 5-18., IV- 23-25. Az érmek Huszár, de 
egy esetben téves rétegjelzéssel illetve félreérthetően, lásd alább. 

42. A kövezett járda alatt a felső terrazzón feküdt a Mátyás arany, a felső ter-
razzóba ragadva I. Ulászló dénár CNH II. 149. A. Ezek az érmek tehát 
nem az eredeti udvarszint kialakítását és használatát keltezik, hanem 
már az udvar javítását! 

43. Az udvar kialakításának idejéről az irodalomban azért is találhatunk ké
ső-Zsigmond, illetve I. Ulászló-kori keltezést, mert Huszár 200-221., 
felsorolt érmek közt kétszer is szerepel: „középkori nívón" I. Ulászló 
érem, „ajtó melletti terrazzó padlóból" I. Ulászló érem. Félreérthető 
GEREVICH 1966. 177.: „...az udvar rendezésének idejét a XV. század 
második-harmadik, vagy negyedik évtizedére keltezhetjük ... A másik 
feltevés... a javítás legkorábban I. Ulászló korára tehető." Nyilvánvaló, 
hogy a felső, már későbbi terrazzó készült Ulászló idejében, nem az ere
deti alsó - és a felsőt használták Mátyás korában is Sajnos ezt az utób
bi padlót nem lehetett mindenütt jó állapotban megtalálni, mert hosszú 
ideig volt az időjárás porlasztó hatásának kitéve. Az alsó terrazzó szint 
a 3. pillér előtt: 146., 113., ugyanitt a köves járda: 147., 110 m (Seitl K. 
alaprajz részlet 1952. II. 20.). 

44. E folyosóhoz tartozhatott az az íves boltozatos kiképzést mutató kőfarag-
vány-csoport, amelynek darabjai nagy számban kerültek elő a Ny-i ud
var törmelékrétegében: lásd Nagy E. 1987. Katalógus 140-14., É 16. a 
DNy-i épülethez köti. Lásd a későbbiekben és a 68. j . 

45. Az 1. helyiség padlója alatt lelt Zsigmond dénár, valamint az ajtók keret
köveinek stílusa szerint. GEREVICH 1966.163,287. 

46. GEREVICH 1966. 287, „... A palota déli végének kiépítésével zárul
tak..." NAGY E. 1987. 126-127., a déliek korábbiak. MAROSI E. In: 
Magyarországi Művészet 1. Bp. 1987. 569. A D-i nagyterem korábbi. 
15. sz. első negyede. 

47. VÁRNAI 1955. (Használatát néhol számozás-tévesztések, máskor a to
pográfiai elnevezések következetlensége nehezíti.) 

48. Ez főleg akkor következhet be, ha a „szórványkövek" jeleihez társí
tani fogják az egyes kövek felmérési rajzát, s így tovább stíluskriti
kai támpontokkal lehet ezeket is vizsgálni, még ha tágabb keltezé
sekkel is 

49. VÉGH 1990. A kaputorony 10 kőfaragójegyét említve: „közülük kettőt 
másutt is fellelhetünk.... ún. boltozatos helyiségek 4. ajtaján... a másik 
párja... az északi völgyzárófal kapuján látható." Nem említi azonban az 
egyezések közül a D-i nagy csarnokot, talán mert csak kapukat-ajtókat 
vetett egybe. 

50. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a nyilvánvalóan együtt dolgozó 
kőfaragók esetében gyakori, hogy az eltérő jegyek közt is találunk na
gyon rokon jellegűeket. (Ezt már Várnai is megjegyezte, csakhogy néha 
nagyon tágan bővítve a változatokat.) Más irányú kutatásaim során is 
megfigyelhettem, hogy együtt - illetve azonos központban - dolgozó 
mesterek jegyei közt, ha nagyobb sorozatukat ismertjük, mindig gyako
ri a 15-16. sz-ban egyféle rokon vonás az eltérések ellenére. (Erről: Kö
zépkori késesmesterség. ArchÉrt 122. megjelenés alatt.) A palota jegyei 
alapján megállapítható, hogy ugyanazon a feladaton egyszerre 5-9-12 
fő kőfaragómester dolgozott, köztük mindig találhatunk eltérő, mégis 
rokon jellegű jegyet is 

51. Azonos de tükörkép jegy használata ugyanazon a munkán máshol bizo
nyítható, pl. Arányi-kapun: 41-17. Várnai a megjelölésekben felváltva 
használja a „Lőportorony előtt - É-i kortina kapu előtti kapuk - Lőpor
raktár előtti kapu" elnevezést azonos területre. Számozása logikus, D-
ről É-felé haladva, 1. sz. kapunak valószínűleg a pincehelyiségsor előt
ti területet lezáró vékony falban nyíló kaput-ajtót vette. így a 6. kapu az 
É-felé utolsó, mely a harmadik helyiségből nyílik a negyedikbe. Az ab
lakok a pincehelyiségeket megvilágító egyszerű szögletes nyílások. 
Nem egészen világos, hogy a 224. jegy „lőporraktár előtti helyiség pil
lér rétegkő" melyik helyet jelöli, esetleg az É-i támpillért, vagy egy itt 
talált szórvány követ? 

52. VÁRNAI 145-151. sz. jegyek közt további szórványkövek szerepelnek, 
három ablakkövön, valamennyi e csoportba tartozik. 53. A periódusok 
leírása és alaprajzi feltüntetése: GEREVICH 1966.48-53., 56. kép alap
rajza a relatív sorrend ábrázolásával. Az oszlopsor elfalazását Mátyás 

idejére teszi NAGY 1955. és 1987. 120, a négy pince kialakításával. 
(Lásd még 14. jegyz.) 

53. A periódusok leírása és alaprajzi feltüntetése: GEREVICH 1966,48-53; 
56 kép alaprajza a relatív sorrend ábrázolásával. - Az oszlopsor 
elfalazását Mátyás idejére teszi NAGY 1955, és 1987,120, a négy pince 
kialakításával. (Lásd még 14. jegyz.) 

54. Korábbi: GEREVICH 1966. 282: „...Északra egy palotaudvart újonnan 
alakítottak ki Az udvaron eddig csak kelet felé és a délkeleti sarokban 
állott épület, a Bonfini által említett régi palota. Ezt az épületet bevon
ták az udvar összképébe ..." GEREVICH L.: A pesti és budai vár. 
BudRég 24. 1 (1976) 43-56., 11-12. sz. NAGY 1955., 1987.121-127. 
Zsigmond-kori építkezések É-i irányú bővítése. MAGYAR 1991. 208: 
Nagy E. véleménye topográfiailag helyes. 

55. Korát tekintve nem akarunk újabb teóriát megkísérelni, csak abban va
gyunk bizonyosak, hogy már Zsigmond legkorábbi építkezéseit is meg
előzte. A környékről eddig nem ismerünk 13. sz-nál korábbi leleteket. 

56. A különböző épületek-kapuk esetében rendszeresen találunk egy vagy 
két olyan kőfaragó mestert, akik egy másik munka kivitelezésénél is 
dolgoznak, besegítve egy másik csoport (azonos stíluskörbe, kőfaragói 
hagyományban dolgozó) munkájába. Ez részben párhuzamos munkát 
(egy-egy másik munkacsoport más mesterekkel), részben kisebb eltoló
dást jelenthet (egy feladat elvégzése után 1-2 mester a további, még 
nem kész épületrészhez megy át). 

57. GEREVICH 1966. 58. 
58. GEREVICH 1966. 71. kép metszetrajza. A szintviszonyok É-felé azért 

látszanak eltérőnek, mert itt a metszet beljebb, magasabb terepen ké
szült. 

59. Leírás és rajz: Ásatási napló 1957. IX. 27 - X. 7. GEREVICH 1966. 
59-60., Zsigmond-korban végbement átalakítás nyomának tartja az 5. 
réteget. Szerintem erre a területre ez már nem vonatkoztatható, korábbi
nak tartom. 

60. NAGY 1955. 1987. 121: „...Mátyás idejében elfalazták." jsatási napló 
1951. III. 8-13. A gödörben két réteget különböztettem meg, de ezek 
korban nem különböztek. 

61. Ilyen a IX. gödör jelzésű, vékony falközben a kaputoronytól Ny-ra hú
zódva. 

62. GEREVICH 1966.44. HUSZÁR 225. 
63. HUSZÁR 209, 225: CNH II. 125. A obulusok. Az újabb éremtani kuta

tások tükrében meg kellene vizsgálni verdejegyeiket, evvel az alsó idő
határ későbbre tolódhat, pl. budai véreteknél 1418 után! 

64. HOLL1., BudRég 18 (1985) 250. Később e csoportot újabb csempetípu
sok alapján már 1408 utáni évekre kelteztem: BudRég 22 (1971) 172. 
Az újabb darabok: 12., 13. és 15. típus azonban csak a mintakincs ké
sőbbi bővítését jelentik, nem a kezdetet. 

65. Egyes csempék részletesebb vizsgálata mutatta ki, hogy több típus nega-
tívja sokáig volt használatban, s eközben elkoptak: a későbbi példányok 
kontúrjai már nem élesek, változtatás következett be a felhasznált cse
répanyagban is, a 8. típusú oromcsempéjét végül már másolatban hasz
nálták. HOLL I.: Neutronenaktivierungsanalyse mittelalterlicher Ofen
kacheln. IL ActaArchHung 47 (1995) 258-260 Abb. 3. 

66. A jóval korábban készült, már tönkrement kályhákon kívül álltak a szá
zad legvégén felállított kályhák is: HOLL I. ArchÉrt 117 (1990) 17. kép 
bár ezeket sem használták az 1400-as évek után. 

67. HORVÁTH H. Budai kőfaragók és kőfaragójelek. Bp. 1935. XV. tábla 
4-5., 28-30. VÁRNAI 327. old. (Tévesen 139. sz. 138. helyett.) 

68. Várnai D. rekonstrukcióját közölte NAGY 1987. 140-141., a Katalógus 
E. 16. tétele: 15. sz. első negyede (?). VÁRNAI: 1400 körül. Korábbi re
konstrukciója a Halászbástya Kőtárában állt, most az Albrecht pincében. 
GEREVICH 1966. X. tábla 5: XIV. sz. MAROSI E. In: Magyarországi 
Művészet 1300-1470 között. 1. k. (Budapest 1987) 583: „...15. sz. má
sodik évtizedének közepénél előbb aligha..." U.ő: Művészet Zsigmond 
király korában, k. 265: 1420-as évek. 

69. VÁRNAI 1955. 355, 172. sz. Itt „Liliomos gyámkövön" megjelöléssel, 
valószínűleg így akarta pontosítani adatát az általa felismert összefüggé
sek miatt. A csoport a Vármúzeum leltárában az 53.1651.1-102. számo
kon szerepel. A nyíl alakú jegy itt a 4. sz. bordánál van feltüntetve. Az 
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1. és 2. sz. a két torzfej a 7. és 16. sz. a két liliom. (A 101. sz. bordája, 
valamint egy másik nem tartoznak ide, hasonlóak, de eltérő méretűek, 
utóbbi a Szárazárok lelete.) 

70. A 69. sz. bordaorrtagon a leltári karton alapján (Várnai jegyzékében ez 
nem szerepel). 

71. A négyzetháló koordinátái csak néhány darabnál vannak feltüntetve, ezek 
a 3-4. pillér előtt és a külső várfal belső oldalán kerültek elő 6,5-7-8 m 
mélységben, tehát a kőréteg legalján, a török szemétréteg (16. sz. -
1638) fölött, az ostromok pusztításai során. Nincs szó tehát itt a barokk 
építkezést kísérő bontásokról, az udvarokat feltöltő planírozásról ami 
magasabban húzódott. 

72. MAGYAR 1992. b. 113. A belső Ny-i várfal púposkváderes támpilléré-
hez utólag építették az Arányi-kaput (5. kép). 

73. Magyar 1992. b, a kapu szintje alatti korábbi, mélyen fekvő kavicsozott 
utak megfigyelése. 

74. Feltűnő, hogy az első várfalakat hosszúságuk ellenére sem erősítették fal
tornyokkal - csak egy ponton, az ÉK-i oldalon. Pedig ezek alkalmazása 
Budán már a 13. sz. m. felében rendszeres, a 13-14. sz-ban több magyar
országi városfalon megtalálható. HOLL, I.: Feuerwaffen und 
Stadtmauern. ActaArchHung 33 (1981) 214-220. Talán a Csonkatorony 
megépítésével akarták ellensúlyozni a kisebb tornyok hiányát, hisz ere
deti terve szerinti magasságával az egész palota területét ellenőrizte vol
na, főleg a rosszul védhető Ny-i oldalon. 

75. GEREVICH 1966. 95, szerint előzménye az előző századból Karlstein 
várának öregtornya lehet, amit Zsigmond apja építtetett. Magunk részé
ről azért kapcsoljuk építését még a második szakasz első részéhez, mert 
szerintünk sokszor hangsúlyozott befejezetlenseget ez magyarázza. A 
későbbi erődítési terv megvalósításával építésének folytatása-befejezé
se már időszerűtlenné vált, védelmi funkciója csökkent. Valószínű, hogy 
ekkor már egy új várépítőmester irányítja a munkákat. 

76. Ugyanekkor a Ny-i falszoros D-i kapuján egy külön kőfaragó csoport ta
lálható: öt kőfaragójele a többi kapun nem látható (Várnai: 32-36. sz.). 

77. A falszorosok alkalmazása a közeikeleti várépítészeti hatására Nyugat-
Európában gyorsan megtörtént, másutt csak később és viszonylag rit
kán. Hazai korai példája az óbudai királyi vár körül a kettős várfal, köz
te 14-16 m széles árokkal a 13. században. A fokozódó háborús veszély 
és a tűzfegyverek terjedése miatt a fejlett városi védelmi építészet alkal
maz falszorosokat (Regensburg 1383, Nürnberg 15. sz. m. negyede, Po
zsony városfalai előtt 1440-ben már állt.) Visegrád felső várának máso
dik, külső várfala előretolt kaputoronnyal Zsigmond-kori. (A kaputo
rony „stiláris jegyek alapján a a XV. sz. elejére tehető". DERCSÉNYI 
D. In: Pest megye műemlékei. 2. k. 458. Az 1410-es évek körül keltezi 
BÚZÁS G. In: Castrum Bene 2.1990.141. 

78. Az első két hatalmas ágyútorony Pozsony vára külső falán 1427 után 
épült, a vár Ny-i épületszárnyát pedig ágyúlőrésekkel látták el 1431 
után. HOLL, L: Feuerwaffen... i. m. 218, 226. Abb. 41. FIALA 13, 50, 
2. és 14. kép alaprajza. 

79. A Duna felőli oldal úgy a város, mint a palota szempontjából meredeksé
ge miatt sokáig védhetőbbnek látszott. A Zsigmond-kori falszoros-rend
szer itt ezért lehetett rövidebb és csupán a kikötő védelmére szorítkozó, 
valamint a partmenti utat ellenőrző. Ha volt is talán Anjou-kori előzmé
nye a Dunához lenyúló várfalaknak, mégsem bővítik ezt a területet ké
sőbb sem. 

80. FIALA 51-52. 
81. Az 1414-es adatról V. LIEDKE: Meister Dietrich, König Sigismunds 

Baumeister und Meister Rapolt von Köln. Ars Bavarica. Archivalisches 
Jahrbuch Bd 3 (München 1975) 18-20. Téves a szerző véleménye, mi
szerint a mesterek szerződtetése még Zsigmond Kölnbe érkezése előtt 
történhetett. Ennek dátuma ugyanis november 16. egy kölni feljegyzés 
szerint - nem dec. 16. (!) - így a következő héten fogadhatták fel a mes
tereket: a király 23-án járt a dómban! A további forrásokról HORVÁTH 
H.: Budai kőfaragók... im. 37. ÁLDÁSY A., TT 1902. 576, és BA
LOGH J.: A művészet Mátyás király udvarában. 1. Bp. 1966.47-53. L. 
még GEREVICH 1966. 284: 1411-ben épületfa vásárlás. 

82. HORVÁTH H.: Budai kőfaragók... i. m. 37-38., mint építkezési szándék. 
BALOGH J. i. m. 1. k. 47., 3. jegyz. szerint nem sorolhatóak magyaror

szági munkákhoz: MAROSI E. In: Magyarországi művészet. Bp. 1987. 
565, az augsburgi adat realizálása nem bizonyítható. Ezzel szemben 
HORVÁTH H.: Zsigmond király és kora. Bp. 1937.109. alátámasztja az 
adatot, sőt Budára hitelesíti, hogy az egyik augsburgi ácsmester, Vetterli 
Péter 1418-ban Budán halt meg, özvegye írt a budai tanácshoz. Az ácsok 
kiemelkedő tudására-szerepére utal, hogy Magyarország nem szűkölkö
dött e mesterségben. 

83. ENGEL P. In: Művészet Zsigmond király korában. 1. Bp. 1987. 86. 
84. FIALA 49-52., Tab. V, XXXI-XXXIV. 5-7. kép jegyei, FIALA, A. In: 

Művészet Zsigmond király korában 1. Bp. 1987. 248, 268.49-51., 53. 
kép (torzfejes konzolok). 

85. MAROSI E. i. m. 573. „bizonyítékait... a budai műhely legalábbis rész
beni átköltöztetésének a pozsonyi építkezésen... torzfejes pozsonyi kon
zol..." MAROSI, E. In: Budapest im Mittelalter. 257-258.: „... 
Sigismunds Palast unvollendet blieb. ... die Stauten ... im dritten 
Jahrzehnt des 15. Jh-s entstanden sind." 

86. FIALA 23-24., ezeken kívül több más jegyet is kapcsolatba hoz Budá
val, így a 39. sz-ra utalhat az egyik esetben, csakhogy ez nem egyezik 
Várnai jegyeivel (utóbbiak derékszögű szárúak), a 49. jegy sem egyezik 
a budaiakkal (csak hasonló, de egészen más szerkesztési elvű). Más 
esetben viszont egyező jegyei (két vagy három féle) nem a budai palo
tán, hanem a Mária Magdolna templomon fordulnak elő, ezekről ő is azt 
tartja, hogy 1437 után Pozsonyról Budára költözők késői munkái. 
(Utóbbiak már a század közepénél nem korábbiak.) 

87. A 15. sz. második évtizede közepe után, legújabban már a harmadik év
tizedre. Lásd a 85. jegyzetet. 

88. A budai palota torzfej-sorozata szempontjából meggondolandó az is, 
hogy lelőhelyük alapján eddig nem köthetőek Zsigmond É-i palotájá
hoz. Három példány a K-i belső udvarból került elő, a Kápolna É-i ol
dalánál, az ívsor bordaindítása alatti konzol a Ny-i belső udvarban, egy 
pedig az I. sz. boltozatos szoba betöltésében. A hengeres tagozat oldalán 
lévő torzfej ugyancsak a Ny-i belső udvarból. (Itt említeném meg, hogy 
a többször téves lelőhellyel szereplő nőifejes konzolt a Ny-i belső udvar 
pincéjének alján találtam 1951-ben.) A budai és a pozsonyi torzfejeket 
összevetve különbségeket látok a szemek megformálásának stílusában 
is: Budán (ugyanúgy mint Prágában) a kerek szemgolyók mély körülár-
kolása a szemsarkoknál rendszerint kicsúcsosodva végződik (az emberi 
szem alakját követve). Pozsonyban a torzfejek szemei sematikusabbak, 
a kidülledő szemgolyó egy kerek kúpból emelkedik. (FIALA tab. 
XXXII, XXXIV.) 

89. A középkori városépítészet ugyan sokszor a helyhiány miatt a zsúfolt be
építéseket nem tekintette helytelennek, de itt a védelmi szempont is 
megkövetelte az árok szélén álló házak lebontását, míg a távolabbiak to
vábbra is állhattak. 

90. Lásd Szekér Gy. alaprajzi rekonstrukcióját. 
91. A 84/2-3,84/6. szelvényben feltárt telekvégi pince a 13. sz-i városfal bel

ső oldalán, betöltése 14. sz. végi, 15. sz. első harmadából származó 
anyaggal: MAGYAR K. 1992/b. A78/6. szelvényben az Anjou-kori ház
részlet és a városfalba tört ajtó megszüntetése, feltöltése feletti nívó a 
„15. sz. elején alakult ki": BOLDIZSÁR P. BudRég 26 (1984) 217, és 
4. kép rajza. Sajnos mindkét esetben nélkülözzük a keltező leletanyag 
bemutatását. 

92. így a szobrok lelőhelyén a legkésőbbi érmék László (1542/57), László 
(1440, hét darab), I. Ulászló (1440, tizenegy db), Zsigmond (21 db). 
Amikor Hunyadi Lászlót 1457-ben lefejezték, az északi előudvar már 
nivellált terület. ZOLNAY1977,83. Ennek alapján szerepel utóbb, mint 
a kihordás keltezése: 15. sz. ötödik évtizede. Az előudvar házait „... 
Zsigmond palotabővítő építkezéseivel kapcsolatban szüntették meg." 
ZOLNAY i. m. 112. Az előudvar kialakítása a Zsigmond-palota bizo
nyosan befejezetlen bővítésének koncepciójához tartozik. MAROSI In: 
Budapest im Mittelalter. Braunschweig, 1991. 254. L. még 6. jegyz. 

93. Az összetartozó leletek lelőhelyeinek rajza: ZOLNAY 1977. 16. ábra 
94. BOLDIZSÁR P. összeállítása: ZOLNAY 1977. 87-88. Sajnos még nél

külözzük e lelőhelyek érmeinek és más kísérő leleteinek feldolgozását 
(kivéve néhány kiválasztott darabot, ezekről lásd a 13. jegyzetet). Az 
üvegleletek feldolgozása megtörtént: H. GYÜRKY, K: Mittelalterliche 

97 



Glasfunde... ActaArchHung 39 (1987) 47-68. sajnos pontosabb rétega
datok nem álltak rendelkezésre. így is megfontolandó például a 74/2.1. 
ciszterna: velencei palack talpa, 15. sz. vége, IV. pince: cseppes 
Stangenglas rácsos peremtöredéke, 15. sz. m. f. - ezek is Mátyás-kori 
szemét kihordásához kapcsolhatók. 

95. HOLL L: ArchÉrt 114-115 (1987-88) 194, 9. kép táblázatán 7/a-7. ré
teg: Zsigmond-kori és a Lovagalakos-kályha csempéi. 

96. A befejezetlen szobrokról és egy építészeti mintadarabról először: 
SZAKÁLE., Megfigyelések ... BudRég 24 (1977) 199-207,139-140. 
kép (kinagyolt püspökalak), a szobrok 50 %-a festetlen (bár rámutat arra 
is, hogy a festések teljes nyomtalan elpusztulása is lehetséges: 201.) Itt 
megjegyeznénk, hogy a középkori kőplasztika nem mindig festett! Ma
gam is felhívtam a figyelmet egy apró kő oroszlán szobrocskára, talán 
kőfaragó legény próbálkozása, amely keltezett, I. Ulászló idejében kido
bott szemétrétegben feküdt. HOLL I. Arch Ért 117 (1990) 73-74., 19. 
kép 

97. GEREVICH 1996. 304. 
98. ZOLNAY 1977. 77, 209-210. képen a lelőhely legalján. 
99. ZOLNAY 1977. 80. 
100. Utóbbi kérdésről részletesen: MAGYAR K. 1992. 63. 1470-1541 kö

zött (pedig Velius korábbi leírását is közli). 
101. Említi RÓZSA Gy.: Budapest régi látképei. Bp. 1968. 18,19. jegyz. 
102. A kérdésről több példával: ALEXANDRE-BIDON, D.: Vrais ou faux? 

L'apport de l'iconographie á l'étude des Chateaux médiévaux. In: Le 
chateau médiéval, forteresse habité. Documents d'archéologie française 
32(1992)43-55. 

103. Kumorovitz professzor szerezte be a müncheni kódex lapjának képét (a 
facsimile kiadásból), mivel nem bizonyult hiteles ábrázolásnak, nem 
használta fel és átadta nekem. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy az 
eredeti berlini kódex képét is vizsgálni kellene, hisz lehetséges, hogy 
részleteiben eltér a másolatától. 

104. Az ilyen négyrészes beosztás (Quaternionen) a Római birodalom szim
bolikus bemutatására kedvelt volt. így szerepeltetik a birodalom „négy 
grófját, négy őrgrófját" stb. címereikkel, vagy „négy civitas, négy villa" 
képét a Schedel Krónikában. Ilyen összeállításokat kedvelt címereit cso
portosításaiban Grünenberg is 

105. Nehezen azonosítható. 
106. A kép hátterében alul szintén utal egy alsó városrészre, ami jelzi, nem 

egy önmagában álló várat akar szerepeltetni, mint a többinél. 
107. BERCHEM, E.-GALBREATH, D. L.-HUPP, O.: Beiträge zur 

Geschichte der Heraldik. Berlin, 1939. 65-66. NEUBECKER, O. -
BROOKE-LITTLE, J. P. -TOBLER, R.: Heraldik. Frankfurt am Main, 
1977. 31-34,128,136. Buda címere sem az igazi városi címer, nyilván 
a magyar király kettőskeresztes címeréből kiindulva konstruál itt man-
kósvégű keresztet (amit királyaink 14-15. sz-i, pecséteken, pénzeken 
szereplő horgonyvégű kettőskereszttel rokonnak tartott). A kódex más, 

Magyarországgal kapcsolatos címerénél is észreveszzük, hogy bár 
egyes részeiben igaz ábrázolást ad, összeállítása téves. Külföldi heraldi-
kusok képeinél ezért a kutatásnak nem lenne szabad abból messzemenő 
következtetést levonni, nem mindig biztos, hogy keletkezésük idejének 
valós korszakát tükrözik! 
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DIE FRAGEN DER BAUGESCHICHTE DES MITTELALTERLICHEN PALASTES IN BUDA 

Die Abhandlung will Daten zu einigen umstrittenen Fragen der Bau
geschichte des Palastes zufügen (Ausgrabungsbeobachtungen, Architektur, 
Steinarbeiten, Steinmetzzeichen) anderszeits will sie einigen (nach Meinung 
des Autors falsche) Interpretationen, eine neue Erklärung geben. Die neueren 
Ausgrabungen und Auswertungen trugen an mehreren Punkten die Fragen zu 
den einzelnen Perioden der Baugeschichte9"11, gleichzeitig übernahmen sie 
mehrere falsche Erklärungen.13 

Wir versuchen auf Grund von Beobachtungen der alten und neuen 
Ausgrabungen und mehrmaligen Geländeplanierungsarbeiten (Ende des 13. 
Jh.—1300, Ende des 14. Jh., zweite Hälfte des 15. Jh.) die Anfänge der 
größeren Bauphasen zu bestimmen. (Bild 4.) Wir übernahmen von Neuem 
die Frage des südöstlichen Erkerbaus (Bild 1-3.), welcher als Überbliebsei 
einer früherer Bauarbeit für einen Umbau im 15. Jahrhundert wiederverwen
det wurde."-24 

Wir betrachten die Periodisierung der Bauarbeiten König Sigismunds in 
einer anderen Weise als die bisheringen Meinungen: frühestens wurde der 
westliche Flügel, zum Ende des 14. Jahrhunderts erbaut, vielleicht als 
Fortsetzung eines anjouzeitlichen Planes. 

Der innere, westliche Hof und die ihm umgebende Burgmauer wurde in 
der 1. Phase der 2. Periode gebaut; dazu gehört der südöstliche und süd
westliche Gebäudeteil, nördlich der Stumpfturm als Verteidigungsbau, der 
nordöstliche Turm und vielleicht das Gebäude der östlichen Seite (worin 
man das schon früher stehende, mit Säulen und Pfeilern versehene Gebäude 
eingliederte). Die Daten der Ausgrabungen des westlichen Hofes (Bild 5.) 
chronologisieren sie auf die Epoche Königs Sigismunds, anderseits kann 
man mit Hilfe der identischen Steinmetzzeichen die annähernde Überein
stimmung des Alters von mehreren Gebäudeteilen beweisen. (Bild 6-11.) 

In der 2. Phase der 2. Periode der Sigismundepoche erbaute man teil
weise mit den selben Steinmetzmeister die neue Befestigungsanlage, mit 
äußeren Toren und großen Zwingern. Die Arbeit wurde etwas später (teil
weise mit anderen Baustilcharakter) beim großen nördlichen Palast, auf der 
Stadtseite beendet. 

Wir erwähnten auch die Frage der Verbindung der Steinmetzzeichen mit 
der Gebäudebildhauerei (Bild 12-14. Bild 17-19.). Denn eine der 
Steinmetzzeichen ist nicht nur am Fenster des südlichen Saales sichtbar, son
dern auch auf dem mit Spitzsäulen (Fialen) und Wasserspeier versehenen 
Brunnen. Zwei andere Steinmetzzeichen kommen auf den Gewölberippen 
des Korridors vor, der zum südwestlichen Gebäude führt (Bild 14. und Bild 
18-19.). Diese figurieren auch auf dem südlichen Sigismundtor.Das oben 
Erwähnte weist daraufhin, daß die zwei Phasen der 2. Periode zeitlich sehr 
bei einander lagen. 

Von unserer Seite stimmen wir mit der alten Meinung nicht überein: 
Laut meiner Meinung die "Unfertigkeit" der Bauarbeiten von Sigismund bet

rifft nur den Stumpfturm, der unserer Meinung nach wegen Modernisierung 
und Veränderung des Verteidigungsplanes nicht fertig gebaut wurde. In dem 
fall der Paläste erwähnt keine Quelle über das Aufhören der Arbeiten. Die 
Verträge mit ausländischen Meistern: (1414: Köln, Baumeister; 1416: Paris, 
verschiedene Meister; 1418: Augsburg, Baumeister, Zimmermannmeister) 
widersprechen nicht den Bauarbeiten schon in den Zehnerjahren, und 
bedeutet auf keinen Fall eine nur 1418 begonnene Bautätigkeit. Die 
Einladung der zwei sehr gut bezahlten Zimmermannmeister konnte das 
baldige Beenden der Arbeiten am Palast bedeuten (Holzgewölbe, Decke, 
Dachstuhl). 

Bei der Beziehung zwischen Buda und Pozsony sind wir mit der neuen 
Meinung*4-85,87, daß mit der Unterbrechung der Ofner Bauarbeiten die 
Ausbauarbeit des Palastes in Pozsony begann, nicht einverstanden. Es ist 
wahr, daß zahlreiche architektonischen Stilelemente beide miteinander 
verbinden, und wir Pozsony betreffend auch genaue Jahreszahlen haben. A. 
Fiala sieht es in der Laufen den Sammlung der zahlreichen 
Steinmetzzeichen, daß viele Steinmetze nach Beenden der Ofner Arbeiten in 
den Zwanzigerjahren, nach Pozsony zogen. Wir fanden heraus, daß nur zwei 
Steinmetzzeichen mit denen aus Buda identisch waren (Bild 15.), die 
anderen erwähnten Zeichen sind mit denen aus Buda nur änlich, aber nicht 
identisch. Diese kleine Zahl bestätigt keine größeren Umzüge nicht, 
wahrscheinlich zogen nur nach Jahren zwei der Meister um. (siehe z.B. die 
auf dem Torturm von Pozsony befindlichen 21 verschiedene Zeichen.) 
Verbindende Ähnlichkeit der Fratzen aus Buda und Pozsony kann nicht 
bewiesen werden: in Pozsony finden wir spätere trockenere, schematischere 
Lösungen als in Buda, die späte Anwendung des Dreivierteljahrhundert alten 
Stils. 

Die Gestaltung des großen nördlichen Platzes - des späteren Hofes - vor 
dem Palast ist weder auf die Sigismundperiode noch auf die 40-er, 50-er 
Jahre datierbar.92 Aufgrund der geringen publizierten Funde94 begann man 
mit der Einebnung am frühesten in den 60-er Jahren oder vielleicht zur Zeit 
der neuen Bauarbeiten des Königs Matthias, in den 80-er Jahren. 

Ein unbekanntes Bild der Burg von Buda 
Die gezeigten Bilder sind auf dem XVI. Folio des Wappenbuches von 

Konrad Grünenberg, und tragen die Aufschrift: "Des Hailigen Romischen 
Königs fier Burg". 

Eines der Bilder zeigt Buda, ist aber keine authentische Darstellung, 
bezieht sich wahrscheinlich auf gehörten Angaben. Der Eigenheit der 
Epoche gemäß ist es eher eine Illustration, auch wenn es glaubhafte Daten 
enthält (steht auf einem Berg, das Tor öffnet sich nach Süden am Berghang, 
unten ist ein Stadtteil). Es bezieht sich wegen der Aufschrift und der 
Erscheinung von Buda mehr auf die Epoche des Kaisers Sigismund als auf 
sein eigenes Zeitalter. 
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MAGYAR KÁROLY 

A KÖZÉPKORI BUDAI KIRÁLYI PALOTA 
FŐ ÉPÍTÉSI KORSZAKAINAK ALAPRAJZI REKONSTR UKCIÓJAI 

I. BEVEZETÉS 

A budai királyi palota fő építési korszakainak meghatározásá
val az ásatások kezdete óta számosan foglalkoztak már. A 
legkorábbi - 13. sz.-i - időszak királyi palotájának értelmezé
se ül. lokalizálása körül magasra csapó s helyenként túlfűtött 
vitától eltekintve a további fő korszakok kapcsán már lényegé
ben konszenzus alakult ki a kutatók között. (Ez természetesen 
a részletek tekintetében már nem áll fenn.) Az egyetértés tár
gyát képező fő korszakokat s a hozzájuk kapcsolható fonto-
sabb építészeti vonatkozásokat - némi leegyszerűsítéssel - az 
alábbiak szerint jelölhetjük meg: 

- 14. sz. közepe: az „Istvánvár", viszonylag kisméretű, 
egyszerű formátumú hercegi lakhely. 

- 1360-1380 között: Nagy Lajos az Istvánvárat jelentősen 
kibővítve reprezentatív királyi palotát alakít ki. 

- 1410-es 1420-as évek: kiépül Zsigmond, léptékében is 
európai uralkodói központhoz méltó palotája; az együttes ek
kor kialakult kontúrja a továbbiakban is meghatározó marad. 

- 1470-es 1480-as évek: Mátyás építkezései nyomán a pa
lota - legalábbis egyes részleteiben - reneszánsz köntöst nyer; 
bár az alaprajzi változások vitatottak, de ezek léptéke semmi
képpen nem számottevő. 

- 1490-1541: a Jagellók alatt még néhány reneszánsz épít
kezés történik, majd döntően az erődítések fejlesztése kerül 
előtérbe, de jelentősebb alaprajzi változások nélkül. 

Míg az egyes fő építési periódusokat elemezve a legtöbb 
kutató hozzájuk kapcsolódó kisebb vagy nagyobb léptékű 
alaprajzi változást is feltételez, jóval kevesebben foglalkoztak, 
foglalkoznak mindezek tényleges alaprajzi megjelenítésével, s 
még kevesebben a palota egészének, mint egységes építészeti 
rendszernek a különböző periódusok egymásrarakódását köve
tő fejlődésével, illetve annak bemutatásával. A legutóbbi éve
kig jószerével inkább csak egy-egy - különböző okból kiemelt 
- korszak alaprajzi, esetleg látképi felvázolására, másrészt az 
egyes periódusok egy alaprajzon való bemutatására történt kí
sérlet.2 

Mindez persze nem csodálható, hiszen a feltárt maradványok 
és az írott források töredékes volta, valamint az ásatások beha-
tároltsága miatt ismereteink számos ponton hiányosak lehet
nek csak. Egyes palotaszárnyak esetében (1. pl. a Zsigmond
udvar K-i és É-i épületei) még a puszta kiterjedés, illetve a kör
vonalak megrajzolása is kérdéses. Fentiek okán, ha az építke
zések fontosabb korszakait az alaprajz változásában mégiscsak 
végig akarjuk követni, a hiányzó részleteket a meglévő adatok
ból kiindulva logikai úton kell megkísérelnünk áthidalni. A 

„...nehéz az írott forrásokat helyrajzilag azonosítani, és bele kell nyugod
nunk abba, hogy sokszor nem csak nehéz, hanem lehetetlen. Van, amikor 
csakis a saját logikánkra és kombinációs képességünkre vagyunk utalva, 
mindaddig, amíg döntő bizonyíték elő nem kerül, vagy valaki logikusabb kö
vetkeztetésre nem jut." (Gerő László.)1 

gond csak az, hogy a legtöbb esetben maguk a kiindulási pont
ként szolgáló adatok is többféleképpen értelmezhetők, s mind
ezeket logikai úton kiegészítve is nehéz hiánytalan alaprajzot 
rekonstruálni. (Nem is szólva arról a lehetőségről, hogy az 
egykori építkezéseknél nem a számunkra ma logikusnak tűnő 
elvek érvényesültek.) Mégis, a bizonytalanságot és a tévedés 
lehetőségét is felvállalva, úgy vélem, az egyes korszakokra vo
natkozó legalább vázlatos alaprajzi rekonstrukciók elkészítése 
sokban hozzájárulhat a budai királyi palota építéstörtének jobb 
megértéséhez. Természetes azonban, hogy az ilyen jellegű re
konstrukciók esetében a véglegesség igénye fel sem merülhet, 
s így jelen munkámat is kísérletnek, ha úgy tetszik vitaalapnak 
szánom. 

II. A KORAI KIRÁLYI PALOTA KÉRDÉSÉHEZ 
(13. SZ. MÁSODIK FELE-14. SZ. ELSŐ HARMADA) 

Közismert, hogy a korai királyi palota lokalizálása kérdésében 
alapvetően két, egymástól merőben eltérő nézet alakult ki A 
Gerevich László és Zolnay László által képviselt két, szélső 
nézet mellett azután több köztes, vagy legalábbis finomított ál
láspont is megfogalmazódott.3 

Bár meg vagyok győződve arról, hogy a tatárjárás után ala
pított, új budai település területén belül már közvetlenül az ala
pítást követő időszaktól számolhatunk királyi palotával, vagy 
legalábbis a király és udvara hosszabb-rövidebb itteni tartóz
kodását szolgáló szálláshely meglétével, a magam részéről 
sem egyik, sem másik véleményt nem tartom régészetileg 
megnyugtatóan alátámasztottnak. Sőt, abban sem vagyok egé
szen bizonyos, hogy e kérdés az esetleges jövőbeni ásatások
kal egyértelműen eldönthető lesz-e.4 

Kétségtelen tény, hogy mind a Várhegy fennsíkjának 
északkeleti sarkában,5 mind déli végén6 kerültek elő korainak 
minősíthető objektumok és leletek, ezeknek azonban egyikét 
sem lehet - legalábbis nézetem szerint - úgy tekinteni, mint a 
királyi palota meglétének minden kétséget kizáró hiteles indi
kátorát. Ugyanakkor egyik alapján sem lehet a két helyszín 
egyikén sem a királyi palota létezését kizárni. 

Végül is az sem kizárt, hogy mindkét terület a rajta álló ob
jektumokkal együtt királyi tulajdonban volt. Van ugyanis né
hány elgondolkodtató jelenség, amely a korábbinál több fi
gyelmet érdemel. 

Mint azt Zolnay László kutatásai egyértelműen bebizonyí
tották, a korábban a királyi palota integráns részének vélt észa
ki előudvar a 13-15. sz. között a polgári városhoz tartozott.7 
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Ugyanő éles szemmel felfigyelt arra, hogy az ettől délre eső te
rület - a későbbi Zsigmond-udvar - a korábbiakban szintén a 
városhoz tartozhatott.8 Ha azonban az ettől még délebbre elhe
lyezkedő területet - a Nagyudvart (másként belső udvart) és a 
Kisudvart - nézzük, kiderül, hogy a fenti, városi területekre 
jellemző, utcasorba rendezett épületekre utaló nyomok azon 
eleddig még nem kerültek elő. Néhány, a sziklaplató DK-i sar
kában előtűnt - a későbbiekben említendő - épületmaradvány 
esetében azonban felmerül a polgári eredet lehetősége is. 
(Megjegyzendő, hogy ehelyütt az átlagosnak megfelelő mére
tű telkek nem is fértek volna el, legalábbis a szokott, utcára 
merőlegesen kialakított formában nem.) Mármost, ha ezt a dé
li, a tipikus polgári várostól jellegében elütő térséget mint te
rületi egységet vizsgáljuk, s összevetjük a Várhegy északkele
ti sarkában feltételezett királyi palota lehetséges terével, azt 
láthatjuk, hogy a kettő megközelítőleg azonos nagyságú volt. 
így - legalábbis e szempontból - mindkét helyszín alkalmas 
lehetett a korai királyi palotának. Persze mindez önmagában 
még nem teszi királyi palotává egyik budai területet sem. 

A királyi tulajdonlás a századfordulón még csak az észak
keleti objektumnál, a Kammerhofnái mutatható ki hitelesen és 
bizonyosan.9 Nem zárhatjuk azonban ki ugyanezt a déli terület
nél sem, hiszen különben milyen alapon rezideált pontosan itt 
a 14. sz negyvenes-ötvenes éveiben Anjou István herceg, Nagy 
Lajos király öccse. Bár önmagában természetesen az akkor tör
tént vásárlást vagy a kisajátítást sem zárhatjuk ki, de a helyszín 
stratégiai fontossága miatt azon indokolt lehet a királyi tulaj
donlás, és ezzel együtt valamiféle királyi tulajdonú objektum 
meglétét feltételezni - már a kezdetektől is.10 Mindettől függet
lenül, ha mindkét terület valóban a királyé volt is, kimutatni 
azt, hogy a kettő között melyiken állott „a" királyi palo-
ta/curia, azaz a rezidencia vagy legalábbis a frekventáltabb la
kóhely, jelen ismereteink alapján, mint láttuk, aligha lehet. 

Ha végülis a Várhegy D-i részén a 13. sz. második felében 
- 14. sz. elején állt épületek alaprajzát, építészeti rendszerét 
szeretnénk rekonstruálni, meg kell állapítanunk, hogy az eddig 
felmerült, eue a korszakra ténylegesen azonosítható, a bizony
talan keltezésű vagy a tévesen datált objektumok együtt sem 
adnak elég támpontot annak elkészítéséhez. Biztosan azonosít
ható maradványok híján tulajdonképpen még az is csak közve
tett úton állítható, hogy a 13. sz.-i városfal a fennsík legdéleb
bi területére is kiterjedt. (L. erről később részletesebben.) így 
meg kell elégednünk a fentjelzett töredékes maradványok 
puszta megjelenítésével. Kiindulási pontként természetesen a 
Várhegy D-i végének domborzati térképét11 célszerű felhasz
nálni, hiszen nyilvánvaló, hogy az itt állt épületek formáját 
már a legkorábbi időszakban is -, de később talán méginkább 
- döntően meghatározta a geológiai alapkonfiguráció. Ennek 
kapcsán inkább csak a keresztirányban feltételezett törésvona
lak eredeti formájára és tényleges szerepére vonatkozó elkép
zeléseinket kell árnyaltabbá tenni.12 A domborzat és a korai 
maradványok együttes megjelenítésében kitaposott ösvényen 
járunk.13 A magunk részéről mindehhez csak annyit tehetünk, 
hogy a rajzot kiegészítjük, és az egyes objektumokhoz hozzá
fűzzük saját megjegyzéseinket, vagy éppen eltérő vélemé
nyünket. Mivel azonban itt a kérdéskör egyik levitatottabb ré
széről van szó, úgy érezzük, indokolt a többinél bővebb, kriti
kai kifejtés annak ellenére is, hogy - mint jeleztük - ez a palo
ta tényleges alaprajzi fejlődésének megismeréséhez kevéssé 

visz közelebb. 
A korainak tartott objektumok értékelésével D-ről É-ra ha

ladva mindjárt az első, legdélebbi pontnál vitatott területre 
érünk. A Déli nagy rondella területén előbukkant korábbi ka
putoronnyal és a hozzákapcsolódó falakkal™ kapcsolatban, 
amelyet Gerevich és munkatársai a Kelenföldi kapuval azono
sítva Árpád-korinak határoztak meg,13 korábbi ellenvélemé
nyünket'6 kell fenntartanunk. E maradványok esetében ugyan
is sem azok pozíciója, sem a közölt rétegviszonyok ill. leletek 
nem utalnak korai eredetre. Bár mint fentebb láttuk, a korai 
erődítések D-i kiterjedése eleve kétséges, ez a terület kívül esik 
a legtágabban feltételezett körvonalakon is. A torony és a hoz
zá csatlakozó védművek szemmel láthatólag egész helyzetük
ben a palota jóval későbbi védelmi rendszeréhez, pontosabban 
meghatározva a DNy-i (másként Újvilág-) és a DK-i kapuhoz 
igazodnak. E kapuk környékén ezidáig semmiféle olyan ma
radvány nem került elő, amelyhez e korainak minősített objek
tum kapcsolódhatna. Végül, - egyéb bizonyító anyag híján - a 
magam részéről nem tekintem önmagában keltező erejűnek az 
építéshez használt helyi, márgás kőfajtát sem, melynek alkal
mazását pedig Gerevich itt és más kérdéses esetben előszere
tettel jelöl meg a korai objektumok ismérveként. (Ezzel termé
szetesen nem azt vitatom, hogy a korai objektumok általában 
ilyen kőanyagból készültek.) 

Északabbra haladva olyan jelenségről kell megemlékez
nünk, amelyre eddig - bár a leletanyag rajzától eltekintve kor
rektül közölt - kevéssé irányult figyelem. Mostani értékelését 
a közelmúltban a Nagy nyugati falszoros É-i részén, az ún. 
Csikós udvaron folytatott feltárások teszik könnyebbé. A ko
rábbi ásatások során a Déli belső udvaron egy K-Nyi irányú 
árokra utaló nyomok tűntek elő.17 A 14. sz. első felében kiikta
tott, feltöltött árokról már Gerevich úgy vélte, hogy az „még a 
korábbi, 13. századi védőrenszer emléke lehet". Ezt a magunk 
kutatásai alapján csak megerősíteni tudjuk, ugyanis a Ny-i olda
lon ugyanilyen korú és feltöltésű árok részleteit sikerült több, 
hosszabb szakaszon azonosítani.18 Az is a sziklaplató alatti kö
vetkező teraszon, vagy tereplépcsőn helyezkedik el, csak É-D-
i irányban elnyúlva. Helyzetéből és leletanyagából következ
tetve a - rendszerint nagyjából a fennsík peremén kiépült - 13. 
századi városfal külső védműve lehetett. Jóllehet a Ny-i, illet
ve Ény-i oldalon feltárt árok és a D-i rész fent leírt árka közöt
ti összeköttetésre egyelőre nincs tényleges bizonyítékunk, a 
kettőt mégis nagy biztonsággal ugyanazon védelmi rendszer 
részének tekinthetjük. Mindez egyben annyit jelent, hogy a 
sziklaplató D-i vége e rendszeren belül esett, azaz feltehetőleg 
a plató szélén a városfal is lenyúlt idáig. Tény azonban, hogy 
semmilyen, az utóbbira utaló maradvány itt még nem került 
elő, hacsak... 

Hacsak nem fogjuk fel az iménti, D-i lelőhelytől kissé észa
kabbra, a Keleti belső udvar területén álló ún. déli erkélyt,^ 
pontosabban annak alapzatát úgy, mint a korai városfal egyik 
tornyának részben visszabontott maradványait. Az erkély az 
említett fennsík alatti természetes teraszon áll, s a teraszt a 
fennsíktól elválasztó sziklafal egy K-re előreugró nyúlványát 
köpenyezi. Enyhén trapéz alakú alépítménye méretei (cca. 
6,2x6,6 m) alapján még talán megfelelne az eddig ismert négy
szögletes tornyoknak, szokatlan azonban, hogy jóval a fennsík 
alatti szinten áll. (A városfal ezidáig feltárt tornyai túlnyúlnak 
ugyan a plató peremén, alattuk viszont általában egy szélesebb 
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vagy keskenyebb, de viszonylag enyhe lejtő szokott elhelyez
kedni, s a meredekebb lejtő, vagy sziklafal csak ezután követ
kezik.20 Az enyhébb lejtő a palota K-i, DK-i oldalán egészen az 
I. vagy Belső szárazárok - másként Keleti szikla-árok - vona
láig hiányzik, és ez önmagában is magyarázhatná a fenti meg
oldást.) Az építmény poligonálisan kiképzett felmenő része 
ezesetben későbbi építésű volna. - E tetszetős elméletnek el
lentmond azonban, hogy amennyire az a publikáció alapján 
megítélhető, az erkély alapozása későbbi magánál az erkélynél, 
amely viszont, mint látni fogjuk, az Anjou-korra keltezhető. 

Ugyancsak a fennsík alatti teraszon, de már a Ny-i oldalon 
helyezkedik el az az objektum, egy nagyméretű kváderekből 
rakott fal, pontosabban támfal,21 amelyet Gerevich hajlamos 
korai, sőt egészen korai időszakra datálni.22 E természetes szik
lát köpenyező támfalat azonban, amely a Nyugati belső udvar 
alatt feltárt pince K-i oldalán áll, és egyben az ún. Délnyugati 
palota Ny-i falának alapozását képezi egy szakaszon, semmi
lyen konkrét összefüggés nem keltezi a 13. századra. A kiala
kításában megmutatkozó formai archaizmust önmagában nem 
tekinthetjük meghatározónak. Ezt a megoldást a magam részé
ről egyszerűen statikai okokkal magyaráznám, kiegészítve egy 
a pince lehetséges funkciójára vonatkozó felvetéssel. F. Tóth 
Rózsa nyomán magam sem tartom ugyanis kizártnak, hogy e 
pince eredetileg ciszternaként funkcionált, s ez méginkább ma
gyarázná a kváderes fal meglétét.23 Tény viszont, hogy ezeset
ben a pince többi, törtköves építésű falazatát, vízzáró vakolat
nak kellett fednie. Erre vonatkozóan a publikáció azonban nem 
szolgáltat adatot, s vakolatmaradványt a mellékelt fotókon24 

sem tudok azonosítani. (Igaz, ilyennek nincs nyoma a 
„Cisterna Regia"-ként azonosított pincetérben, az ún. Alb
recht-pincében sem. - L. erről még cikkünk következő részé
ben, a ciszterna tárgyalásánál.) A fenti ötletet mindenestre tá
mogathatja a kváderfal fölötti falban pontosan itt átvezető kő-
vályús kifolyó is. Mindehhez hozzáfűzhetjük, hogy objektu
munk esetében - legalábbis egyelőre - nem tudunk pincelejá
ratról, ami önmagában is elég különös egy ténylegesen haszná
latban lévő pincénél. - Gerevich egyébként feltételezi, hogy a 
kváderfal eredetileg szabadon állt, alatta a Kelenföldi kaputól 
felvezető út húzódott végig, s a pincét csak utóbb, az udvar fel
töltésekor építették be az itt meglévő természetes sziklahorpa-
dásba.25 

Áttérve mostmár a fennsíkon lévő objektumokra, mindjárt 
a legdélebbi részen, a földszinti maradványaiban álló István-
torony16 esetében merülhet fel a korai eredeztetés lehetősége.27 

A torony DNy-i fala mentén húzódó mélyület betöltésében ke
rült elő korai, zártnak minősített leletanyag.28 Ha ez a leleta
nyag az eredeti helyén lenne, és nem - mint ahogy azt 
Gerevich után magam is vélem - átforgatva, feltöltésként ke
rült volna ide, akkor komolyan el kellene gondolkodni az épít
mény 13. századi keltezéséről. (E feltöltés ugyanis csak úgy 
maradhatott meg a sziklaoldalban, ha azt kívülről fal támasz
totta meg.) így azonban, s tekintve, hogy a torony közvetlenül, 
fallal látszik kapcsolódni az Anjou-kori Istvánvár később is
mertetendő Ny-i szárnyához, illetve úgy tűnik, hogy a torony
ból kiinduló fal azonos a Ny-i szárny Ny-i falával,29 a kettőt 
egykorúnak kell tekintenünk. 

Az Istvánvár északabbra elterülő részei alatt további korai 
maradványok és jelenségek figyelhetők meg, amelyek az aláb
biak szerint csoportosíthatók. Töredékes, bizonytalan össze-

függésű falmaradványok, amelyekről csak annyit tudni, hogy 
nagy valószínűséggel megelőzték az Istvánvár építését, mert 
egyrészt eltérnek annak falrendszerétől, másrészt annak padló-, 
illetve járószintje alatt helyezkednek el. Ilyen K-Ny-i irányú 
falcsonk van a Ny-i szárny II. helyiségében,30 valamint két ha
sonló irányú a Kisudvar ÉK-i sarkában.31 (Ugyanitt, illetve a 
tőlük É-ra lévő IV. jelű folyosó területén még egy olyan, az 
említett falakra merőleges, azaz É-D-i irányú olyan sziklape
remet is feltüntet a közölt alaprajz, amely egy hasonló tenge
lyű sziklagödör Ny-i szélének tűnik. Erről azonban a szöveges 
rész semmit nem említ.) 

Nehezen tudjuk értelmezni azt a falsarkot, amely a K-i 
szárny E-i, VI. számú helyiségében bukkant elő.32 A környeze
tükhöz képest szokatlanul vékony, derékszögben összefutó fa
lak egy olyan épület DNy-i sarkát jelölik ki, amelynek tájolá
sa a Belsőudvar K-i szárnyáéval látszik egyezni, azonban ott 
fellelt falcsonkok (1. később) egyikéhez sem kapcsolhatók bi
zonyíthatóan. Az sem zárható ki teljesen, hogy városi, polgári 
épülethez tartoztak volna.33 

Egy nagyobb méretű épület és egy hozzátartozói?) akna vi
szonylag jobban megfogható maradványai a Keleti szárny 
alatt. Az építmény34 valószínűleg hosszú (legalább 22 m körül), 
keskeny (cca 5,8-6 m), nyújtott téglalap, vagy „téglány" alap
rajzú lehetett, bár É-i és D-i lezáródása bizonytalan. Kronoló
giai viszonyaira elsősorban feltárt maradványainak D-i, pince
szinten lévő része alapján lehet valamelyest következtetni. A 
K-i szárnynak az ÉK-i, VI. számú helyiségtől D-re eső része35 

(az azt K-ről határoló kváderes fallal együtt) ugyanis már egy
értelműen ezen épület falazatainak elbontása után épült ki. 
Mindez azonban nem ad messzemenő következtetésre lehető
séget, mert ez a szárny, illetve szárnyrész későbbi, mint az 
Istvánvár „L" alakú tömbje. (L. mindkettőről részletesen ké
sőbb), így - s mivel az épület K-i fala az Istvánvár ÉK-i, VI. 
számú helyiségének K-i oldalán is végig követhető volt - még 
az sem teljesen lehetetlen, hogy végülis e „korai" maradvá
nyok valójában az Istvánvárhoz tartoztak, annak eredeti K-i 
szárnyát alkották. Mindenesetre ennek igazoláshoz pontosan 
kéne ismerni az említett VI. helyiség É-i és D-i falának vala
mint a hosszú, „korai" épület K-i falának kapcsolatát, szintvi
szonyait. Addig is a korábbi keltezés sem kizárható.36 Relatív 
kronológiai alapon kijelenthető viszont, hogy a nyújtott tégla
lapalakú építmény nem létezett, létezhetett együtt a fentebb 
említett, vékonyfalú sarokmaradvány által kijelölt épülettel, s 
ez utóbbi minden valószínűség szerint megelőzte szóbanforgó 
épületünket. Az viszont számomra kevéssé tűnik valószínűnek, 
hogy -, mint ahogyan az újabban felvetődött - a téglalap ala
kú építmény maradványai is egy 13. századi, esetleg 14. szá
zad eleji polgári épülethez tartoztak volna.37 Ahhoz a D-i és K-
i fal 1,4 és 1,5 m körüli vastagsága túlzottnak látszik, vagy leg
alábbis atipikus a korabeli polgári építészet viszonylatában.38 

Ugyanezen az alapon nem zárhatjuk ki a polgári rendeltetést, 
az említett falsarok esetében. 

Más dimenziót adhat az épületnek, ha a mellette lévő (nem 
teljesen feltárt) akna™ valóban hozzá tartozott. Nézetem szerint 
az akna esetében, amely feltehetőleg egy É-D-i sziklaárokból 
lett leválasztva, a funkcióra nézve komolyan felmerülhet a 
ciszterna lehetősége.40 A korábban felvetett ciszterna ötlettel 
szemben itt talán több alapot jelenthet a vastagon leülepedett 
agyagréteg, valamint az, hogy az É-i és D-i, téglából épült fa-
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lat vakolat fedte. (Igaz, vakolat a K-i, sziklából kialakított fa
lon nem volt, vagy legalábbis nincs említve. Az sem biztos, 
hogy a vakolat vízzáró volt-e?) Ha e feltevés valós, úgy ez a 
cca. 5,6x4 m alapterületű, 5,5 m mély akna, amely tehát csak a 
feltárt részében 123,2 m3 űrtartalmú volt, jelentősebb objektum 
vízellátását szolgálhatta. Sajnos keltezésére a pozícióján kívül 
más támpont nincs. Vastag leülepedett alsó rétege alapján 
hosszú ideig lehetett használatban, így még az sem kizárt, 
hogy ha valóban az Istvánvár előtti időszakból származott is, 
még annak megépítése után, sőt jóval később is funkcionált. 
Ciszternára ugyanis mind az Istvánvárnak, mind a Nagy Lajos
kori palotának szüksége volt, a fentihez hasonló egyéb, ciszter
naként azonosítható objektumról viszont ezekből a korszakok
ból nincsen tudomásunk.41 

Korai leletanyaggal keltezett planírozási rétegek az 
Istvánvár L, II. és III. helyiségének padlója,42 valamint a Kis-
udvar habarcsszintje alatta A III. helyiség esetében a korai, 
szürke, ausztriai importárú és a helyi, bekarcolt díszű fehérke
rámia mellet 4 db bécsi pfennig típusú veret segíti a datálást.44 

Megjegyzendő, hogy I. Albrecht bécsi pfennigje került elő a 
VI. helyiség DNy-i sarkának „középkori jellegű" betöltéséből 
is, az itteni leletanyag azonban „kisebb hitelességű" - vélhető
leg bolygatott.45 

A 47. gödör. Az I. helyiség Ny-i oldalán előkerült szikla
gödröt46 a benne lévő jellegzetes kerámia mellett viszonylag jól 
- legalábbis „terminus ante quem non"-ként - meghatározza 
egy belőle származó III. András obulus. Különös szerepet ját
szik az itt napvilágra került üveganyag, amelynek egyik ritka
ság számba menő darabját (1. egy „Fustat típusú szír üvegpo
hár") Gerevich az itteni királyi palota bizonyítékaként tartja 
számon.47 E pohár és két hasonló festett töredék48 mellett -
amelyekről azóta kiderült, hogy valószínűleg nem szír eredetű
ek, és nem is annyira ritka típusba tartoznak49 - a palota terü
letéről származó más, raritásnak számító töredéket is sikerült 
azonosítani.50 Mindezek alapján azonban még mindig nem föl
tétlenül szükségszerű a királyi udvartartás hagyatékára követ
keztetni. Hasonló üveganyag előfordulása gazdag polgári vagy 
nemesi környezetben is elképzelhető. Tény viszont, ilyen kva
litású üveganyag együtt máshol Budán eddig nemigen fordult 
elő. 

Tovább haladva É felé a Várhegy trapéz alakban kiszélese
dő fennsíkján, az egykori ún. Belső udvar vagy Nagyudvar te
rületén, az előbbihez hasonló három szemétgödör sorakozik a 
Ny-i oldalon. Egy „kerek verem" (egyéb jelzés nélkül), vala
mint a 33. és a 45. gödöré Mindezek - Gerevich véleményé
nek megfelelően - eredetileg valószínűleg tárolóvermek lehet
tek, s csak másodlagosan tömték be őket szeméttel. A 33. és 
45. gödör között egy további, „34. gödör" jelű objektum is elő
bukkant, ez azonban eredetére nézve félbemaradt sziklapince 
volt.52 Mind a négy gödör betöltése, pontosabban leletanyaga 
azonos jellegű volt, mely a 47. gödörétől csak annyiban tért el, 
hogy nem volt bennük különlegesnek számító üveganyag. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a domborzati viszonyok mi
att - 1. sziklaplató pereme! - a 13. sz.-i városfalnak elvileg 
közvetlenül e gödrök mentén Ny-ra kellene húzódnia. E helyen 
azonban csak a későbbi Ny-i palotaszárny belső, K-i homlok
zati falának maradványait hozta napvilágra a kutatás, minden 
korábbi előzményre utaló jel nélkül. Gerevich által korábbi 
várfalnak vélt falmaradványra csak innen ENy-ra, már az ud

var területén kívül, a Csonkatorony külső oldala mellett buk
kantak.53 Ez azonban kijjebb és lejjebb van a „kelleténél", 
amennyiben a platót Ny-ról szegélyező enyhe lejtő külső pere
mén helyezkedik el, ott, ahol általában már a későbbi, külső 
városfal szokott futni. Az egyébként keltező anyag nélküli fal
maradvány szerepét csak további, a Ny-i szárny külső oldalán 
végzett kutatásokkal remélhetjük tisztázni. 

Nem világos annak a sziklaároknak, illetve mesterségesen 
kialakított tereplépcsőnek a keltezése, melyet ugyancsak a 
fennsík peremén túl, az említett enyhe rézsűbe vágtak, s ame
lyet több metszetben sikerült megfogni a Nagyudvar Ny-i szár
nyának helyiségei alatt.54 Az árok rétegződése nem mindenütt 
egységes. Részben természetes feltöltődésből, részben feltöl
tésből származó alsóbb rétegeit Károly Róbert-pénzek kelte
zik.55 Ezek azonban nem a kialakítás idejét jelölik ki, és így ar
ra a korai keltezés sem kizárható. Funkciójára nézve valószí
nűleg igaza van Gervichnek, amikor azt kőfejtőhelyként jelöli 
meg. Külön kérdés lehet ezen objektumok viszonya a tőlük É-
ra, a Csonkatorony környékén feltárt, leiszapolódott betöltésű 
sziklateknőhöz. (L. erről később.) 

Tovább haladva a lehetséges korai objektumok ismerteté
sével, a Belső udvar DK-i sarkában előbukkant csekélyke épí
tészeti töredékeket: egy nyolcszögletű pillér viszonylag épen 
maradt maradványait és egy vélhetőleg hasonló, de csak felté
telesen azonosítható másikat, valamint egy sarokként definiált 
falfoszlányt kell említenünk.56 Ezekhez szokták kapcsolni a tő
lük K-re található „négyszögletes kisszögellő épület-rész"-t, 
amely azonban már a plató peremét képező sziklafal elé ugrik 
ki, s így alapozása az alsóbb teraszon áll.57 Az elsőként említett 
pillért legalább a relatív kronológia szempontjából el tudjuk 
helyezni, amennyiben arra a K-i palotaszárny Ny-i, azaz belső 
homlokzati fala már ráépül. (Kérdés azonban, hogy a homlok
zati fal milyen korú?) A másik pillér(?)töredéket és a falsarkot 
viszont semmi nem keltezi. Sajnos e három objektum szintvi
szonyaira sem a közvetlenül mellettük feltárt (és nem említett) 
téglapadlóhoz, sem az Istvánvárban észlelt nívókhoz képest 
nem lehet következtetni a publikáció alapján, pedig ez valame
lyest további támpontot jelenthetne legalább a relatív kronoló
gia szempontjából.58 A hiátusok miatt magam részéről a látszó
lagos alaprajzi kapcsolódás ellenére sem látom megnyugtatóan 
bizonyítottnak a fenti maradványok összetartozását a kiszögel-
léssel, akárcsak az erre felépített elméletet egy itt állt esetleges 
kápolnáról.59 A valóságnak sokkal inkább Gerevich újabb véle
ménye felelhet meg, mely szerint a nyolcszögű pillérek folyó
sóhoz tartozhattak.60 A kiszögellés korai keltezését egyébként 
biztosan sem alátámasztani, sem elvetni nem lehet. Az objek
tumot elhelyezkedése miatt én mégiscsak inkább a későbbi, 
Anjou-, pontosabban Nagy Lajos-kori rendszer részének vé
lem. (L. erről később.) 

A K-i oldalon, az előbbiektől kissé északabbra említenünk 
kell még egy olyan sziklába vájt objektumot, amely a 
Gerevich-team 1953-as publikációjában az alaprajzon ugyan 
szerepel a 13. századi zárt leletcsoportok között,61 szöveges 
említése azonban sem itt, sem máshol nem található. Formája 
alapján nem annyira veremnek, mint pinceszerűségnek tűnik. 
A Belső udvar területén ez és a Ny-i oldalnál említett, félbeha
gyott pince (34. „gödör") az a két „épített" objektum, amely
nél a polgári rendeltetés esetlegesen felmerülhet, de a fentebb 
leírt városi rendszerbe nem látszanak beilleszthetőnek. Jelenlé-
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tük egy korai királyi tulajdonú objektum gazdasági udvarán 
sem kizárható, jóllehet erre sincs semmilyen bizonyíték. 

További, korai, vagy koraiként is számításba vehető ma
radványok ennek az udvar területén már nincsenek, csak az azt 
É-ról lezáró Keleti sziklaárok (I. vagy Belső szárazárok) men
tén, illetve ÉNy-ra, a Csonkatorony környezetében. 

Kérdéses magának a Keleti sziklaároknak a kora.62 Bizto
san csak annyit tudunk, hogy betöltésének még legalsó, 9. ré
tegéből is Nagy Lajos- és Zsigmond-pénz együtt jött elő,63 de 
ez inkább csak arra utal, hogy az árkot olykor kitakarították. 
(Mindenesetre érdekes, hogy e legalsó réteg csak humuszt és 
kevés szemetet tartalmaz, és nem üledékes, leiszapolódott 
anyagot; ilyen egyébként a felsőbb rétegekben sincs.) 

Közelebb hozhatna a keltezéshez, ha az árkot E-ról határo
ló, kettős fal64 északabbi, külső tagjának korát65 meg tudnánk 
határozni. (A belső fal egyértelműen későinek határozható 
meg.) Be kell azonban vallani, hogy az alappublikációnak azt 
a részét, amely e fal és a közvetlenül mellette feltárt 32. és 32. 
b jelű „gödör" viszonyát tárgyalja,66 a magunk számára alig 
tudjuk értelmezni. A leírás alapján mintha az tűnne ki, hogy a 
falazat korábbi lenne, mint az egyébként kétség kívül korai 
(IV. László-dénárral és IV. Béla-obulussal, valamint korai ke
rámiával keltezett) gödörbetöltés. Ugyanakkor a fal és a „gö
dör" elhelyezkedése, egymáshoz viszonyított pozíciója inkább 
arra látszik utalni, hogy az előbbivel már kiiktatták az utóbbit. 
Az utóbbi esetében az idézőjel használatát egyébként az indo
kolja, hogy formája, viszonylag csekély mélysége alapján ez 
az objektum sem tartozik a már említett szemétgödrök sorába, 
hanem inkább a Belső udvarnál leírt másik két, sziklába vágott 
építménnyel látszik rokonságban lenni. 

A sziklaárok kapcsán, annak D-i oldalán említenünk kell 
még egy kváderekből rakott falsarok maradványát61 Bár e 
csonk korai keltezésére semmi nem utal, a publikáció mégis 
ezt látszik sugallni. Helyzete alapján a magunk részéről inkább 
arra hajlunk, hogy az itteni - későbbi - híd- és kapuépítmény 
valamelyik elemének statikai okok miatt megerősített részle
tét, esetleg egyszerű armírozását lássunk benne. 

Az I. szárazároktól ENy-ra, attól vastag sziklafallal elvá
lasztva egy másik, hasonló árokszerű képződmény helyezke
dik el a jóval későbbi Csonkatorony DK-i helyiségének falai 
alatt és attól D-re68 A sziklateknő eredeti formáját a későbbi 
építkezések miatt nem ismerjük. Hosszú ideig szabadon állt, 
mint azt a benne fellelt alsó, vastag, leiszapolódott humuszos 
agyagüledék réteg (5) bizonyítja. Sajnos ennek leletanyagára a 
publikációban csak tág utalás található, s az egész objektum 
korai voltára is csak a relatív kronológia alapján következtet 
Gerevich. A relatív kronológiai összefüggéseket bonyolítja az 
a tény, hogy a sziklaárok Ny-i partján a „mesterségesen levé
sett szikla felszínén ...kavicsokból álló nívó jelentkezett foltsz
emen",69 amely folytatódni látszik attól É-ra, a Csonkatorony 
ÉK-i helyiségében is.70 Az ilyen jellegű a kavicsos felszín pe
dig - legalábbis a palota területén eddig folytatott ásatásaim 
gyakorlata szerint - egyértelműen csak útfelületként fordul 
elő. (Ezek után már önmagában az kérdéses, hogy ha a kavi
csos felület valóban út volt, akkor az honnan hová vezetett? -
Lehetséges, hogy a Nagyudvar Ny-i szárnya alatti sziklaárok 
alsó rétegeit fedő, köves-kavicsos, útszerű felületekhez kap
csolódott volna?) Mindezekhez azonban még egy további, har
madik bonyolító tényező járul. A Csonkatorony DK-i helyisé

gének DNY-i sarkában ugyanis, egy az előbbitől elváló(?) 
sziklamélyedésben K-NY-i tengelyű, kváderekből rakott fala
zat kevéske maradványa tűnt elő,71 amit Gerevich egy „hatal
mas építmény" részének tart, „amely feltehetőleg a korábbi, 
talán még 13. századi védelmi elrendezésnek volt lényeges ré
sze", és amely „...méretei, helye, a 13. századi várfal vonulata 
a sziklameredek mellett tornyot sejtetnek."72 Ugyanő a fal kel
tezése kapcsán a 13. sz.-i és őskori anyaggal bíró „alapréteg"-
et emeli ki, de sajnos ennek a falhoz viszonyított helyzete nem 
derül ki az általa leírtakból. Az sem világos, hogy Gerevich mi 
alapján következtet az építmény „hatalmas" méretére, az ala
pozás jellegű fal mintegy 1 m körüli vastagsága ugyanis nem 
éppen erre enged következtetni. A korai védelmi elrendezéssel 
illetve a torony lehetőségével egyet kell értenünk annyiban, 
hogy ha az Árpád-kori városfal valóban folytatódott errefelé, 
úgy annak egyik tornya nagyjából ezen a környéken kellett 
hogy álljon.73 Nem valószínű azonban, hogy a kváderfal ennek 
volna maradványa, egyrészt ugyanis a korai városfal eddig fel
tárt tornyai között - legalábbis tudomásom szerint - nincs kvá-
deres falazatú,74 másrészt a jelzett falvastagság eleve ellenkez
ne ezzel. 

A legnagyobb problémát végülis a három objektum - a 
sziklateknő, az útmaradványok és az ugyancsak sziklateknő-
ben ülő kváderfal - egymáshoz való való viszonya jelenti. Az 
eredeti publikációt kisérő ábraanyag alapján számunkra az tű
nik valószínűbbnek, hogy az útfelületet a két másik objektum 
elvágta, bár az egyik fotó75 szerint mintha az út ráhúzódna a 
sziklateknőből Ny-ra kiágazó két bevágás(?) egyikére. így 
végülis csak annyi bizonyos, hogy mindhárom objektum meg
előzte a Csonkatornyot. Akárhogyan is nézzük, ez a kérdés is 
azok számát szaporítja, amelyekre egy esetleges jövőbeni ku
tatás adhatna választ. Úgy tűnik, hogy szerencsére ennek elvi 
lehetősége itt még fenn is áll. 

Ehelyütt azonban röviden vissza kell még térnünk arra a 
korábban említett, Gerevich által korai várfalmaradványként 
azonosított falcsonha, amely közvetlenül a Csonkatorony 
mellett D-re bukkant elő.76 Ha mind e „várfalat", mind az előb
bi sziklateknőt, valamint az ugyancsak korábban említett dé
lebbi (a Belsőudvar későbbi Ny-i szárnya alatti) sziklalépcsőt, 
illetve árkot korainak, azaz egykorúnak tekintenénk, úgy az 
derülne ki, hogy a „várfal" belülről szinte megközelíthetetlen 
volt a mögötte húzódó sziklamélyedések miatt. Mindez két le
hetőséget sugall: vagy az árok későbbi kialakítású, vagy - és 
magam inkább ezt tartom valószínűnek - a korai fal mégiscsak 
feljebb, a plató peremén, a Ny-i palotaszárny belső, udvari 
homlokzati falának vonalában húzódhatott. Ez utóbbi lehető
séget talán még egy, eddig kevéssé figyelemre méltatott jelen
ség értelmezése támogatja. Az I. Szárazárok és a Csonkatorony 
alatti/melletti árok kialakítása során ugyanis a kettő között egy 
5,4-5,7 m széles sziklanyelvet77 hagytak meg a kőfejtők. Úgy 
tűnik, ennek kevés egyéb értelme lehetett, mint, hogy biztosí
tani a későbbi Második udvar és a Nagyudvar területének Ny-
i oldalán eredetileg végighúzódó védővonal töretlen futását. 
Tény, hogy a rajta fellelt igen masszív, É-D-i irányú falcsonk78 

formája alapján kevéssé azonosítható az Árpád-kori városfal
lal, de az utóbbi attól még korábban itt állhatott. Mindez köz
vetve annyit is jelenthet, hogy az árkok vagy később, vagy leg
feljebb együtt készülhettek az első védőművel. 

Áttérve az É-ra következő Második- vagy Zsigmond-udvar 
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területére, itt két olyan, vélhetőleg polgárházhoz tartozó épü
letmaradványról, valamint egy szemétgödörről kell szólnunk, 
amelyeknél a korai eredet szóba jöhet, illetve bizonyítható. 

Az egyik építmény pincemaradványai közvetlenül a Cson
katorony mellett bukkantak elő79 - egy részüket éppen a torony 
K-i falának építésekor pusztították el. Gerevich ezt az objektu
mot lényegében egy a királyi palota előudvarán állt 14. sz.-i 
gazdasági épületnek tartja, míg vele szemben Zolnay az általa 
északabbra - a későbbi Északi előudvar területén - feltárt 13-
14. századi polgárházak mellé sorolja be.80 Bár az építmény 
formája és elrendezése nem egészen felel meg a Zolnay-féle 
házaknak, de jellegében mégis inkább azokhoz látszik tartozni. 
Az elrendezési, tájolási eltéréseket megmagyarázhatja a szik
laplató itteni összeszűküléséből származó adottság. A pincék
ből előkerült 14. sz.-i leletanyag és azt keltező pénzek legké
sőbbi darabjai - Mária dénárai - csak a betöltés időszakát je
lölik ki, nem az objektum építési korát. (Természetesen ettől 
azért még a 14. századi kialakítása sem kizárható.) 

Közvetlenül a kérdéses épület mellett D-re került feltárás
ra - s nem kizárt, hogy eredetileg ahhoz is tartozott - a 40. gö
dör? Utóbbi betöltéséből azonban csak korai kerámia került 
elő,82 amelyet még 13. sz. végi bécsi pfennig típusú veret is 
keltez. A másik építmény töredékes maradványai fala az előb
bitől jóval északabbra, az Árpád-kori városfal ún. patkó alakú 
tornyának belső oldalán tűntek elő. Az épület közvetlenül ne
kiépült a városfalnak, de abba nem volt bekötve, annál vélhe
tőleg később készült. Bár sárga agyagpadlójától eltekintve bel
ső rétegződése nem ismert, korai datálása mégis biztosnak tű
nő alapokon áll. A D-i fal a külső oldalán húzódó rétegsor ta
núsága szerint részben rá-, részben beleépült abba a humusz 
feletti habarcsos, kavicsos rétegbe, amely a városfal építési ré
tegének tekinthető, az afölötti, valamivel későbbi feltöltési ré
tegek viszont láthatólag nekitámaszkodnak a már álló falnak. 
Mivel az objektum közvetlenül a városfal tornya mellett, illet
ve mögött helyezkedik el, Gerevich katonai rendeltetésűnek 
valószínűsíti. Zolnay viszont tájolása, jellege alapján a polgári 
házak közé sorolja,83 és mindezek alapján magam is inkább 
emellett vagyok. Tény azonban hogy, korai polgári épület je
lenléte közvetlenül a torony belső oldalán ellent látszik mon
dani a védelem szempontjának, bár éppen a Zolnay féle házak 
között erre is találunk példát.84 Azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy a Zolnay által feltárt házmaradványok döntő többsége 
pince volt, függetlenül attól, hogy a telkek elején, az utcafron
ton, vagy - mint jelen esetben is - hátul, a városfal mellett he
lyezkedtek el. Itt ez legfeljebb másodlagosan, a külső terep
szint megemelése után képzelhető el. 

A szóbanforgó építmény kapcsán a funkciótól függetlenül 
nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet arra a tényre, hogy 
a Külső- vagy II. szárazárok D-i oldala már elvágta annak É-i 
oldalát. Hasonló az árok É-i oldalának viszonya a Zolnay-féle 
házak, illetve telkek legdélebbi részéhez.85 Mindezek alapján 
ki kell jelentenünk, hogy a Szárazárok eredeti, természetes for
mája - ha egyáltalán létezett ilyen! - jóval szerényebb széles
ségű lehetett annál, mint amilyennek a ma is ismert, késői for
mája alapján feltételezték. 

Az egész - II. szárazároktól D-re eső - D-i terület kronoló
giai és funkcionális szempontból legbiztosabb korai objektuma 
a Ny-i oldalon húzódó, az előbbiekben már érintett 13. sz.-i vá
rosfal és annak „patkó alakú" tornya? A Gerevich által minta

szerűen kiértékelt erődítés kapcsán legfeljebb annak D-i záró
dása lehet kérdéses, illetve az, hogy milyen formában haladt át 
a II. Szárazárok feltételezett természetes előzményén. (A 
Szárazárkon túli folytatását Zolnay kutatási hozták napvilág
ra.87) Míg az előbbi kérdésre szerencsés esetben talán régésze
ti választ is nyerhetünk, a másodikra nem, hiszen ezt a részt az 
árok ismert formájának kialakításakor nyom nélkül, teljesen 
eltüntették. 

Már az előbbiekben leírt városfalon kívül, attól kissé Ny-
ra, de még a Zsigmond-udvar területén tűnt elő az a kemence 
maradvány, melynek Zolnay szerint korát a „...környező járó
szintet III. Béla dénára határozza meg."88 Ez a korai keltezés 
azonban a továbbiakban még ellenőrizendő, mert az objektum 
egészében ahhoz a - 13. sz.-i városfalon kívül eső, - követke
ző vár(os)falhoz89 látszik kapcsolódni, amelyet jelen ismerete
ink szerint leginkább az Anjou-korhoz tudunk kötni. (L. erről 
még a későbbiekben!) 

A Zsigmond-udvar túlsó DK-i oldalán említenünk kell azt 
a hatalmas kőoszlopos építményt,90 amelyet Gerevich éppen az 
oszlopok - egyébként rendkívül egyszerű - műformáinak 11-
12. sz.-tól létező párhuzamai alapján hajlamos korai, még a ta
tárjárás előtti időszakra keltezni.91 Gerevich szerint továbbá itt 
„föltehetőleg az egykori belépést megakadályozó kapuház 
vagy torony maradványaival állunk szemben", ami azonban -
ha jól értjük az általa leírtakat - már az eredetileg szabadon 
álló oszlopok elfalazása, illetve falbafoglalása után kialakult 
építményre vonatkozik.92 

Mivel az oszlopok korai keltezését semmi egyéb nem tá
mogatja, a magam részéről Nagy Emese véleményét fogadom 
el, mely szerint a itt végülis az archaikus műformák jóval ké
sőbbi, Zsigmond-kori továbbéléséről van szó.93 Az építmény 
későbbi keltezése mellett szól egyébként - mint látni fogjuk -
annak a palota alaprajzi rendszerében elfoglalt helye is. 

Ezzel a Zsigmond-udvar területére lokalizált, korainak 
tartható, vagy annak vélt objektumok ismertetését le is zárhat
nánk, de érintőleges és hangsúlyozottan kérdőjeles formában 
még egy épületmaradvány említése látszik indokoltnak. Az ud
var jóval későbbi É-i szárnya, vagyis a Zsigmond-palota pin
cemaradványainak K-i oldalától nem messze egy építmény 
DK-i sarka tűnt elő. Ezt az épülettöredéket az alappublikáció 
szövege egyáltalán nem említi, szerepel viszont mind az alap
rajzon,94 mind az egyik fotóillusztráción.95 (Az alaprajz szerint 
még két metszetrajznak is ábrázolnia kellene, ez a két metszet 
azonban valamely ok miatt nem szerepel a kötetben.) Az alap
rajz és fotó alapján úgy tűnik, mintha a falsarok korábbi lenne, 
mint az É-i palotaszárny, illetve annak É-i toldata. Azaz: az É-
i palotaszárny korábbi épületet vágott volna el, amelynek tájo
lása emlékeztet az Északi előudvaron feltárt házakéhoz, illetve 
az Árpád-kori városfal mellett talált, előbb említett épületéhez. 
Sajnos mindez egyéb adatok híján koránt sem jelent bizonyos
ságot, és tulajdonképpen még az objektum egészen kései ere
dete sem kizárható. 

A Várhegy D-i végéhez kapcsolódóan még egy objektum
ról kell szólnunk, amely esetében a korai eredeztetés felmerült. 
Gerevich újabban96 - ellentmondva korábbi véleményének97 -
a Dunához lenyúló Keleti falszoros K-i zárófalénak D-i sza
kasza kapcsán veti fel ezt a lehetőséget. A zárófal koronájának 
D-i részén, a mellvéd mögött feltárt kőpadok támláján „igen 
régies gömbáthatás" mutatkozott, Gerevich szerint 
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„...emlékeztetve arra, hogy ezek a padok a hegyfoknak ezen a 
részén állott, korábbi várhoz tartoztak." (Gerevich vélhetőleg 
itt is - mint az említett oszlopos építménynél - a tatárjárás előt
ti időszakra céloz.) Mivel ezidáig e falszakasznak semmilyen 
korai - tatárjárás előtti vagy utáni - objektumhoz való kapcso
lata98 nem mutatható ki, viszont tökéletesen beleillik a palota 
jóval későbbi védelmi rendszerébe, én ezesetben Gerevich -
Nagy Emese által is megerősített" - korábbi véleményét foga
dom el, mely szerint e korai típusú műformát itt „továbbélés
nek tekinthetjük."100 

A lehetséges korai eredetük kapcsán fent topográfiai sor
rendben leírt „in situ" objektumokat fajtájuk szerint végülis öt 
csoportba sorolhatjuk: 1. épített védmű maradványok; 2. 
„egyéb" épületmaradványok; 3. szikla- és egyéb árkok; 4. 
sziklagödrök; 5. planírozási rétegek. 

1. A védművek közül az egyiket, a Zsigmond-udvar Ny-i 
oldalán álló városfal és torony maradványt, egészen bizonyo
san a 13 századra keltezhetjük. Igen nagy valószínűséggel ké
sőbbi, 14. századi az István-torony. Végül, szinte elképzelhe
tetlen a D-i, Rondellát megelőző kaputorony és a hozzákapcso
lódó falak, valamint a dunai zárófal D-i részének 15. sz. előtti 
eredete. Bizonytalan a védelmi rendeltetése és a keltezése an
nak a falcsonknak, mely a Csonkatorony D-i oldalán került 
napvilágra. 

2. Az „egyéb" építészeti maradványok közül igazából csak 
négy mutat értékelhető formát. A Kisudvar K-i szárnyánál lé
vő téglány alakú épületnél azonban egyaránt kérdéses a kelte
zés (13. esetleg 14. sz.?) és a rendeltetés (korai királyi? objek
tum vagy az Istvánvár K-i szárnya?). Valószínűleg polgári épü
letekhez tartoztak a Zsigmond-udvar DNy-i részén feltárt pin
cemaradványok (13. vagy 14. sz.?), valamint ugyanott az ENy-
i részen, a 13. századi városfal tornya mögött előtűnt falak. -
A udvar DK-i részén előkerült negyedik, oszlopos szerkezetű 
építmény jóval későbbi időszakból származtatható. 

3. A fennsíkon és annak széle mentén feltárt, sziklába vá
gott árkokat és egyéb, hasonló sziklaformációkat eredetileg va
lószínűleg kőfejtés miatt alakították ki, s csak másodlagosan 
nyertek védelmi szerepet. Lehetséges, hogy közülük az I. Szá
razároknak valamilyen természetes előzménye is volt. Sajnos 
teljes bizonyossággal egyik sem keltezhető a 13. sz. második 
felére. - Velük szemben kezdettől védelmi szerepe volt annak 
az ároknak, amelyet délebbre, lejjebb, a plató alatti terasz 
agyagos-márgás talajába ástak bele. Az árok valószínűleg kö
rülölelte a Várhegy D-i végét, legalábbis erre utal az ÉNy-i ré
szen feltárt hasonló, illetve egyező árok. 

4. A sziklagödrök10' egy része eredetileg bizonnyal tároló
gödör lehetett, amelyeket másodlagosan emésztőgödörként, 
szemétgödörként használtak fel. - A gödrök másik része in
kább kisebb pince vagy pinceszerű verem lehetett, egyiküket 
valamilyen okból be sem fejezték. Ezek az objektumok a ko
rábbi három csoporttal szemben betöltésük alapján jól keltez
ne tők - legkésőbb a 14. sz. első évtizedéig. 

5. A korai anyagot mutató feltöltési rétegek szűk területen, 
a Kisudvaron és közvetlen környékén fordultak elő. Sajnos 
nem eredeti, korai szintekről van itt szó, hanem átforgatott, 
planírozási anyagról, amelynek bizonyító ereje így áttételes. A 
fentiekben szándékosan nem tértünk ki a „mobil" építészeti 
töredékekre, vagyis a kőfaragványokra és az idomtéglákra. Az 
előbbiek közül ugyanis azon korai darabok száma, amelyek a 

helyszínről középkori, de másodlagos befalazásból származ
nak, (tehát nagy valószínűséggel a terület valamiféle korábbi 
beépítését jelzik,) igen csekély. A még korábbi (tatárjárás előt
ti) töredékek talán valamivel még számosabbak is, ám ezek 
mindegyike késői (pl. barokk) beépítésből származik, így a 
palotára vonatkozó bizonyító erejük igen kétséges. - A 
kőfaragványokkal szemben jóval több a 13. századinak tartott 
idomtégla-töredék amelyeket Gerevich érvelése egyik fontos 
alapjának tart. Az újabb kutatások azonban meggyőzően 
bizonyítják ezen idomtégla anyag jóval későbbi, 14. század 
végi, 15. század eleji eredetét.102 

III. A DÉLI PALOTA 1350 KÖR ÜL - AZ ISTVÁNVÁR 

Amíg a korai palota kérdésében erősen eltérnek a vélemények, 
a 14. sz. második negyedére, közepére keltezett palotaépület 
értékelésében már több-kevesebb egyetértés alakult ki annál 
inkább, mert az első, régészeti és építészettörténeti összefüg
gések szempontjából viszonylag jobban értelmezhető marad
ványok éppen ehhez az időszakhoz kötődnek.103 

Megegyezik a kutatók többségének véleménye abban is, 
hogy ez az épület - amely a későbbi forrásokban mint „István
torony" vagy „Istvánvár" tűnik fel - Anjou István herceggel, 
Nagy Lajos öccsével állt kapcsolatban.104 Továbbra sem vilá
gos viszont, hogy az elnevezés azért rögzült-e így, mert a 
„vár"-at István herceg építtette (számára építették), vagy mert 
átmenetileg ő lakta.105 (Netán csak részben - 1. „István-
torony'Vm) 

Mindez persze összefügg egyrészt magának az épületnek a 
keltezésével, másrészt a köztörténeti kronológiai adatok vizs
gálatával. Az épület abszolút kronológiai elhelyezését régésze
ti szempontból mindössze két pénzlelet segíti, amelyek közül 
azonban az egyik sajnos nem teljes értékű, mert bolygatott 
helyről származik. A meghatározó értékű veret az épület Ny-i 
szárnyának III. helyiségében, az É-i fal alapozási árkában ke
rült napvilágra.107 Károly Róbertnek ezt az érmét, amelyet a ko
rábbi irodalom csak a király uralkodásának - szempontunkból 
túl tág - időhatárai (1308-1342) között tartott számon,108 újab
ban 1333-ra keltezik.109 Testvérdarabja ugyanennek a helyiség
nek a D-i falánál bukkant elő egy csővezeték bolygatásából. 
Az alapozási árok érme tehát kijelöli a „terminus post quem"-
et. 

Ha a fentebbiek szerint elfogadjuk, hogy az Istvánvár An
jou István hercegről nyerte nevét, úgy vélhetőleg az ő hivatali 
értelembe vett budai tartózkodásának, ténykedésének idejét te
kinthetjük a másik oldalról időhatárnak. A herceg 1354-ben 
halt meg,110 így ez utóbbi időpontot vehetjük tehát az építés 
szempontjából abszolút értelemben „terminus ante quem"-
nek. Oklevélkiadással igazolható itteni működése 1349-1353 
között mutatható ki,"1, de feltételezik, hogy már 1747-ben is ő 
gyakorolta átmenetileg a hatalmat - legalábbis névleg - a ná
polyi hadjáratban elfoglalt bátyja helyett. Az 1333-1353/1354 
időhatárok között további szűkítést inkább csak találgatás, 
semmint bizonyíték alapján eszközölhetünk. így feltételezve, 
hogy önálló udvartartással járó önálló működéséhez már önál
ló rezidenciája volt, a felső határt visszavehetjük 1349-ig vagy 
1347-ig. Az alsó határ tekintetében viszont azt nem tudjuk ki
zárni, hogy már meglévő, tehát nem számára készült épületet 
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vett át, így az akár 1333-ban is épülhetett. 
Ami mármost magát a „vár"-at illeti, ennek alaprajza, 

rendszere meglehetős pontossággal megrajzolható.112 Az 
együttes súlypontja a Várhegy fennsíkjának legdélebbi nyúlvá
nyára esett, ahol az épületek egy nyújtott téglalap, pontosab
ban trapéz alakú, valószínűleg kezdettől zárt udvar (h.: 24-25 
m, sz.: 7,4-6,8 m körül), a Kisudvar körül voltak elrendezve, s 
így maguk is megközelítőleg téglalap, vagy inkább kissé sza
bálytalan, trapezoid formájú alaprajzot mutattak. Elképzelhe
tő, hogy az udvart körülölelő épületek közül nem mindegyik 
volt egykorú. 

A közel szabályos alaprajzból a délnyugati sarokban vala
mely okból eltérő tájolással „kilógott" az öregtorony- az „Ist-
ván-torony"- tömbje.113 A torony északi oldalához közvetlenül 
csatlakozott - s vele vélhetőleg egykorú - a nyugati palota
szárny, amely aztán fordított „L" alakban megtörve folytató
dott az északi szárnyban."4 Az északi szárnyat középen mint
egy átvágta az északra nyíló kapu és a mögötte húzódó, mind
össze 2,6/2,8 m széles, folyosószerű kapualj.115 (Megjegyzen
dő, hogy a kapuhoz kapcsolódóan különösebb védelmi célú 
„berendezés" - csapórács vagy farkasverem - nyoma nem is
meretes, vagy legalábbis a publikáció nem említ ilyet.) Nehe
zebb kérdés a keleti szárny formája, mivel a későbbi átépítés 
miatt a korábbi maradványok értelmezése ehelyütt meglehető
sen problematikus. Mint láttuk, Gerevich L. véleménye szerint 
itt a hercegi palota kiépülésekor már ill. még egy korábbi, tég-
lány alakú építmény állt s ezért nem folytatódott erre - tehát 
mintegy fordított „U" alakban visszatörve - az „L" alakú épü
let. Csakhogy a korábbinak vélt téglány alaprajzú építmény ke
leti fala északi irányban szinte a hercegi vár északi homlokza
táig követhető s így a magam részéről az egykorúságot sem 
zárnám ki.116 Az építmény déli kiterjedéséről semmilyen hiteles 
adatunk nincs s csak kérdőjelesen tételezhetjük fel, hogy az le-
nyúlott egészen az ún. délkeleti erkélyig,117 esetleg valamivel 
azon túl. 

Az „erkély" az együttest délről lezáró eredeti épületrész 
egyetlen ma létező maradványa, s egykor - Zolnay L. vélemé
nyének megfelelően118 - az „István-vár" kápolnájához tartoz
hatott.119 Talán éppen ezért sem bontották el a későbbiekben -
ellentétben a mögötte álló épülettel. 

Az erkély mögött eredetileg állt épület formájának megha
tározása, vagy legalább annak valószínűsítése is meglehetősen 
nehéz feladat. Mint az előbbiekben láttuk, lehet, hogy csak a 
K-i szárny D-i nyúlványa állt mögötte, valószínűbb azonban, 
hogy önálló, K-Ny-i irányú épület, vagyis D-i szárny, amely 
Ny-on egészen az István-toronyig ért. Erre utalhat legalábbis, 
hogy a torony ÉK-i, a többinél keskenyebb falának külső olda
lán hiányzik a másik három falnál meglévő rézsűs övpárkány, 
és a bejárat is erről nyílt.120 Lehet, sőt valószínű persze, hogy a 
D-i szárny köztes, háromszög alakú „közlekedő"-térrel kap
csolódott a toronyhoz, ellenkező esetben a szárny földszinti és 
emeleti termeinek Ny-i lezárása meglehetősen torz formában 
történhetett volna csak meg.121 

Az épület É-D-i kiterjedésével, szélességével kapcsolat
ban csak találgatni tudunk. Lehet, hogy a szárny szélessége 
nem, vagy nem sokkal haladta meg a szentélyként azonosított 
erkély szélességét (tehát nem fedte le a torony teljes ÉK-i ol
dalát)122, de az is lehet, hogy szélesebb volt, és D-i fala a torony 
K-i sarkához kötött be.123 

A „vár" zárt magjáról egyéb hiteles információnk nincs. 
Az épületegyüttes által lefedett terület cca. 40-48x22-18 m-
nyi volt, amihez hozzászámítandó még az Istvántorony 
11,1x11,9 m-es tömbje. Az egész tömb nagyjából megfelelt 
egy átlagos budai telek méretének,124 azzal a különbséggel, 
hogy az ennyire körülépített, zárt belső udvarú telek ekkor még 
ritka lehetett.125 Nem elképzelhetetlen, hogy északkeleti irány
ból, másodlagosan további épületrész csatlakozott hozzá.126 

Mindettől függetlenül, valószínűleg már ekkor az épületegyüt
teshez tartozott mintegy előudvarként a hegy észak felé, trapéz 
alakban kiszélesedő fennsíkjának további része is - egészen az 
„I. Szárazárok" vonaláig.127 Az „előudvart" feltehetőleg kelet
ről és nyugatról egyaránt a 13. sz.-i városfal szegélyezte lehú
zódva egészen a zárt épülettömbig, bár ezt, mint láttuk, azono
sítható maradványokkal nem tudjuk alátámasztani. Északról 
vélhetőleg az említett szárazárok,vagy annak valamilyen előz
ménye választotta el a polgári városrésztől, de hogy ennek bel
ső oldalán állt-e valamilyen komolyabb védőfal, azt nem tud
juk. 

Az erődítésekről szólván feltűnő, hogy a „vár" D-i tömbjét 
Ny-ról határoló, külső, homlokzati fal viszonylag csekély, 
120-140 cm vastagságú volt. (A K-i szárny „téglány alakú" 
épületét itt most kronológiai bizonytalansága miatt nem emlí
tem.) Ez azért érdekes, mert további külső, a hegy lejtőjén hú
zódó védőfalról itt egyelőre nincs tudomásunk, s így a homlok
zati fal egyben várfal szerepet is be kellett, hogy töltsön. Ez a 
falvastagság még akkor is kevésnek tűnik, ha tudjuk, hogy a fal 
közvetlenül a plató szélére épült, és alatta több méter magas 
sziklafal állt. Külső, a sziklaplató alatt álló falat csak a délke
leti oldalon ismerünk. A falazat azonban, amely a „délkeleti er
kély" D-i oldalát és - valószínűleg - az „István-torony" D-i 
sarkát kötötte össze tompaszögben megtörve,128 80 cm körüli 
falvastagsága alapján inkább kerítésnek tekintendő.129 (Ennek 
keltezésében azonban még a következő időszakot sem zárhat
juk ki) 

Összefoglalva: az „Istvánvár" zárt palotamagból s hozzá 
északról csatlakozó előudvarból állt. Az egész együttesnek jó
szerével csak az öregtorony kölcsönzött vár jelleget.'30 

JEGYZETEK 

l.GERŐ 1994.69. 
2. A témával foglalkozó fontosabb munkákat a teljesség igénye nélkül az aláb

biakban foglaljuk röviden össze. (Az egyes munkákhoz fűzött vélemé
nyünket, kritikánkat a fő szövegben és a jegyzetekben adjuk, s itt csak a 
legfontosabb észrevételeket közöljük, a rajzi hivatkozásokat a jegyzetek
ben dőlt nagybetűvel jelöltük.) 

- LUX 1920: Az addig ismert történeti ábrázolások és helyszínrajzok, valamint 
a századforulós palotaépítkezés során előbukkant építészeti maradványok 
alapján rekonstruálja a Mátyás-kori palota különböző nézeteit és alapraj
zát. Az alaprajzokon (1. pl. 95.0./95. ábra: földszint) mai szemmel elsősor
ban az I.—II. jelű udvarok (ma: Második, vagy Zsigmond-udvar) és a Vár
piac (Északi előudvar) területén mutatkoznak vitatható, az ásatások által 
azóta módosítandó részletek. Előbbinél az udvar É-D-i középtengelyébe 
helyezi a Schedel-metszet épületeit, amelyek a feltárt maradványok szerint 
egyértelműen a K-i oldalon álltak. Az utóbbinál az udvar K-i és É-i fala 
mentén ábrázol épületsort, amelyekre eddig nincs régészeti bizonyíték. 

- ZOLNAY 1952: Már az új ásatás eredményeit is felhasználva szövegközi áb
rán adja közre „A budai királyi palota építéstörténeti vázlat"-át, amelyen 
- egy alaprajzi vázlaton egyesítve - elsősorban az Anjou-kori, másodsor-
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ban a Zsigmond-kori építkezéseket tünteti fel. Anjou-korinak tartja a 
legdélebbi részen a Kisudvart övező épületeket, az északabbra lévő 
Nagyudvar (Belső udvar) felületét a Ny-i szárny és a Kápolna kivételével 
valamint a Dunához lenyúló Keleti falszoros É-i és D-i zárófalát (a K-it 
nem!) és a D-i Rondella előzményét képező védműveket. Ugyanitt egy 
másik, „A budai Várhegy építkezési súlypontjai a 13-14. század forduló
ján" c. ábrán is érinti a témát, de ez szempontunkból csak annyiban bír je
lentőséggel, amennyiben az déli első Anjou-kori palota, az Istvánvár he
lyét még a városon kívül esőnek látja, mert szerinte a város ekkor még a 
mai Szt. György tér közepe táján záródhatott le Ezt a nézetét utóbb - ép
pen saját ásatásai által megcáfolva - módosította. Zolnay az ábrán egyéb
ként - az innen nyomon követhető fixa ideájának megfelelően - az Ár
pád- és Anjou-kori (1255-1382) királyi palotát a Várhegy Ék-i részén állt 
Kammerhoffal azonosítja. 

- SEITL 1952: Számunkra a műnek a 175. oldalon közölt 6. sz.-ú képe külö
nösebben érdekes, ahol a szerző a palota építészeti fejlődését meghatáro
zó, a Várhegy D-i végén keresztirányban húzódó, természetes törésvona
lakat tünteti fel (I-V). A részben feltételezésen alapuló alaprajz több vo
natkozásában revízióra szorul. 

- GEREVICH-SEITL-HOLL 1953: Az alaprajzi fejlődéssel ez a mű kevéssé 
foglalkozik, az itt közölt „kiértékelő térkép" (214. o. 7. ábra) mégis fon
tos számunkra. Ez a szerzők első és - tudtommal - ezidáig utolsó olyan 
alaprajza, ahol a feltárt legkorábbi maradványok együtt szerepelnek, leg
alábbis a Kisudvartól a Zsigmond-udvarig terjedőleg. Mindenesetre érde
kes, hogy sem Gerevich, sem munkatársai nem kísérelték meg eddig a pa
lota alaprajzi fejlődését korszakról-korszakra végigkísérve bemutatni. 

- GEREVICH 1955: A 256. o. 185. ábrája helyszínrajzi vázlatot nyújt Ursinus 
Velius leírásához és így egyben a palota 1527-re feltételezett alaprajzát 
ábrázolja. 

- NAGY 1955: A Friss-palotával foglalkozó mű 115. o. 13. képén és a 117. o. 
15. képén a Zsigmond-udvar K-i és ÉK-i épületinek későközépkori néze-
ti, míg a 116. o. 14. képen ugyanezeknek alaprajzi rekonstrukcióját teszi 
közzé. Felfogása szerint az udvar K-i oldalát egyetlen hosszú épület fed
te, amely ÉNY-i sarkával közvetlenül kapcsolódott egy másik, az É-i ol
dalon végighúzódó épülethez. (Ugyanezek közölve vannak Nagy E. 
1987-es művében is) 

- GEREVICH 1966: Ez az alappublikáció számtalan, relatív kronológiai 
szempontból kiértékelt részletalaprajzot tartalmaz, de sem relatív, sem ab
szolút kronológiai összefoglaló alaprajz nem szerepel benne. Szerepel vi
szont a mű végén Seitl Kornél „A budai középkori várpalota rekonstruk
ciója (1470-1502 körüli állapot)" c. madártávlati nézeti rajza, amely mind 
a mai napig a leggyakrabban idézett rekonstrukció a témában. Önellent
mondása, hogy ábrázolja a Gerevich által is későbbre keltezett D-i rondel
lát. 

- EGYED 1968: A palota területének nagyjából az Északi eloudvar közepéig 
terjedő domborzati rekonstrukciós rajza, amelyen a Gerevich-féle ásatá
sok korainak minősített objektumai is fel vannak tüntetve. A BTM Közép
kori Osztályának rajztárában 10.106 ltsz. alatt felvett rajz némi változta
tással a múzeum középkori palotát bemutató kiállításán nyert „publikálás-
t" „Az 1242-1320 közötti korszakból származó maradványok a palota te
rületén" c. alatt. Több későbbi, É-ra bővített - 1 . alább - domborzati re
konstrukció erre megy vissza. Bár úgy tűnik, hogy ma már számos pon
ton revízióra szorul, de jobb híján jelen munkámban is ebből indulok ki. 

- ZOLNAY 1977: A mű képkötetének 1., periodizált alaprajzán elsősorban az 
Északi eloudvar objektumai vannak feltünteve az alábbiak szerint: Tatár
járás előtti falu, Árpád - Anjou-kori város, Zsigmond-kori falak. Szerepel 
rajta azonban a Zsigmond-udvar számunkra ezúttal érdekesebb két objek
tuma, a Csonkatorony melletti „gazdasági épület - borpince" és a Patkó
torony mögötti korai épületmaradvány is, mindkettő a második kronoló
giai kategóriába sorolva. Lényegében ugyanezek az objektumok szerepel
nek az 59. o. 63. ábrán, csak a középkori utcavonal, és a feltételezett te
lekosztás feltüntetésével. Az 58. o. 62. ábrán az EGYED 1968-nál jelzett 
domborzati térkép Szent György térig kibővített változata látható. 

-ZOLNAY 1982: A 157. oldalon megismétli az imént említett domborzati tér
képet, ezúttal azonban rövid kronológiai magyarázattal ellátva. Ezek sze
rint az I. szárazárok az Anjou- kori, a II. a Zsigmond-kori palotaegyüttes 

É-i határa, illetve az utóbbi esetben a palota előtt eloudvar húzódott még 
a Szt. György tér D-i oldalán feltételezett „sziklaletörés"-nél kialakított 
15. századi zárófalig. A 287. oldalon „A budai királyi palota a Zsigmond
kori nagy építkezések után" c. alaprajzi vázlat szerepel, alatta szöveges 
kronológiai magyarázattal. Feltünteti rajta a D-i Rondellát és a Vízi-ron
dellát is. 

- MAROSI 1982: A rövid összefoglaló 222. o. 20. ábráján jelent meg „A bu
dai vár I. Lajos kori részei. Rekonstrukciós kísérlet Gerevich 1966. nyo
mán." c. alaprajzi vázlat, amelyen a korszakhoz tartozó objektumok közé 
sorolja az Istvánvár épületén túl a Nagyudvar K-i és Ny-i szárnyát, vala
mint az utóbbi D-i folytatásában lévő falszorost és az azt D-ről lezáró Dél
nyugati palotát. 

- F. TÓTH-FARBAKY1986, in: F. TÓTH 1986: „A palota sematikus alap
rajza 1500 k." c. rekonstrukció (20. o. 3. ábra) a Kisudvartól a Zsigmond
udvarig terjedő részen vázolja fel a különböző palotaszárnyak korabeli ál
lapotát. 

- MAGYAR 1986: E népszerűsítő munkám hátsó borítójának belső oldalán 
szereplő színes alaprajzi vázlaton kíséreltem meg először a palota fő épí
tési periódusait ábrázolni. Meglepő tán, de Zolnay 1982/2. ábra kivételé
vel ez azidáig az egyetlen alaprajzi munka, amely a palota egészének peri
odizációjával foglalkozik. Természetesen ma már több ponton felülvizs
gálatra szorul. 

- CZEGLÉDY 1988: A könyv 107. oldala 73./b ábrán szerepel összehasonlí
tási céllal a „budai királyi vár" 14. századi állapotának rekonstruált rajza. 
Sajnos az amúgy meggondolkoztató, periodizált rekonstrukció mellett 
nem szerepel jelkulcs. így csak feltételezhetjük, hogy a rajta fekete vona
lakkal szereplő Istvánvár, a Nagyudvar K-i és Ny-i szárnyának belső 
homlokzati fala, az ugyanott az ÉK-i sarokban rekonstruált torony, vala
mint az udvaron kívül az ÉNY-i részen feltételezett másik, és végül a Ke
leti falszoros É-i és D-i zárófala jelentheti az első, István herceg kori(?) 
építkezést. Ezekhez képest vélhetőleg másodlagos, Nagy Lajos építése(?) 
a rácsozott vonallal jelölt nagyudvari K-i szárny a kápolnával és ugyanott 
a Ny-i szárny É-i része. 

- BUZÁS-VÉGH 1990: A Zsigmond-palotával foglalkozó dolgozatban szere
pel „A budai királyi vár és előtere Zsigmond építkezései után" c. rekonst
rukciós alaprajzi vázlat. Eszerint a palota É-i határa ekkor a II. Szárazáro
kig terjedt, amelyen két híd vezetett keresztül. A későbbi eloudvar Ny-i 
sávjában még végig áll a házsor. É-ra, középen már áll a Friss-palotával 
azonosítható épület, tőle délebbre és a K-i sávban nincs semmi feltüntet
ve. Gyakorlatilag ugyanezen alaprajz átrajzolt változata szerepel BÚZÁS 
1992-ben is, majd némileg továbbfejlesztve került be BÚZÁS 1993-ba is 
Ez utóbbiról 1. még a saját címe alatt is. 

- MAGYAR 1991 b: Több korábbi, előadáson közzétett kronológiai eszmefut
tatásom (pl. Castrum Bene 2. -1990) összefoglalásaként ekkor jelent meg 
először nyomtatásban a palota - a Bevezetésben fentebb vázolt - négy fő 
építési periódusának vázlatos alaprajzi rekonstrukciója. Sorrendben: 210. 
o. - 1350 körüli állapot; 213. o. - 1380-1390 körüli állapot; 222. o. -
1440 körüli állapot; 230. o. - 1540 körüli állapot. Sajnos ezen alaprajzi 
vázlatok bélyegnyi méretben kaptak teret, lépték nélkül. Az utolsó perió
dus ábrája pedig fordított klisével, ráadásul rontott vonalazással került ki
nyomtatásra. Bosszantó továbbá, hogy a 209. oldal összefoglaló ásatási 
rajza rossz lépték skálával szerepel, 50 m helyett 100 m-rel. A kötet nehéz 
hozzáférhetősége, német nyelve mellett talán mindezek is okát szolgálhat
ják annak a ténynek, hogy a később a témával foglalkozó hazai munkák 
eddig nem sűrűn reflektáltak rá. Jelen munkám - mutatis mutandis - erre 
a publikációra megy vissza, és számos részletkérdéssel, elsősorban törté
neti adatokkal, ezért ehelyütt nem is foglalkozom. 

- SZEKÉR 1991, in: FELD-SZEKÉR 1991: Akirályi palota É-i főbejáratával, 
és a Zsigmond-palotával foglalkozó dolgozatban helyet kapott „A budai 
királyi vár és a polgárváros a 15. században. Rekonstrukciós kísérlet az 
eddig feltárt maradványok feltüntetésével" c. alaprajz is (249. o. 1. ábra) 
A királyi palota É-i határát itt is a II. Szárazárok jelöli ki, amelyen Ny-on 
és középen egy-egy híd vezet át (1. BUZÁS-VÉGH 1990). A későbbi Elo
udvar területén azonban nem csak a Ny-i házsor van jelölve, hanem a 
K-i házsor feltételezett homlokzati vonala is A NY-i oldalon szerepel to
vábbá a kertek délebbi része. Itt kell megjegyeznünk, hogy az 1991-ben 
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Braunschweigben rendezett „Budapest im Mittelalter" c. kiállításra terve
zett nagyméretű maketthez Szekér György építész kollégánk elkészítette 
a középkor végi királyi palota részletes, 1:200-as léptékű alaprajzi re
konstrukcióját a hozzá tartozó nézetekkel egyetemben. A munka, amely 
elsősorban a Gerevich-féle ásatások eredményeit tartalmazó felmérésekre 
épül, sajnos makettként nem realizálódott és nyomtatásban is csak töredé
kei jelentek meg. így, bár magam több pontját vitatom, ehelyütt csak a 
megjelent részletekkel foglalkozhatom. 

- BÚZÁS 1993: A budai gótikus szobrok kapcsán írt munkában helyet kapott 
(90. o.) „A budai várpalota és a D-i városnegyed a XV. század második 
negyedében" c. alaprajz, amelynek lényege röviden a következő. A palo
ta E-i határa a II. Szárazároknál húzódott, amelyen ekkor egyszerre két 
híd vezetett át: egy nagyjából középen, egy pedig a NY-i végében, ahol a 
kutatás az ma is látható pilléreket hozta napvilágra. (A II. Szárazárok vo
naláig terjedt a Nagy nyugati falszoros is) A hídon túl még állt a városrész 
Ny-i házsora, míg északabbra középen - a mai Szt. György tér széle táján 
- már létezett az a nagyobb méretű épület, mely a Friss-palotával azono
sítható. A későbbi Északi előudvar K-i sávjának állapota bizonytalan, 
részben a Friss-palota udvaraként funkcionálhatott. 

- BÚZÁS 1994: A Zsigmond-kori D-i nagycsarnokról írt tanulmányban sze
repel az Istvánvárnak mind alaprajzi (111. o. 2. kép), mind DK-i nézeti 
(112. o. 3. kép) rekonstrukciója. A rekonstrukciók sajátos vonása, hogy 
rajtuk az épülettömb E-i oldalán, homlokzat ÉK-i és ÉNY-i sarka előtt 
egy-egy torony tűnik fel. Rekonstruálásra került továbbá még egy, a 
Nagycsarnok előzményeként feltételezett másik terem, illetve annak épü
lete. 

- GERŐ 1994: Az alapvetően Mátyás korának szentelt könyvben helyet kap a 
legkorábbinak, azaz Árprád-korinak vélt épületnek, az Istvántorony dom
borzati viszonyok közötti ábrázolása (15. o.), majd az Anjou-kori (18. o.), 
és a Zsigmond-kori palota (23. o.) alaprajzi rekonstrukciója következik. 
Az alaprajzok sorát a Mátyás-kori állapot színes, periodizált rekonstruk
ciója zárja (69. o.). -Az Anjou-palota védműveinek É-i határát egészen a 
II. Szárazárok vonalánál feltételezi, míg D-en a Rondella előtti, korábbi 
kaputoronynál, K-en pedig a Duna partján, a Keleti falszorosnál. Erre a 
korra teszi az Istvánvár tömbjén túl a Nagyudvar NY-i és K-i szárnyát a 
kápolnával valamint a Délnyugati palotát(l). Az I. Szárazárok nem szere
pel sem itt, sem a Zsigmond-kori állapot ábrázolásánál. Utóbbin az É-i ha
tár az Északi előudvar É-i falánál húzódik. Megépültnek tartja a Zsig
mond-udvar K-i és É-i palotáit, a Csonkatornyot, a Nyugati falszoros 
mindkét részét, valamint a D-i Rondellát és a Vízi rondellát. Ezzel ellent
mondásban a a Mátyás-kori rajzon eltűnik a mindkét, a Zsigmond-korban 
még szereplő bástya, feltűnik viszont az eddig nem jelzett I. Szárazárok. 
A jelzett, és egyéb más következetlenségek miatt, amire egyébként a szö
vegben sem találunk magyarázatot, Gerő ezen alaprajzi rekonstrukció-so
rozata csak erős kritikával használható. Mindez azért is sajnálatos, mert ez 
a második, a palota legalább három fő korszakával az alaprajz változásá
ban is foglakozó rekonstrukciós kísérlet. A hibák lektori segítséggel nyil
ván kiküszöbölhetőek lettek volna. 

- KOPPÁNY 1995: Ez a magyar várépítészettel foglalkozó rövid, összefogla
ló munka ezidáig a harmadik olyan mű, amely a palota alaprajzi változá
saival sorozatukban foglalkozik. Az Anjou-kori alaprajz (13. o. 9. ábra) 
lényegében teljesen egyezik a CZEGLÉDY 1988 alatt közölt rekonstruk
cióval, azaz a palota É-i határát az I. Szárazárokkal vonja meg, míg K-en 
már feltételezi a Dunához lenyúló Keleti falszoros meglétét. - A Zsig
mond-kori alaprajzon (15. o. 11. á.) az É-i határt all. Szárazároknál jelzi, 
D-en a Rondellát megelőző, háromszöget formáló védműnél. Ezen túl 
meglévőnek jelöli a Nyugati falszoros D-i részét. -A Mátyás-kori alapraj
zon (21. o. 21. á.) az É-i határ az Északi előudvar É-i zárófala, D-en vi
szont a Rondella. Létezőnek véli a Vízi-rondellát, valamint az ÉNy-i sa
rokban a Karakas pasa tornyát, illetve ahhoz kapcsolódóan a Nyugati fal
szoros északabbi részét. 

- BÚZÁS 1996: Két DK-ről készült nézeti rekonstrukció, amely megjelent a 
Medium Regni c. népszerűsítő tanulmánygyűjtemény (Bp. 1996) Végh 
András által írt munka illusztrációjaként (190., 192.). Az első, „A budai ki
rályi palota az 1390-es években" c. látkép szerint a palota ekkor az I. Szá
razárok vonalánál záródott le, s egyetlen, a sziklaplató alatt körbehúzódó 

falgyűrű vette körül. A Belsőudvar v. Nagy udvar területén már mind a K-
i, mind a Ny-i szárny állt már. -A második, az 1420-as éveket rekonstru
áló látkép szerint a palota É-on immár a II. Szárazárokig terjedt, míg D-
en a Rondella előzményét képező védműig. Létezik már a Keleti- és a 
Nyugati falszoros, ill. utóbbi D-i része. A Második udvar teljesen körbeé
pült már K-en és É-on palotaszárnyakkal, DNy-on a Csonkatorony tömb
jével. 

3. A vita ismertetésétől itt most el kell tekintenünk. Legutolsó, rövid összefog
lalását lásd MAGYAR 1989-1991. 95. o. és 99. o. 40., 100. o. 41-44. 
jegyzetek; németül bővebben: MAGYAR 1991a 162-164. 

4. Az ásatási lehetőségek csapdát rejtenek magukban. Amíg ugyanis a D-i ré
szen az e kérdés eldöntését befolyásoló, még kutatatlan területek igen kor
látozottak, a már kutatottak pedig igen erősen bolygatottak, az objektu
mok roncsoltak (1. alább a főszövegben), az ÉK-i részen a feltárások elvi 
lehetősége szinte teljes, és ráadásul a pusztulás becsülhető mértéke is ele
ve jóval kisebb. Azaz: a D-i részről a pusztítások miatt mindig is kevesebb 
információnk lesz, illetve lehet, mint az ÉK-iről, holott nem szükségsze
rű, hogy a fennálló hiátus a eredeti állapotot tükrözi. Igaz, ez nem is ki
zárható, így tehát talán csak egy, az ÉK-i terület jövőbeni kutatásából 
származó valamely egészen különleges lelet vagy objektum segíthetne a 
biztosabb kép alkotásában, ám még ekkor sem lehetünk teljesen bizonyo
sak abban, hogy nem semmisült-e meg hasonló a D-i részen. 

5. ZOLNAY László: Ásatások a budai I., Táncsics Mihály u. 9. területén. 
ArchÉrt 95 (1968) 40-60. 

6. Összefoglalása elsősorban GEREVICH 1966-ban. L. még az alábbiakban a 
főszövegben, részletes hivatkozással. 

7. ZOLNAY 1977. sz. 25-45. o. 
8. ZOLNAY 1977. k. 4. o. 1. á. és 59. o. 63. á. 
9. A magam részéről mindenképpen ennek jeleként fogom fel a Vencel királ

lyá választása (1301) utáni budai bevonulásáról leírtakat. Horneck Otto
kár erről szóló, többször idézett sorait 1. pl. ZOLNAY 1952. 17. oldalán. 

10. Kubinyi András kutatásai alapján közismert, hogy Buda morfológiai ala
pon - már csak természeti adottságai által is predesztináltan - az erődített 
városok ún. Vorburgstadt típusába sorolható be (KUBINYI András: 
Burgstadt, Vorburgstadt und Stadtburg - Zur Morphologie des mittelalter
lichen Buda. ActaArchHung 33 (1981) 161-168.) K. A. ennek kapcsán 
feltételezi - meggyőződésem szerint joggal -, hogy a város mindhárom 
sarkát valamilyen erődítés védte (i. m. 177., ill. 173.). így, bár -, mint a 
leírtakból kiderül - vele szemben a D-i sziklafokon állt „burg" (értsd egy
ben királyi lakóhely) városalapítás-kori létét én nem tartom bizonyított
nak (igaz végérvényesen cáfoltnak sem), valamilyen, védelem céljára is 
alkalmas objektumot ugyanott magam is feltételezni tudok. 

11.1. erre az 1. jegyzetben a ZOLNAY 1977 k. és ZOLNAY 1982 alatt a dom
borzati rajzokról leírtakat. 

12.1. 1. jegyz. SEITL 1952 alatt elmondottakat, illetve a későbbiekben a szá
razárkokról leírtakat. 

13.1. 1. jegyz. EGYED 1968 alatt leírtakat. 14. GEREVICH 1952. 158-159., 
GEREVICH 1966.249-252. 

15. GEREVICH-SEITL-HOLL 1953. 211-213. 
16. MAGYAR 1989-1991, MAGYAR 1991a 161. 
17. GEREVICH 1966. 151-152. 
18. MAGYAR 1992. 113. A területen még 1993-ban, majd legutoljára 1995-

ben folytak kutatások. Ezek során az udvarnak szinte teljes hosszában, an
nak az északi zárófaltól az ún. osztófalig terjedő részén sikerült tisztázni 
az árok nyomvonalát, formáját. A számos helyen végzett átvágás alapján 
keresztmetszete némiképp eltért a D-i oldalon feltárt árokszakaszétól. 
Külső oldalán mindenütt ahol elértük, rézsű mutatkozott, amelyet helyen
ként a természetes, sárga, agyagos-márgás altalajba vágva alakítottak ki, 
míg máshol, ahol ez nem volt meg elég magasan, sáncszerű, kevert felma
gasítást alkalmaztak. A belső oldalon mind az altalajba vágott rézsűs (D-i 
rész), mind egy megközelítőleg függőleges, támfalas kiképzés (északabb
ra) megtalálható volt. Utóbbit a helyi, palásán hasadó márgasziklából ala
kították ki, szárazon rakva. - Az árok általában részben szürkés, iszapos, 
természetes betöltődést, részben szemetes feltöltést mutatott. Mindkettő
ből a tipikus 13. századi kerámia került elő. Az így betöltődött-betöltött 
árok felületén jelentkezett az első, köves-kavicsos útréteg, amelyből már 
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helyenként 14. századi, bordázott kerámiatöredékek is napvilágra ke
rültek. 

19. GEREVICH 1966,185-190. 
20. L. pl. a Gerevich által feltárt patkó alakú tornyot a Második udvar ÉNy-i 

részén (a szövegben később részletesen tárgyalva), a négyszögletes tor
nyot az Előudvar Ny-i oldalán (ZOLNAY 1977 31.), a Tóth Árpád sétá
nyon előbukkant tornyokat (H. GYÜRKY Katalin: Városfalak a középko
ri Buda nyugati oldalán ArchÉrt 105 (1978 30-50.), vagy az É-i részről 
legutóbb publikált félköríves tornyot. (Erre BENCZE Zoltán több rövid 
jelentése a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folytatott kutatá
sokról a Hadtörténelmi Közlemények 1987-88-89-es évfolyamaiban.) 

21. GEREVICH 1955,244., GEREVICH 1966 169-171., ill. a 170. o. 252. ké
pen „Q"-val jelölve. 

22. GEREVICH 1952,153.: „...hihető, hogy a budai vár legkorábbi in situ em
lékével van dolgunk." -Óvatosabb megfogalmazást találunk GEREVICH 
1966 171. oldalán, ahol - miután nem zárja ki teljesen a fölötte lévő fal
lal való egykorúságot - kijelenti: „A XVI. században már állott. Föl lehet 
talán tételezni, hogy a XIII. század végén készült. A XIII. század dereká
ra jellemző rossz minőségű, hevenyészett erősítés munkáinak keretében 
nehéz ilyen gondosan készült falat elképzelni, viszont a későbbi, nyugati 
erődítésfal technikájától idegen." Újabb munkáiban (GEREVICH 1976 
48^9, GEREVICH 1987,) ismét a fal legkorábbi, tatárjárás előtti, erede
tét sugallja. 

23. Erre az ötletre 1. először F. TÓTH 1975, 23. o. 20. j„ majd MAGYAR 
1991b 209.; ez a ciszterna időben megelőzné a Feuerné által a közvetlen 
közelben azonosított Cisterna Regiát. 

24. GEREVICH 1966,168. o. 245-246. kép és 169. o. 248-250. kép. 
25. GEREVICH 1955, és 1966 i.h. 
26. GEREVICH 1952,159,1955, 241., 1966 155-160. 
27. Ezt az álláspontot elsősorban Gerő László képviselte, aki szerint a torony 

eredetileg szabadon állt, és elsődleges szerepe a Kisebbpest - Pest közöt
ti révátkelőhely ellenőrzése volt. - L. pl. GERŐ 1955 202., és 1994 15. 

28. GEREVICH-SEITL-HOLL1953,214. szöveg és ábra; GEREVICH 1966, 
155.: a feltöltésben bekarcolt fehér kerámia és ötvös öntőforma, u. ott.: 
„...a föltöltés legkésőbb a XIV. század első felében megtörténhetett." 

29. A kérdés nem ennyire egyszerű, és indokolt a feltételes mód használata, 
ugyanis a toronyból kiágazó fal, „E" vastagsága (137 cm) északabbra 
csökken, és mintha a lábazati megoldás is eltérő lenne (1. GEREVICH 
1966,131.0. 174. kép alaprajza). Az eredeti megfogalmazás is így szól: 
„Az István-torony északi oldalába, közvetlenül az északi sarok mellett, 
egy észak-déli irányú fal köt be (E). Ez a fal, kisebb törést szenvedve, va
lószínűleg azonos a középkori kis udvart nyugatról határoló traktus nyu
gati falával (E)." (U. ott 158.) - Nem véletlen, hogy G. L. még jóval ké
sőbb is így fogalmaz: „Sajnos, a keltezés legkérdésesebb pontja az István
torony maradt." (GEREVICH 1987,152.) 

30. GEREVICH 1966.121. o. 156. kép és 123. o., ahol megjegyezve: „...a fa
lat egy korábbi építkezés elbontott maradványának kell tartanunk." 

31. Mindkettő ábrázolva az előbb idézett képen, de leírva csak a délebbi szere
pel a 126. oldalon: „...ez a falmaradvány is, ...más, korábbi elrendezés 
emléke." 

32. GEREVICH 1966, id. képen „i"-vel jelölve, említve a 126. oldalon. Korá
ra u. itt: „Pusztulásának felszíne mélyebb, mint a az ajtók küszöbszintje 
és a terrazzo felülete. (Értsd: az Istvánvár ÉK-i helyiségéé. - MK) Ezért 
és eltérő iránya miatt feltételezhető, hogy korábbi az előbb leírt falaknál. 
Ezt azonban, sajnos, rétegek nem bizonyítják. - Teljesen az sem kizárha
tó, hogy valami egészen kései falazatról van szó, de ennek ellentmond, 
hogy a leírás szerint apró kövekből, tehát vélhetőleg nem másodlagosan 
felhasznált anyagból rakták. 

33. Ezt a felvetést 1. BÚZÁS 1994,110. 
34. GEREVICH 1966, 130-131., 133-135., illetve a 131. o. 174. és 135. o. 

184. képen az „A/a-b-y" jelű maradványok. Korai keltezésére 1. még i. 
m. 138., 264., valamint GERVICH 1976, 48. és GEREVICH 1987, 152, 
bár e szerint csak „valószínűnek látszik, hogy az északi keresztszárnyat is 
megelőzte." 

35. GEREVICH 1966, 121. o. 156. kép „A" és „C", illetve D-i folytatás. A 
„korábbi" épület keltezésével kapcsolatos kételyeket 1. még BÚZÁS 

1994,110-111. 
37. Ezt a lehetőséget szóban többször Feld István vetette fel. Hasonlóan értel

mezhetők a BÚZÁS 1994 111. oldalon összefoglalóan leírtak, bár mint 
láttuk, ő az adott objektum keltezést és szerepét nem tekinti lezártnak. 

38. A korszakra és részben későbbre jellemző legközelebbi példákat 1. az 
Zolnay L. által az Előudvar területén feltárt házak között ZOLNAY 1977 
sz+k. 

39. GEREVICH 1966, 132-133. valamint az id. 131. o. 174. és 135. o. 184. 
képek ill. alaprajzok. 

40. L. erre először F. TÓTH, 1975,23. o. 20. j . , majd MAGYAR 1991b 208. 
41. Hogy hipotéziseink sorát kerekre zárjuk, mindjárt egyfajta kronológi
ai sorrendet is felvázolhatunk. Eszerint a legkorábbi, az István hg. és 
Nagy Lajos korában (még) funkcionáló ciszterna lehetett a most említett. 
Későbbi, Zsigmond-kori ciszterna volna a Nyugati belső udvarban feltárt 
kéthajós pince, amely mint látni fogjuk, kívül esik a Nagy Lajos-kori pa
lota feltételezett Ny-i védőfalán, viszont belül a legkorábbinak vélt Zsig
mond-kori várfalon. Végül legkésőbbi, Mátyás-kori lenne a Cisterna 
Regiaként azonosított pincetér. Mindamellett, ha el is fogadjuk a fenti fel
tételezést, az új ciszternák kialakításának nem szükségszerűen kellet a ré
giek kiiktatásával járni. 

42. GEREVICH 1966,122-123., 127-130., ill. 127. o. 165. kép a három he
lyiség É-D-i metszetével; futólag említve még: GEREVICH 1952,158., 
ill. 157. o. 2. kép A-A metszet az előbbi É-D-i metszet korábbi, némiképp 
eltérő változatával (pl. a II. helyiségben itt még hiányzik a korábbi fal!), 
GEREVICH-SEITL-HOLL 1953,214. 

43. GEREVICH 1966,126-127. 
44. GEREVICH 1966,127. 
45. GEREVICH 1966,130. 
46. GEREVICH 1952, 158. (tévesen II. Endre pénzével említve!), 164. (már 

helyes éremmeghatározással); GEREVICH-SEITL -HOLL 1953, 214.; 
GEREVICH 1955,247.; GEREVICH 1966,111., 127-128. 

47. L. előbbi jegyz. id. helyei, ill. GEREVICH 1952,164.: „Kétségtelen azon
ban, hogy a szír luxusüvegek előfordulása a királyi udvar jelenlétére utal 
a XIV. sz.-ban." 

48. GEREVICH 1966,129. o. 170. kép. 1-2-3. 
49. H. GYÜRKY 1985,55-56. (XIII/3. típus), eredezteteset Velencéből való

színűsíti. 
50. H. GYÜRKY 1985,54. o. (XIII./l. típus) egy ún. „Hedvig-pohár" töredé

két azonosította be a Keleti sziklaárok (I. Szárazárok) leletei között. 
51. GEREVICH 1952, 156-157.; GEREVICH-SEITL-HOLL 1953, 214.; 

GEREVICH 1966,79. o. 94. kép - a Nagyudvar Ny-i sávjában elhelyez
kedő gödröket is feltüntető alaprajz; 92. o. 129. kép gödörmetszetekkel; 
110-111. leírás 52. L. előbbi jegyz. id. helyei. 

53. GEREVICH 1966,86. 
54. GEREVICH 1952,156. és 157. o. 2. kép B-B metszete; GEREVICH 1955, 

249.; GEREVICH 1966,102-103. és utóbbin a 141. kép metszete: I. he
lyiség; 104 és u.itt 143. kép metszete: II. helyiség; 105-106.: III. helyiség, 
amelynek metszete azonban csak GEREVICH 1952. i. h.-én szerepel. 

55. Kivéve az I. helyiségnél, ahol az alsóbb réteget is Zsigmond-pénz keltezi 
(GEREVICH 1966, 102), ennek humuszos sziklamálladék anyaga azon
ban eltér a másik két helyen észlelt alsó rétegétől. Megjegyzendő viszont, 
hogy az alsóbb és felsőbb betöltések között mindhárom helyen megemlí
tenek valamilyen elválasztó köves, kavicsos nívót. 

56. GEREVICH 1955,247; GEREVICH 1966,198-199. o. és 197. o. 286. kép 
alaprajza. 

57. GEREVICH 1966,196-199. 
58. Az l:200-es alaprajzon feltüntetett legközelebbi szintpont az innen az 

Istvánvár ÉK-i VI-os helyiségébe vezető ajtó küszöbszintje (154,81 m), 
ami lényegében megfelel az Istvánvár összes többi küszöbszintjének -
kivéve a főbejárat, ill. kapu küszöbszintjét (155,14 m). 

59. GEREVICH 1966,264-265., Seitl Kornél elméletére hivatkozva. 
60. GEREVICH 1987,159.: „A valószínűbb megoldás szerint a ...keleti szárny 

és a kis udvart határoló déli épület előtt húzódó oszlopos csarnokfolyosó 
egyik ugyancsak nyolcszögletű oszlopmaradványát leltük meg." - G. L. a 
meglehetősen egyszerű műformát, amely a nyolcszögű bázisból 45 fokos, 
visszahajló rézsűvel megy át a pillértörzsbe, a 13. sz. eleje és a 16. sz. ele-
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je között helyezi el (GEREVICH 1966,198.) Megjegyezzük, hogy hason
ló műformák mutatkoznak a diósgyőri vár részlegesen már 1934-ben fel
tárt É-i szárnyának földszintjén, a belső oldalon álló pilléreken 
(CZEGLÉDY 1988, 33. o. 19. kép, 45^17. o., és XVI. tábla). 

61. GEREVICH-SEITL-HOLL 1953, 214. 7. ábra, helyzete, szabálytalan 
alakja azonban jobban érzékelhető a GEREVICH 1966, 186. o. 272. és 
208. o. 300. sz. képeken ill. alaprajzokon. (L. még 101 -es j . !!) 

62. GEREVICH 1952,156.: „Azt hisszük, hogy ezek a sziklavájatok (értsd: a 
Csonkatorony környékit is - MK) a IV. Béla-kori erődítmény védelmi vo
nalait képezték." 

63. GEREVICH 1966, 89-93., valamint a 79. o. 94. kép helyszínrajza. 
64. GEREVICH 1966 id. helyszínrajzon a délebbi „n"-el, az északabbi „p"-vel 

jelölve. 
65. GEREVICH 1955,250. ennek kapcsán „igen régi falnyomok"-at emleget. 
66. GERVICH 1966, 93-94., a gödör metszete a 92. o. 129. képen. 
67. GEREVICH 1966,79. o. 94. képen „H"-val jelölve, illetve még 90. és 94. 
68. GEREVICH 1952 156.- az itteni, IV. Béla korára utaló idézetet 1. az 58. 

jegyz. alatt; GEREVICH 1955, 250.; GEREVICH 1966, 78., 88. 
69. GEREVICH 1966, 81. 
70. GEREVICH 1966, 84. 
71. GEREVICH 1966,79. o. 94. képen „y"-al jelölve. 
72. GEREVICH 1966,81-82.; GEREVICH 1976,49. 
73. A 13. sz.-i városfal tornyai átlagosan 55-65 m-re álltak egymástól (1. MA

GYAR 1991b). Ha ezt a távolságot a legdélebbi előkerült toronytól, az ún. 
„patkó alakú" toronytól (1. a főszövegben később részletesen) D-i irány
ban lemérjük, valóban nagyjából a Csonkatorony helyén kell keresnünk a 
következőt. 

74. L. a 18. jegyzetnél leírtakat. 
75. GEREVICH 1966, 83. o. 105. kép. 
76. L. 48. j . 
77. GEREVICH 1966, 79. o. 94. képen közölt helyszínrajzon „i"-vel jelölve, 

leírva 87., 89. 
78. GEREVICH 1966 id. alaprajzon „F"-fel jelölve. A fallal kapcsolatos prob

lémákról 1. tanulmányunknak a következő cikkben megjelenő részében. 
79. GEREVICH 1952,155.; GERVICH 1955,250.; GEREVICH 1966,73-76. 

és 79. o. 94. kép helyszínrajzán „a-b-d-e"-vel jelölt objektumok; GERE
VICH 1987, 158-159. 

80. ZOLNAY 1977k. 4. o. 1. és 59. o. 63. ábra, valamint ZOLNAY 1977sz., 
30., ill. 125. o. 88. jegyz., ahol a következő szerepel róla: „Nyilván a XIII. 
századi város egyik legdélebbi háza volt,... A királyi palotához tehát... 
semmi köze." 

81. GEREVICH-SEITL-HOLL 1953,214. és u.ott 7. ábra; GEREVICH 1966, 
110., valamint 92. o. 129. kép „D-D"metszet és 107. o. 151. kép a lelet
anyag rajzával. 

82. GEREVICH 1966 23. o. 5. kép helyszínrajzán „g" és „e" jelöléssel, 34. o. 
26. kép „B-B", „C-C" metszetek, valamint leírása a 38-39. o. 

83. L. a 76. jegyzetben id. alaprajzokat. 
84. L. a 80/2 jelű pincét ZOLNAY 1984, 215. o. alaprajzán 102. sz. alatt, ill. 

207. o. rövid említése. 
85. L. pl. a 80. jegyzetnél idézett alaprajzon. 
86. GEREVICH 1966, 23. o. 5. kép helyszínrajza, valamint 29-39. és 

262-263. o. 
87. L. a 18. jegyzetnél id. Z. L. mű, valamint ZOLNAY 1984, 205. és a 215. 

o. alaprajza a teljes feltárt nyomvonallal. 
88. A 79/1 szelvényben feltárt objektumra 1. ZOLNAY 1984,204., pozíciójára 

u. ott 215. o. alaprajza 124. számmal. 
89. GEREVICH 1966,23. o. 5. képen „H"-val jelölve, valamint a 39. oldalon: 

„...a XIII. századi faltól 6-8 m-rel nyugatabbra, majdnem párhuzamosan 
haladó fal (H), feltehetőleg várfal, a XIV század folyamán épült..." 

90. GEREVICH 1955, 253., 257.; GEREVICH 1966,47. o. 56. kép helyszín
rajzán „jl-2-3-4"-el jelölve, tárgyalva a 48-53. oldalon a „keleti szárny 
pincesora" címszó alatt. 

91. Gerevichnek az ezzel kapcsolatos álláspontja az idők során némiképp vál
tozott. GEREVICH 1952,160-161. oldalán még 14. századi csehországi 
és ausztriai párhuzamokat emleget, GEREVICH 1955 és 1966 id. helyen 
a leírás mellett nem ad külön datálást, ill. utóbbinál az Összefoglalásban 

(265.) a következőket írja: „Külön problémát jelent a keleti oldal levésett 
sziklafala elé épített 7 m-es oszlopok kora. Az oszlopfejezetek és lábaza
tok nyers formái a gótikus építészetben alig példázhatok." Majd a láb
jegyzetben: „Ez az alapforma előfordul a XII. századi román építészet
ben..., ennek ellenére gótikusnak kell tartanunk. Formai leegyszerűsítése 
csak szerepéből magyarázható." - Ezzel szemben GEREVICH 1976, 
49-50. oldalon már elég egyértelműen a korai keltezést sugallja. Némi
képp visszafogottabb, sőt bizonytalanabb megfogalmazást találunk vi
szont GEREVICH 1987,158. és 163. oldalán, ahol ugyanakkor visszau
tal előbbi művére is. 

92. GEREVICH 1976,49. 
93. NAGY 1987, 121., 126-127. 
94. GEREVICH 1966,43. o. 41. kép alaprajzának bal alsó szélén külön meg

jelölés nélkül az „E-F" jelű pillérek között. 
95. GEREVICH 1966,46. o. 55. kép. 
96. GEREVICH 1976, 49-50., 1987 153-154. 
97. GEREVICH 1955, 226. keltezés nélkül; GEREVICH 1966,229-231. 14. 

századi hasonló műformákról beszél. 
98. GEREVICH 1966, 231. oldalán az akkor még 14. századi párhuzamokkal 

emlegetett ülőpados falról még csak kérdőjeles formában veti fel: „Nem 
tartozott-e a fal korábban egy önálló elő-védműhöz? Nem vezetett-e ko
rábban a Dunához két vékonyabb fal - szűkebb területet bezárva? Ennek 
zárófala lett volna a D-i falszakasz. Ebben az esetben a hosszfal éppen a 
kis udvart övező, kétségtelenül korábbi épülethez érkezett volna fel; saj
nos, bizonyíték nincsen rá." - Önmagában a korai (13-14. sz. eleje!) du
nai védműről elmélet kétségtelenül jogos lenne, különösen, ha ekkor már 
tényleg királyi tulajdonú objektum állt volna a D-i hegyfokon. Vár mel
letti - többé-kevésbé különálló - folyóparti védőműre, vízitoronyra több 
példánk is van a korabeli hazai várépítészetben. Esztergomban 1239-ben 
említik a Veprech-nevű érseki vízitornyot, amelyet azonban lehet, hogy 
csak a Víziváros Ny-i falainak 1330 körüli kiépítése során kapcsoltak 
össze a hegyen lévő vár védelmi rendszerével. (L. erre HORVÁTH István 
leírását a Magyar Régészeti Topográfia 5., Esztergomi és Dorogi járással 
foglakozó kötetében, Bp. 114. o./8/2a-b jellel, ill. 79. o. térképe.) - Budá
val egykorú Visegrád alsó vára a Salamon-toronnyal, amelyet már ekkor 
zárófal kötött össze a fellegvárral. (SZŐKE Mátyás-BUZÁS Gergely: A 
visegrádi Alsóvár a XIII. században. In: Várak a 13. században Castrum 
Bene I. (1989) Gyöngyös 1990. 121-134.) - Pozsonynál már a 11-12. 
századtól kimutatható az egyébként római alapokon épült Vízitorony 
(Vodná vezá) megléte, amelyet aztán a 17. századig szinte folyamatosan 
tökéletesítenek. (KLINCOKOVÁ, Katarína-FERUS, Viktor: Stavebno-
historicky vyvoj Vodnej veze v Bratislave in: Pamiatky a príroda 
Bratislavy 7 -év és hely nélkül! - 109-132.) 

99. NAGY 1987,127. 
100. GEREVICH 1966,229. 
101. Munkámban összesen hét, ill. nyolc gödörrel - 32. és 32.b, 33., 34., 40., 

45., 47. sz. és a „kerek gödör" - foglalkoztam, amelyek a Nagyudvar, ill. 
a Zsigmond-udvar területére esnek. Melléjük szokták még sorolni a 12. és 
59. számú gödröt (GEREVICH-SEITL-HOLL 1953, 214.), valamint a 
61-est (GEREVICH 1987,175.). A12. sz. gödör leletanyaga leírás nélkül, 
rajzban szerepel már GEREVICH 1966, 263. o. 389. képén, rövid szöve
ges ismertetése ZOLNAY 1977, sz. 9. A másik két gödörről egyéb leírást 
nem találtam, és még helyüket sem tudtam azonosítani, mert a belőlük ki
került, beleltározott leletanyag (ossz. 2 db.!!!) mellett hálózati szám nem 
szerepel. A „leletanyag" egyébként: Idb fedőtöredék (ltsz. 51.941-61. g.) 
és 1 db II. Endre dénár (CNH 1.224. - ltsz. 52.1854 - 59. g.). Utóbbi alap
ján az 59. gödör akár tatárjárás előtti is lehetett. - A kézirat lezárása után 
sikerült a BTM Középkori Osztály fotótárában olyan anyagra bukkanni, 
amelynek alapján megállapítható volt, hogy a Nagyudvar (Belső udvar) 
DK-i részén feltárt, sziklába mélyedő objektum azonos az 59. gödörrel. Itt 
kell továbbá megjegyeznünk, hogy Gerevich (lásd 1987-es mű ih.) a II. 
Endre dénár származási helyét a 61. gödörben jelöli meg, amelyben 
bizonyosan Huszár Lajos munkájára (A budai várpalota éremleletei.) 
BudRég 17 (1956) 197-240., ill. ezen belül 229.) épít. Huszár azonban itt 
- a leltárkönyv tanúsága szerint - téved, mert a korábbi ásatás egyetlen II. 
Endre pénze az 59. gödörből származik. A tévedés valószínűleg a római 
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szám egyszerű elnézéséből (LIX helyett LXI) keletkezett. 
102. A kőtöredékekre 1. GEREVICH 1966, 264-265. A 13. századinak vélt 

idomtéglákra uott 266-269.; Az újabb kutatásokat 1. VÉGH András 
Formsteinfragmente aus dem Königspalast in Buda. In: Budapest in 
Mittelalter, 251,252, valamint V. A. ugyanerről szóló 1988-as szakdolgo
zatát, ill. a Lapidarium Hungaricum sorozatban előkészületben levő 
művét. 

103. Korábbi összefoglalásukat 1. MAGYAR 1991b, 210-212., a történeti kon
textusra röviden u.ott 201-202. 

104. A torony nevének eredetére nézve felmerülhet még IV. Béla fiának, a ké
sőbbi V Istvánnak a személye is - 1 . erre BALOGH 1966,71. o. 4. jegyz. 

105. Ezt a kérdést már Gerevich is felvetette, 1. 1966 évi műve 274. oldalán; 
„Vagy azért nevezték István-várnak, mert ő építtette, vagy azért, mert 
benne lakott." 

106. A források közül kettő alapján is arra lehet következtetni, hogy az Ist
vánvár alatt egyedül magát a tornyot értették. Thuroczy leírásában „...in 
domo, ad latus turris Istwanwar aedificata...,, forma szerepel, míg Szeré
minél „...et turrim Istwanwar dederat casum magnum foramen." (mind
kettő idézve BALOGH 1966, 72. oldalán) - Úgy tűnik tehát, hogy az 
Istvánvár elnevezésnek a Kisudvar körüli épületekre történő kiterjesztése 
a kutatók részéről (magam korábbi és jelen munkáját is beleértve) önké
nyes és tulajdonképpen helytelen - legalábbis a történeti hűség vonatko
zásában. Másrészt viszont, mint látni fogjuk, a toronyhoz vélhetőleg már 
akkor közvetlenül kapcsolódott legalább egy, „L" alakú palotaszárny. A 
torony méretei alapján egyébként sem annyira lakótoronynak, hanem 
öregtoronynak minősíthető, s így joggal feltételezhető, hogy a herceg és 
udvartartása nem csak a tornyot lakta, hanem a mellette lévő egyéb épü
letet/épületeket is. 

107. GEREVICH 1966,129. 
108. CNH 11.47. 
109. Már korábban felmerült - 1 . GEREVICH 1952,165. a „Schulek-féle va

lószínű időrend"-re hivatkozva -, hogy az addig feltárt 7 db. Károly Ró
bert-érem mind az 1332-35. közötti időszakból származik. A most emlí
tett két érmet, parvust az újabb Huszár-féle katalógus 1333-ra teszi -
Münzkatalog des Ungarns Bp. 19.. 482. sz. 

110. Az 1332-ben született rövid életű herceg alakjának megrajzolása csak 
meglehetősen vázlatszerűre sikeredett eddig a magyar történelemtudo
mányban. Még halálának időpontjára is két különböző dátum is előfordul 
a különböző munkákban. Az elsősorban PÓR Antalra (Nagy Lajos , 
Magyar Történeti Életrajzok Bp. 1892) építő Zolnaynál több helyen (pl. 
1952,20.) és a legújabb „hivatalos" összefoglalóban, a Korai magyar tör
téneti lexikonban (Bp. 1994,294.) Csukovics Enikő rövid leírásában erre 
1354. aug. 9. szerepel. Ezzel szemben Gerevich (1966,274.) István halá
lát 1355 elejére teszi, valószínűleg SALAMON Ferencre (Budapest 
története II. Bp. 1885, 334. o.) hagyatkozva. 

111. A herceg által 1349-1352 között Budán kibocsátott oklevelek listáját 1. 
BALOGH 1966 69. az Anjou-kori Okmánytár V kötete alapján. Utóbbi
ban azonban szerepel még egy olyan István hercegnek írt jelentés, amely 
visszahivatkozva idézi a herceg egy ugyancsak 1353-ban, Budán kelt ren
delkezését (id. köt. Bp. 1887.120. o. 79. sz.). így tehát a herceg 1353-as 
budai hivatali tevékenysége is kimutatható. 

112. Rövid összefoglaló leírása GEREVICH 1966 274-277.; 1975 94-96.; 
újabban: MAGYAR 1991b 210-212. o.; BÚZÁS 1994 109-113. 

113. GEREVICH 1952,159..165; 1955 241-242.; 1966 155-161. a maradvá
nyok leírásával, míg 275-276. a torony típusáról; 1975 94-95.; - 1 . még a 
25. jegyzet. 

114. Az együttes leghasználhatóbb összesítő alaprajza: GEREVICH 1966, 
186. o. 272. kép. A hozzátartozó helyiségek a toronytól É-ra haladva: 
Közvetlenül a torony mellet egy jeltelen, csonka tér helyezkedik el (ame
lyet D-ről jóval későbbi fal vág el), majd következik a IX. és VIII. jelű he
lyiség (u.ott 131. o. 174. kép), és végül a velük egy sorban lévő III helyi
ség (u. ott 121. o. 156. kép). Eredetileg valószínűleg mind a négy a Kis-
udvarról nyílt, bár erre a legdélebbi és a VIII jelű helyiségeknél nincsen 
bizonyíték. Az É-ra következő I és II jelű helyiségek már az együttes 
ÉNy-i sarkában helyezkednek el és az É-i szárny közepén keresztülveze
tő IV. jelű folyosóból nyílhattak, bár ajtónyílásokat itt sem lehetett azono

sítani. 
115. GEREVICH 1966 124. alatt a folyosó 11,14/10,93x3,85/3,88 m-es mére

tekkel szerepel. A rendelkezésünkre álló 1:200-as léptékű alaptérkép sze
rint azonban ezek a méretek 12/12,4x2,6/2,8 m körüliek, s ez olvasható le 
az id. mű 121. o. 156. kép alaprajzának skálája alapján is A vonalvastag
ságból származó esetleges 10-20 cm-es eltéréseket itt most nem figye
lembe nem véve az eltérés még így is jelentős. Különösen igaz ez a folyo
só szélessége szempontjából. 

116. L. 32., 34. jegyz. - A dolog tehát úgy fest, mintha e „korai" épület K-i fa
la egyben az István-kori „L" alakú épület ÉK-i helyiségének K-i zárófa
laként is szolgált volna egy ideig. 

117. Az erkély mögött egy olyan, rövidke É-D-i falazatot találtak (GEREVICH 
1966,141. o. 193. kép alaprajzán „j"-vel jelölve és u. ott leírás), amelyről 
feltételezhető, hogy esetleg a korábbi K-i szárny K-i falának D-i szakasza 
lehetett. 

118. ZOLNAY 1982, 342-344., 370. 
119. A hasonló, erkély formában kiképzett kápolnaszentélyek egyáltalán nem 

számítottak ritkaságnak a középkori várépítészetben. Az itt feltételezett
nél későbbi, kutna-horai kamaraudvar - a Vlássky dvur - kápolnája mel
lett (említve: BÚZÁS 1994 113.), akár cseh területről is több példát hoz
hatunk: Cimburk u Korycan, Krakovec, Lomnice u Tisnova (DURDÍK, 
Tomás-BOLINA, Pavel: Kaple vrcholnë stredovëkych hradu in: 
Castellologica Bohemica 2., Praha 1991, 9-22.). Számunkra azonban az 
időben és megoldásban legközelebbi példát Prága szolgáltatja, ahol a vár 
palotaegyüttesét a későbbi IV. Károly, akkor még csak morva őrgróf, 
1333-ban kezdte el felújítani. Ennek, során többek között, a D-i oldal 
román kori erődítéseinek poligonális tornyocskáit erkélyekké alakították 
át, s az egyik erkélyben a házikápolna kapott helyet, amely követlenül 
kapcsolódott az emeleti termekhez. (MENCELOVÁ 1972, 43-16.; 
CHOTEBOR, Petr - SVOBODA, Jirí: Die Prager Burg, Prag 1991 
18-19.) - Kérdés persze, hogy ha a szóban forgó erkély valóban kápolná
hoz tartozott, mi volt annak a titulusa? Másrészt, hogy az erkély mögötti 
tér - terem - egyáltalán kápolna volt-e, vagy a megszentelés csak magá
ra az erkélyre vonatkozott? 

120. GEREVICH 1966,155.; a leírt jelenségek hasonlóan értékelése BÚZÁS 
1994 112. alatt. 

121. Igen hasonló alaprajzi szituációt kellett áthidalni a zvíkovi vár öregtornya 
és kápolnája között majd száz évvel korábban (1230-1270 - 1. 
MENCELOVÁ 1972/1.212-215.), ami ott (is - ?) a kápolna előtti tér ki
alakításához vezetett. 

122.1. pl. MAGYAR 1991b, 210. oldalon közölt alaprajzi vázlat. 
123.1. BÚZÁS 1994,111. o. 2. kép és 112. o. 3. kép alatt közölt igen szelle

mes alaprajzi- és nézeti rekonstrukciója. B. G. a szárny D-i oldalának ki
jelölésekor az ún. Déli nagycsarnok pincéjében fellelt két pillérmarad
ványra (1. GEREVICH 1966, 142. o. 194. kép alaprajzán „tl-t2"-vel je
lölve), mint a sziklafal előtt feltételezett hevederív két végpontjára építi 
fel az elméletét. (A pillérek hevederívhez kötődő funkcióját már Gerevich 
is valószínűsítette - id. mű 149., igaz, a pincén belül. Leírása szerint 
egyébként a két pillér együtt készült a mögöttük álló K-i és Ny-i pincefal
lal, amelyeken belül nem tesz említést esetleges falelválásról.) Statikai 
kérdés azonban, hogy a kétszintesnek feltételezett épület teljes D-i falá
nak terhét viselhette-e e két pillér? Szélességük (125 cm körül) egyébként 
nagyjából megfelel a az Istvánvár többi faláénak. - További kérdés, hogy 
a csarnok boltozatát tartó két másik, szabadon álló pillér közül az észak-
abbi valóban korábbi-e, pontosabban, hogy - Búzás véleményének meg
felelően - valóban egészen az Istvánvár időszakáig keltezhető-e vissza? 
Tény, hogy a csak e pillér lábazatán kiképzett díszítés (GEREVICH 1966, 
146.), ill. az efölött, a pillértörzs építésében mutatkozó kisebb anomália 
utalhat átépítésre, építés közbeni módosításra, vagy részben már korábban 
- esetleg más célra - kifaragott „maradék" kőanyag itteni felhasználására 
(NAGY 1987,119.), esetleg a két pillér felépülése közötti fáziseltérésre is 

124. A budai telkek szélessége 18-60 láb között mozgott, ami átszámítva (1 
francia láb, „pied le roi"=32,484 cm, kerekítve 32,5 cm) 5,85 m -19,5 m 
közötti méreteket jelent. (L. erről részletesen: LÓCSY Erzsébet: Közép
kori telekviszonyok a budai várnegyedben BudRég 21 (1964) 191-208.) 
- A telkek hosszúsága 40^15 m volt, 1. erre pl. az Előudvar területén elő-

113 



tűnt városi házak telkeit, bár teljes hossz telekméretet tulajdonképpen 
csak egy helyen sikerült azonosítani. A 80/9 jelű háznál az utcai homlok
zattól a telek végét jelentő Árpád-kori városfalig terjedő táv mintegy 40 
m (ZOLNAY 1984,215. o. térképén 73-as számmal jelölve.) Északabbra, 
a közvetlenül az É-i zárófal mellett feltárt, a zárófalba részben belefoglalt 
épület esetében a homlokzati falat ugyan elbontották, de az egykori 
nyomvonaltól a városfalig mérhető távolság itt 42,5 m (id. alaprajz 31 .,37. 
sz. alatt jelölt épület). 

125. GEREVICH 1955,265. oldalán megállapítja, hogy a Kisudvar körüli pa
lota az elrendezés alapvonásai tekintetében „...az összes, alaprajzában is
mert budai házzal közeli rokon." Hozzáteszi, hogy azoknál a középudva
ros elrendezés későbbi fejlődés eredménye. - Tény, hogy pl. az Előudvar 
területén feltárt, többször említett telkeknél, amelyek épületeit többségük
ben a 15. sz. folyamán bontották el, a zárt, középudvaros elrendezés még 
nem mutatható ki. 

126. Mint a korai láttuk, a későbbi Nagyudvar DK-i részén több töredékes, ne
hezen keltezhető maradvány bukkant elő. Az említettek mellett ki kell 
még térni egy a „vár" ÉK-i helyiségének É-i fala mentén mutatkozó, ah
hoz szorosan kapcsolódó és vele egykorú(?) É-i irányú falindításra 
(GEREVICH 1966, 121. o. 156. képen „g", a 197. o. 286. képen „g-d" 
jellel, említve. 125., 198. o. A csonk utalhat a zárt épülettömb É-i nyúlvá
nyára, de talán még egy támpillér alapozásaként sem elképzelhetetlen, bár 
ennek ellent mond, hogy nem derékszögben illeszkedik az említett É-i fal
hoz. Sajnos a többi, É-ról kapcsolódó falcsonkhoz való viszonya alig ér
telmezhető. 

127. Több jel és körülmény látszik erre utalni. Mint láttuk, a „vár" bejáratánál 
egyelőre semmi nem utal erődített kapukiképzésre, és az É-i homlokzati 
falak vastagsága is csak 120 cm körül volt. így joggal feltételezhető, hogy 
a védelmi vonal északabbra helyezkedett el (MAGYAR 1991b, 212.). -
Másrészt a kapualj és különösen az azt D-ről lezáró belső kapu keskeny 
volta alapján kevéssé hihető, hogy a Kisudvar szekerekkel megközelíthe
tő lett volna. Talán még istálló sem volt az épülettömbön belül, hiszen trá
gyára utaló szerves lerakódást a földszinti helyiségek terrazo- és téglapad
ló maradványainál sehol nem említenek. Mindezek arra mutatnak, hogy a 
hercegi lakhely előtt kellett még egy gazdasági udvar - előudvar szerepet 
betöltő térségnek lenni. 

128. GEREVICH 1966, 142. o. 194. kép alaprajzán „M"-el és „L"-el jelölve, 
említve a 149-150., 190. oldalakon. 

129. MAGYAR 1991b, 219. a következő, Nagy Lajos-féle építkezések közé 
sorolva; BÚZÁS 1994,113. hasonlóképp kerítésfalként értelmezve, azon
ban még István hg. korából. 

130. Úgy vélem Búzás G. fentebb idézett - egyébként igen igényes és érzék
letes - rekonstrukciójának az Istvánvár ÉK-i és ÉNy-i feltételezett sarok
tornyára vonatkozó része teljes félreértésen alapszik. Önmagában a kiin
dulópontként felvett „keleti kiszögellés"-nek a keltezése is igen kérdéses, 
de, hogy az a falvastagsága (É-on: 110 cm, K-en 90 cm, D-en 105 cm) 
folytán védműként - toronyként - nem funkcionálhatott, teljesen bizo
nyos. Még a ténylegesen igazolható szerepét, azaz a különböző szinten ál
ló palotaudvarok összeköttetését is csak úgy láthatta el, hogy végülis sar
kait támpillérekkel kellett megerősíteni. (Igaz, utóbbira az ide rekonstru
álható, kiugró zárterkély utólagos kiépülése is okot adhatott.) - Mindeb
ből következik, hogy túlsó, Ny-i oldali párját, legalábbis vártorony minő
ségben, hiábavaló lenne keresni. 
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/. kép. A középkori királyi palota feltárt maradványainak összesített alaprajza 
Jelmagyarázat: I. Kisudvar; II. Nagyudvar vagy Belső udvar; III. Második udvar vagy Zsigmond udvara; VI. Északi előudvar vagy Külső udvar; V. A-B Nyugati falszoros D-i és É-i része; 
VI. Nyugati kis falszoros; VII. Nyugati belső udvar; VIII. A-B Déli belső udvar Ny-i és K-i része; IX. Keleti belső udvar; X. Keleti kis falszoros; XI. Keleti falszoros; XII. A D-i védőmübe 

foglalt előudvar vagy falszoros; I. SZ. Á. I. vagy Belső szárazárok ill. Keleti sziklaárok II. SZ Á. 11. vagy Külső szárazárok; l. István-torony; 2. A Kisudvar Ny-i és É-i szárnya (az Istvánvár 
„L"-alakú épülete); 3. A Kisudvar K-i szárnya a korábbi „téglány alakú" épülettel; 4. Délkeleti erkély; 5. Déli nagycsarnok épülete vagy Délkeleti palota; 6. Délnyugeti palota; 7. a. A 

Nagyudvar Ny-i szárnya; 7. b. Cisterna Regia; 8. Az I. szárazárok hídja; 9. A Nagyudvar É-i szárnya; 10. Kápolna; ll.A Nagyudvar K-i szárnya; 12. Csonkatorony; 13. „Gazdasági épület" 
vagy Borpince; 14. Az Árpád-kori városfal „patkó alakú" tornya vagy Patkótorony; 15. A 11. szárazárok korábbi hídja; 16. a-b. A Zsigmond-udvar É-i szárnyának D-i és É-i része; 
17. A Zsigmond-udvar DK-i szárnyának pincemaradványai vagy a „Keleti szárny pincesora" az oszlopokkal; 18. Épület a Zsigmond-udvar D-i részén; 19. Északkeleti kaputorony; 

20. A II. szárazárok újabb hídjának pillérei; 21. Az Északi vagy Koldus-kapu tornya; 22. Karakas pasa tornya; 23. Védmű az „osztófal" kapuja vagy Arányi-kapu előterében; 24. Buzogány 
torony; 25. a-b. A Rondella kaputornya és a Rondella; 26. Korábbi kaputorony („Kelenföldi kapu") és védmúvek a Rondella területén; 27. Vízirondella 
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2. kép. A korai vagy annak vélt maradványok a Várhegy D-i végének domborzati térképére vetítve. (EGYED 1968 szerint) 
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kaputorony és védművek 
("Kelenföldi kapu")- ??! 

3. kép. A korai vagy annak vélt maradványok a Várhegy D-i végén 
Jelmagyarázat: 32., 33., 34., 40., 45., 47., 59., k.g. (kerek gödör) - sziklagödrök; I., IL, HL, IV. - későbbi udvarok területe; pöttyözés - korai anyagot tartalmazó planírozási rétegek; 

zárójelben ill. idézőjelben a GEREVICH 1966 által használt megnevezés ill. jelölés; 7 - az objektum korai eredete bizonytalan; 77 - az objektum korai eredete erősen kétséges; 771 - az 
objektum korai eredete jelen ismeretünk szerint kizárható 
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4. kép. Az Istvánvár rekonstruált földszinti alaprajza 

(BÚZÁS 1994 szerint) 

5. kép. Az Istvánvár DK-i nézetének 

elméleti rekonstrukciója 

(BÚZÁS 1994 szerint) 
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6. kép. Az István vár és E-i előtere - alaprajzi rekonstrukció 
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THE RECONSTRUCTURED GROUNDPLANS 

OF THE MAIN ARCHITECTURAL PERIODS OF THE MEDIEVAL ROYAL PALACE OF BUDA 

INTRODUCTION 
To establish the main periods of the building of the royal palace of Buda has 
been a constant issue since the beginning of the excavations. Apart from the 
much heated debates of interpretation and localization of the earliest (13th 
c.) palace experts have come to agree on the later stages. The periods subject 
to the agreement and their architectural features can be outlined as follows: 

Mid-fourteenth century: The "Istvánvár" ("Stephen's Castle") was a rel
atively small and simple format residence of the Angevin prince István 
(Stephen) 

Between 1360 and 1380: king Louis the Great extended the "Castle", he 
built up a representative royal palace. 

Between 1410 and 1430: king Sigismund 's palace was built up accord
ing to the "standards" of European royal courts both in measures and in artis
tic value. This outlay of the building complex remained significant for the 
following centuries. 

Between 1470 and 1490: Due to the constructions going on under king 
Matthias to the greatest part of the palace was given a Renaissance outlook. 
Changes of the groundplan, though negotiated, are by no means significant. 

Between 1490 and 1541: Under the Jagiellonians (1490-1526) there 
were some more Renaissance parts added but later the emphasis was gradu
ally put on developing the fortifications. The ground plan - apart from the 
northern part - was only slightly disturbed. 

Whereas most experts analysing the major periods of building suggest 
greater or smaller changes in the ground plan too, up to the latest times there 
have only been few of them who have properly delineated the changes step-
by-step. 

No wonder this is so, as the limited number of archaeological data and 
the written sources cannot provide all encompassing insight. Thus if one tries 
to trace back the main stages of building through the changes of the ground 
plan, logical deductions have to be made to bridge the gaps. 

THE PROBLEMS OF THE EARLY ROYAL PALACE 

(second half of the 13 th. first third of the 14th centuries) 

It is well known that there are two opinions opposing each other concerning 
the localization of the early royal palace. Between the two extremes of 
László Gerevich and László Zolnay there have been several other, even more 

elaborate standpoints. 
Though the writer of the article is convinced that within the new settle

ment of Buda, founded after the Tartars' invasion (1241-1242), there must 

have been a royal palace, or at least a kind of royal residence, he cannot 
regard any of the opinions convincingly supported by archaeology. 

The fact that both at the NE and S corner of the long, triangular plateau 
of Castle hill finds and objects of the early period have been discovered is 
not sufficient to prove unambiguously the presence of the palace. On the 
other hand neither of them can exclude this supposition. It can also be 
assumed that both areas were royal properties. Trying to reconstruct the 
architectural structure and the ground plans of the buildings of the southern 
part of castle hill in the second half of the 13th. and beginning of 14th cen
turies one has to admit that the objects related or dated to the given period 
are not sufficient to build on. Thus one has to be contented with the mere rep
resentation of these fragments upon a geomorphological map. 

The in situ objects that due to their possible early dating are described 
in the article in topographical order can be divided into five groups: 1. rem
nants of built fortications 2. fragments of other buildings, 3 moats 4. pits 5. 
layers of levelling 

THE SOUTHERN PALACE AROUND 1350: THE "STEPHEN'S CASTLE" 
While the views of experts about the early palace are diverse there has 
been more or less concord concerning the palace building of the middle of 
the 14th century, because the first remains that can be relatively well inter
preted for archaelogy and the history of architecture have come from this 
period. 

Most experts agree that the building that in later sources is referred to as 
"Stephen's tower" or "Stephen's Castle" was related to Prince Stephen of 
Anjou (1332-1354), the younger brother of King Louis the Great ( king of 
Hungary: 1342-1382). The Stephen's Castle was built on the most southern 
part of the plateau of the Castle hill, where the buildings were placed around 
a trapezoid ward , the so called Little ward (length: 24-25 meters, width 7.4 
and 6.8 meters) and thus the whole complex of the buildings could have had 
a slightly trapezoid groundplan, too. For some reasons, the great tower - the 
Stephen's tower - standing in the southwest corner of the architectural unit 
had a different orientation. The total area of the building complex was about 
40^48 m x 22/18 m plus the Stephen's tower (11.1x11.9 m). Supposedly the 
rest of the trapezoid plateau northwards bordered by the so called I. Dry moat 
used to belong to the complex as a bailey. 

To sum it up, The Stephen's Castle consisted of a closed complex of 
palace-wings, a great tower on the southwest, and a bailey on the north. The 
"castle image" was given basically by the tower. 
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ENDRODIANNA 

A KESO REZKORIBADENI KULTÚRA 
BUDAPEST, ANDOR UTCAI TELEPANYAGA 
A KULTURÁLIS KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN 

Régi adósságunknak teszünk eleget akkor, amikor az 1947— 
1949-ben feltárt Budapest, XI. kerület, Andor utcai, késő 
rézkori telepásatás anyagát közreadjuk.1 

A főváros területének őskori kutatása, a rendszeres ásatá
sok az 1930-as években indultak meg, bár mint Tompa F. hang
súlyozza, a békásmegyeri ásatásokig inkább csak anyaggyűj
tésről (G. Müller-Kuales) lehet beszélni. Ugyanő 1936-ban 
beszámol (G. Müller-Kuales) 1931-1932-ben Békásme
gyer-Pünkösdfürdőn, Nagy L. 1934-ben Tabánban végzett 
ásatásairól, valamint a Gellérthegy DK-i lejtőjén 1904-ben elő
került, akkor még bodrogkeresztúrinak tartott leletekről.2 Ez a 
tanulmánya képezte alapját az 1942-ben megjelent nagyobb lé
legzetű munkájának.3 Néhány helyen pontosítja leírásait, és 
részletesebb áttekintést ad a budapesti őskori lelőhelyekről, 

„in memóriám Nagy Tibor" 

többek között Békásmegyer-Pünkösdfürdő stratigráfiai megfi
gyeléseiről. Újabb, a bádeni kultúrába sorolható leleteket is 
közöl: a Szilágyi J. által Békásmegyer-Vízművek területén 
1936-ban előkerült két nagyméretű hombárát, Müller 193l-es 
gyűjtéséből származó Hajtsár- és Egressy úti egy-egy edényét, 
valamint néhány, a Magyar Nemzeti Múzeumba került leletet 
a Paskál malom mellől és Rákoscsabáról. 

A késő rézkori kutatások közül megemlítendők Kutzián I. 
1948-ban a Gellért hegyen, valamint Nagy L. 1949-52 között, 
a budai Várhegyen folytatott ásatásai, amelyek (többek között) 
a bádeni kultúra újabb leleteit is napvilágra hozták.4 

Az első jelentős eredményeket főváros késő rézkorának 
kutatásában az 1947-1958 között, Nagy Tibor által Lágymá
nyoson folytatott régészeti leletmentő ásatások hozták meg. 

/. kép. A Bádeni kultúra elterjedése Budapest területén. 
11. lh.: Lenke u., 18. lh.: BEAC sportpálya, 19. lh.: Andor u., 20. lh.: Andor u. - Budafoki u. sarok, TRESS gyár, 21. In.: Gyapot u. (Szellőzőművek), 

22. lh.: Albertfalva. 23. lh.: Hunyadi János u. 
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Budapest XL ker. (Lágymányos) területén az alábbi késő 
rézkori-bádeni kultúrába sorolható régészeti lelőhelyek talál
hatók: 

Bocskai út (volt Lenke utca) (A bádeni kultúra fővárosi le
lőhelyei közül 17. számmal jelzett lelőhely.) (1. kép) 

A református templom építésénél egy merice került elő, a 
fiatalabb klasszikus bádeni kultúrára jellemző nagy, a perem 
fölé magasodó szalagfüllel.5 

BEAC sportpálya (18. lh.) 
A kultúra szórvány leletei ismertek, előkerülési körülmé

nyek ismeretlenek. Egy lapos aljú merice, valamint egy fazék 
szalagfüles peremtöredéke ismertek a lelőhelyről, melyek a 
bádeni kultúra klasszikus fázisára datálhatok.6 

Andor utca (volt Galvani utca) (19. lh.) 
Nagy Tibor ásatásai 1947-1949 között. A bádeni kultúra 

telepe, valamint a telepen egy zsugorított csontvázas sír került 
elő (részletesen lásd alább).7 

Andor utca-Budafoki út sarok (Tress vegyészeti gyár) 20. lh. 
Az Andor utcai telep szomszédságában 7 zsugorított csont

vázas sír került elő. A leletek 1934-ben kerültek a BTM-ba8 

(részletesen alább). 
Gyapot utca (Szellőzőművek) (21. lh.) 
1958-ban Nagy Tibor és Nagy Lajos a Szellőzőművek 

Gépháza alatti területen végzett leletmentést. Egy hulladékgö
dörről tesznek említést, melyből kevés leletanyag- díszítetlen 
füles bögrék, őrlőkő töredéke és állatcsont kerültek elő.9 

Albertfalva ( 2. lh.) 
Nagy T. leletmentése 1955-ben. A bádeni kultúra teleprész

lete került elő.10 A leletek a kultúra klasszikus fázisát képvise
lik. 

Hunyadi János utca 3. (23. lh.) 
Gáboriné Csánk Vera leletmentése 1973-ban. Építkezés so

rán a Felvonó gyár területén, protoboleráz leleteket tartalmazó 
objektumok mellett szórvány, a bádeni kultúrába sorolható ke
rámiatöredékek kerültek elő." 

A lelőhelyek koncentrálódása Lágymányoson elsősorban a 
geomorfológiai viszonyokkal magyarázhatók.12 A fent említett 
késő rézkori lelőhelyek a Duna jobb partján a Gellérthegy do
lomit sasbérceitől Lágymányos, Őrmező, Péterhegy, 
Albertfalva, Budafok vonalában a fiatal pleisztocén időszaki 
Duna oldalazó mozgása által kialakított öblözet déli részén he
lyezkednek el A mai felszínt a Duna würm végi és óholocén 
kori klímaváltozások hatására bekövetkezett jelentős vízho
zam növekedése, romboló és építő energiája alakította. Az eró
ziós tevékenysége miatt idősebb kavicsteraszok csak foltokban 
találhatók. A Gellérthegy dolomit sasbércétől kiindulva É-D-i 
irányban különböző kifejlődésű egykori feltöltődött medrek 
szabdalják fel a területet. A meanderek a folyó által lepusztított 
Il/a. sz. kavicsterasz üledékbe vágódnak be, néhol elérve a fel
ső pannon agyagos üledéket, amelyek a közeli hévforrás tevé
kenységének hatására sok helyen meszesek. Üledéksorozatuk 
finom szemcsés iszap, iszapos homok, agyag. A kiemelt hely
zetű egykori zátonyszigetek anyaga homokos kavics és ho
mok. A medrek által közrefogott felszíneken - ezek a felszínek 
egykor szigetek voltak - több őskori és római kori településhá
lózat nyomait régészeti feltárásban tárták fel, amelyek jelzik, 
hogy a történeti ókorban a nagyvizek idején is tartósan 
szárazulatok voltak. A felszínt réti agyag és réti öntéstalajok 
borították. Ma jelentős az antropogén feltöltés is (5-10 m) 

amelynek anyaga a század elején épített hőerőmű és gázgyár 
salak mellékterméke, amit a Kopaszi-gáttól Albertfalváig a 
Duna mellett terítettek szét.'3 

Nagy Tibor leletmentő ásatásainak előzménye, az Andor u. 
(a volt Galvani u.) és a Budafoki út találkozásánál, a Tress Ve
gyészeti Gyár építkezésekor, 1934-ben előkerült zsugorított 
csontvázas sírok voltak. Három rézkori, a bádeni kultúrába tar
tozó, mellékletekkel ellátott és négy melléklet nélküli sír került 
elő. Ajándékozás útján és Nagy Lajos leletmentése nyomán ke
rültek a Budapesti Történeti Múzeumba.14 (2., 6. kép) 

1947-ben Nagy Tibor a Lőporraktár és a Galvani utca kö
zötti homokbányában 1948-ban a Galvani u. É-i oldalán, a Ká
belgyár területén a bádeni kultúra nagy kiterjedésű települését 
és egy sírját tárta fel. (35-41. kép) Szórványként késő vaskori 
(kelta) leletek is előkerültek. 

Nagy Tibor 1947-ben kelt beszámolójából kiderül, hogy az 
Andor utca-BEAC sportpálya vonalában húzódó dombsor 
„sűrűn lakott volt", telepek sora helyezkedett el egymás mel
lett, amelyek közül a legdélibbet, az Andor utcait tárták fel.15 

Jelentésében „egy nagyobb méretű veremlakásról", hulladék
gödörről, valamint a lakóhelyek közé és mellé történt temetke
zésről tesz említést.16 Az őszi ásatás a telep további maradvá
nyait hozta napvilágra. „Egy földfeletti épületet, egy nagyobb 
méretű veremlakást, tűzhelyet és 14, kerámiában gazdag sze
métgödröt tártak fel ez alkalommal." 

1949 év nyarán az Andor u. és a Budafoki út találkozásá
nál pár hetes ásatói munkával egészítette ki a korábbi években 
már részben feltárt településről szerzett ismereteit. Az ásatási 
jelentésben „egy négyszögletes, kissé földbemélyített kunyhó 
maradványairól, valamint egy ovális szemétgödörről tesz em
lítést, amelyben a péceli kultúra jellegzetes kannelúrás és büty
kös töredékei voltak."17 

1952-ben, majd 1955-ben az Elektromos Alállomás mellett 
(ma már pontosan nem lokalizálható területen) kutat-
tak.(42^4. kép) 

Ásatási napló és összesítő alaprajz csupán az 1947-es évi 
tavaszi és őszi ásatásról maradt fenn, az ezt megelőző és köve
tő évek kutatásairól rövid beszámoló jelentések adnak hírt. (2., 
3. kép) A régészeti leletanyag egy része ezért ma már nem köt
hető objektumhoz, a továbbiakban szórvány anyagként tár
gyaljuk.18 Az Andor utcai késő rézkori, és 1947-ben feltárt le
lőhely az egykori Handreli Ödön tanyájának gyümölcsöse és a 
gyümölcsös körüli árok területeit jelenti. A feltárt terület nagy
sága az összesítő alaprajz alapján kb. 1300 m2. (3. kép) 

OBJEKTUMOK 
I. árok 
Az ásatási napló tanúsága szerint a szelvényben három gödör került fel

tárásra, melyből kettő metszette egymást. A nagyobbik gödör átmérője: 1,3 
m, mélysége 1,5 m, melyből díszített és díszítetlen kerámiatöredékek, vala
mint kőeszközök kerültek elő. A 2. számú gödörből leletanyag nem került 
elő. (7-9. kép) 

II. árok 
Három hulladékgödör és egy tűzhely került feltárásra a szelvényben. 

Igen sok kerámiatöredéket említenek, közte tál, merice, csésze, kétosztatú tá
lak és korsó töredékeit. A tűzhely felépítéséről nem tesznek említést, csupán 
arról, hogy cserepek a tűzhely kevert földjéből is kerültek elő. A tűzhelytől 
északra egy csomóban került elő nagyobb mennyiségű házikerámia. II/A 
árok negatívnak bizonyult. (10-14. kép) 
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III. árok 
A felső, fekete kevert talaj alatt, az árok közepén egy tűzhely volt, amely 

apró kavicsokkal volt kirakva. A tűzhely körüli kevert földben kerámiatöre
dékek és csontok voltak. A tűzhely tetején „paticsokat" említ az ásatási nap
ló, valószínűsíthető, hogy egy beomlott kemence maradványai kerültek elő. 
Díszített kerámiatöredékekről és egy csiszoló kőről tesz említést. (15. kép) 

V. árok 
Az árokban objektum nem került elő. A talaj felső humuszos rétegében 

néhány kerámiatörek volt. A szelvény északi felében egy csomóban kerámi
atöredékeket, mellette kőrakást figyeltek meg. (16. kép) 

VI-VII. árok 
Negatívnak bizonyult. 
VIII. árok 
Az árok falánál egy kis tűzhelyről, valamint egy tömbben előkerült pat-

icsokról tesznek csupán említést. 
IX. árok 
A humuszréteg alatt nagy mennyiségű patics és kevesebb kerámiatöre

dék volt. Objektumot nem figyeltek meg. 
X. árok 
A szelvény nyugati felében egy gödör került elő, melyet először 60 cm 

mélységig bontottak ki, betöltéséből néhány kerámiatöredék és csont került 
elő. Ez alatt a mélység alatt, laza hamus talaj volt, melyben sok cserép és 
csont volt, valamint kagylók. A szelvény keleti feléből nagy mennyiségű pat
ics, azok közül pedig „házikerámia" került elő. Az ásatási napló mericéről, 
díszített edénytöredékekről, valamint „fésűs díszű" edény töredékeiről tesz 
említést. (17-18. kép) 

XI. árok 
Objektumot nem tártak fel, szórvány kerámiatöredék ismeretes. (19-20. 

kép) 
A XII. árokban az összesítő alaprajz szerint tűzhely maradványai voltak. 
1947 őszén az addig feltárt terület szélein további 15 szelvényben 

(XV-XXIX. számmal jelzett árkok) folytatták a kutatást. Az összesítő alap
rajz és fennmaradt napló alapján az alábbiak állapíthatók meg. 

A XV., XXL, XXVIL, és XXVIII. számmal jelzett szelvények negatív
nak bizonyultak. 

XIV. árok 
A tavaszi XVI. árok végénél húzva. A XV. árok felöli részén a felszín 

alatt paticsos terület volt és ez alatt a patics alatt és mellette a XV. árok felé 
kemény kultúrréteg helyezkedett el Ebből a rétegből cserepek kerültek elő. 
(22. kép) A kultúrréteg mélyítése közben kerültek elő egy csoportban nagy 
edény töredékei. Díszített és házi kerámia vegyesen, 2 db csonka merice. A 
kultúrréteg alatt a homokos altalajban két gödör feltárása történt meg. 

1. gödör: 90 cm átmérőjű mélység 4 cm. Kissé ovális formát mutat, bel
sejéből vastag falú nagyobb edénytöredékek és egy „lapocka csont" jöttek 
elő, mely utóbbi ma már nem található meg. (21. kép 1-7.) 

2. gödör: átmérője: 80 cm, a felszíntől mért mélysége 70 cm Belsejéből 
vöröses, barna házi kerámiatöredékek és csontok, valamint vadkanagyar ke
rültek napvilágra. (21. kép 8-15.) 

A XVI. árokban 2 hulladékgödör került elő (23. kép), a XVII. árokban 
1. gödröt jelöl az egykori dokumentáció, azonban leletek nem köthetők hoz
zá. A XVIII. árokban 2 gödör (24-27. kép), XIX. árokban 3 gödör feltárása 
történt meg(14. kép 8-10.). A XX. árok betöltésében szórvány kerámia volt 
(28. kép 1-7.). A XXII. árokban 2 gödör, egy tűzhely maradványai mellett 
„kagyló réteget" figyeltek meg. (28. kép 8-16.; 29. kép) 

XXIII. árok 
Keskeny árok amely a tavaszi ásatás I. árkát metszi. „Az I. árok tövében 

kemény, vörösre égett talaj volt és a kemény talaj alatt egy gödör volt." Át
mérője: 1,3 m. A felszíntől mért mélysége: 90 cm, a gödör mélysége : 50 cm 
A gödörből egy merice és egy „fésűs díszű" (kannelúras) fél edényke, és 
több más díszített töredék került elő. E gödör mellett északi irányban egy 
másik gödör is volt, amelyet azonban Nagy Tibor nem bontott ki. (30-31. 
kép) 

XXIV. árok 
Az árok felszíne fekete, kevert homok. A felszín alatt az árok alsó részén 

égett piros paticsos réteg feküdt, mely a felszíntől 50 cm-ig húzódott. A ré
tegből cserepek kerültek elő. A tömör réteg alatt „természetes homok". Az 
árok szélén egy gödörbetöltéséből merice töredéke, cserepek és állatcsont 
kerültek elő. Az 1. gödör átmérője: 1,1 m., mélysége: 80 cm 

2. gödör átmérője: 1,5 m, mélysége 90 cm. Betöltése égett, hamus volt, 
melyben kerámiatöredékek voltak. (32. kép) 

XXV. árok 
55 cm mélységben egy gödör került elő. 1. gödör: Átmérője: 140x160 

cm, ovális, mélysége 80 cm. A gödör belseje fehér agyagos tömör föld, köz
te néhány cserép, míg a gödör tetején két mericetörtedéket említ az ásató. 
(33. kép 1-7.) 2. gödör: betöltésében hamus réteg volt, közötte cserepek. Át
mérője: 1 m, mélysége: 65 cm. Leletek: kétvégű csonttű, és mészbetétes cse
repek. (33. kép 8-15.) 

XXVI. árok 
A felszín homokos, alatta 4 cm-re vegyes cserepek kerültek elő. 40 cm 

mélyen bontakozott ki a kerek tűzhely, melynek talaja égett piros, hamus 
volt. A tűzhely tetejéről, 40 cm mélyen egy csonka peremű felmagasodó fü
lű, kerek aljú merice és néhány benyomott díszű edény nyaktöredéke került 
elő. A kerek tűzhely átmérője 225 cm, 70 cm mély. Az alja „tölcsér alakú", 
belsejéből edénytöredékek kerültek elő. Az árok közepén egy „homokba vájt 
nagy lakóhelyről" tesznek említést, melynek átmérője 235 cm, hossza 
325-355 cm. A tetején a humusz alatt a betöltésben égett paticsok voltak. Le
letek: nagy edények nyaktöredékei és vastag falú edénytöredékek, csontok, 
valamint egy kis tál. A „lakóhely" mellett egy kis gödör (átmérője 135 cm, 
mélysége 70 cm) üres volt. A leltárkönyvi bejegyzésben merice, többszörö
sen hornyolt fültöredék, duplasoros pontokkal díszített fazéktöredék is sze
repel. (34. kép) 

Az Andor u.-i homokbánya területén talált zsugorított csontváz. 
Tájolása: Ny-ÉNy-DDK. Melltől lefelé szét volt dúlva. Koponyája É 

fele jobb kar a mellén keresztbe fektetve. Az előkerülés helye nem lokalizál
ható. A lehordott felszín alatt 40 cm mélységben került elő. A csontok között 
edénytöredékek hevertek, köztük egy kihajló peremű edénytöredék, a perem 
belső oldalán tűzdelt díszítéssel. Néhány durvább cserép, valamint egy csi
szolt kőtöredék tartozott a leletek közé. A csontváztól keletre 350 cm távol
ságra pirosra égett a talaj, melynek felső részén tömör kagylóréteg, a kagyló 
alatti égett rétegből cserepek, paticstöredékek és kettő darab csiszolt kő ke
rültek elő." A sír pontos helyét az 1947-es ásatás területén, nem lehet beha
tárolni. 

A KERÁMIATÍPUSOK TIPOLÓGIAI ANALÍZISE 

(4. KÉP, I. Á.) 

A1-A6. Csészék 
S profilú csészék, a perem fölé magasodó széles szalagfüllel, a hason 

benyomott pontdísszel. Lelőhelyünkön egy kivételével díszítetlen változata 
is előfordul. Aljuk lekerekített. (8. kép 7.,19. kép 2., 23. kép 6., 31. kép 3., 
35. kép 4., 42. kép 7.) Párhuzamai Pécelről,20 Üllőről,2' Zugló-Egressy út
ról,22 Szlovákiában NevidzanybóF ismertek. Az idősebbnek tekinthető (fü
lük fölött bütykös csésze) típus nem került elő,24 s ez a jelenség általánosnak 
tekinthető a bádeni kultúra budapesti lelőhelyein. Fiatalabbnak tartjuk 
ugyanakkor az A4-5. számmal jelzett típusokat, melyek alacsonyabbak, al
juk lapos, szalagfülük a perem fölé magasodik (6. kép 3., 12. kép 1., 24. kép 
3.), melyek párhuzamait elsősorban Hódmezővásárhely, Center, 
Palotabozsok lelőhelyeken, tehát a kultúra fiatalabb szakaszában találjuk 
meg.25 

B1-B4. Bögrék 
Enyhén ívelt nyakúak, szalagfülük a perem fölé magasodik, a hason 

függőleges kannelúra dísz található, vagy díszítetlenek. Egy bögre nyakán a 
kannelúra felett benyomott pontsor dísz látható.(6. kép 2., 8. kép 6., 13. kép 
2., 31. kép 7.) Ugyanilyenek többek között Keszthely-Apátdomb,26 

Nevidzany27, Cerveny-Hradok és Svodin28 a bádeni kultúra klasszikus fázisát 
képviselő lelőhelyeiről kerültek elő. 

C1-C3. Tálkák 
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2. kép. Andor u. (volt Galvani utca) és környéke a kutatott területekkel 
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3. kép. Andor u. 1947. évi ásatás összesítő alaprajza 



4. kép. Bádeni kultúra kerámiatípusai az Andor utcai lelőhelyen 
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CA 

5. Kerámiatípusok előfordulásának gyakorisága, kronológiai datálással 
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A bögréknél általában magasabbak, lekerekített, vagy lapos aljú, ívelt 
nyakú tálak díszítetlenek, vagy lencsesorral díszítettek. (7. kép 3., 8. kép 
4.,9.; 34. kép 5.) A 43. kép 3. edényét „Becher" típusba soroljuk. Formailag 
nagyon hasonló a kronológiailag idősebb Michelsberg kultúra keleti csoport
jának (cseh-lengyel) Tulpenbecher típusához.29 Párhuzama ismert Pécs-Vasas 
és a bádeni kultúra késői fázisának leletei között,30 de a Cernavoda III alapo
kon kialakult Co|ofen III. (késői fázis) kultúrában formailag analóg edénye 
ismert.31 

D1-D7. Korsók 
Dl Három töredékes korsót kell itt megemlíteni. Hasas korsók enyhén 

kifelé ívelő nyakkal. Az egyiken a szalagfül letört. A másik is minden bi
zonnyal szalagfülű volt. A hason függőleges és ferde kannelúrák váltogatják 
egymást. (19. kép 3., 23. kép 8., 24. kép 4.) Telepünkön a korsóformák kö
zül, tipológiailag a legidősebbnek tekinthető. Ez a típusú díszítés a fiatalabb 
korsókon már nem fordul elő, azokon inkább a benyomott pontok és széle
sebb kannelúra díszítés dominál. Ugyanez a díszítés látható egy összeszűkü
lő nyakú korsón, amely már a Tekovsky Hradok-Fonyód fázisban megtalál
ható Szlovákiában. (Pavúková G/l típus).32 Valószínűleg ebből a díszítésből 
alakul ki a fiatalabb korsók kannelúrázott díszítése, ahol a ferdén besimított 
díszítés, ferde kannelúrázott bordává alakul át (D4. típus). Ezt Üllőn előke
rült kerámiatöredékeken33 és a Budapest Zugló-Egressy út korsóján figyel
hetjük meg.34 

D2. Szalagfüles korsó. Hengeres nyakú korsó, a perem fölé magasodó 
széles szalagfüllel. A has erősen öblösödő, melyet a fenékrészig függőleges 
kannelúra díszít. (6. kép 8.) Párhuzamát Nevidzanyban találjuk.35 

D3^1. Enyhén ívelt nyakú, hasas széles szalagfülű korsók. Díszítetlen és 
kis függőleges bordával díszített darabjai kerültek elő az Andor utcai telepen. 
(24. kép 1., 2.) Pavúková Baden III, G típusának felel meg.36 

D5-6. Alacsony szalagfüles korsók. Hengeres nyakú, pereme enyhén ki
felé hajlik, szalagfüle a perem fölé magasodik. Kettős benyomott pontsor kö
zött karcolt hálóminta díszíti. (6. kép 6.)37 Díszítésbeli variációja: a nyakon 
körbefutó pontsor alatt karcolt dísz található. (36. kép 2.,4.) Nehéz eldönte
ni, hogy a korsók vagy bögrék csoportjába soroljuk e. Szlovákiában nem is
merjük párhuzamát. A kettős pontsor alkalmazása mindenképpen a postbo-
lerázi időszakra datálja. Szikrán,38 Békásmegyeren,39 Röszkén40 kerültek elő 
hasonló edények. A korsótípus változása jól követhető. Jelentős bolerázi ha
gyományokat őriz. A bolerázi időszakban összeszűkülő nyakkal, enyhén 
ívelt szalagfüllel, uralkodó korsótípus. Későbbiekben kannelúrás díszítéssel 
él tovább, majd úgy tűnik, az idősebb klasszikus bádeni kultúra fiatalabb sza
kaszában hengeres nyakkal, egy vagy kettős pontsorral, hálómintával díszí
tik. 

D7. Nagyméretű, hengeres nyakú, öblös hasú korsó, perem fölé maga
sodó szalagfüllel, alatta rövid kannelúra dísszel. (24. kép 6.) Párhuzamát az 
únyi leletek között találjuk, így tipológiailag a legfiatalabbnak tekinthetjük 
(Pavúková Baden IVA, Neustupny C fázis).41 

Fiatalabbnak tekinthetők azok a korsók is, melyeknek széles szalagfül
töredékei kannelúrázottak, a fül széleit benyomott pontsor díszíti. (29. kép 
5.,7-8.) Analógiáit a fiatalabb klasszikus bádeni kultúra lelőhelyein találjuk 
meg: Káposztásme-gyer-Farkaserdő42, Úny43, Polgár-Téglaszín.44 

E1-E9. Félgömbös tálak 
Behúzott pereműek, profilált aljjal. Gyakran a perem alatt, vagy a hason 

benyomott pontsor, vagy lencsedísz látható, melyet néha plasztikus bütyök 
tör meg. (26. kép 1-4., 38. kép 2., 39. kép 5., 7., 40. kép 5., 42. kép 8., 43. 
kép 7.) Egy példányon függőleges, rövid, hullámos bordadísz van. (7. kép 7.) 
Egyéb kerámiatöredékek is kerültek elő, melyek ezt a típust képviselik. (21. 
kép 9-10.) Hasonlók többek között Nevidzany,45 Medve u.,46 a kultúra 
klasszikus fázisát képviselő lelőhelyekről ismeretesek. 

Fiatalabbnak tekinthetjük az általunk E7-9. típusba soroltakat. A tálak 
alacsonyabbak, enyhén ívelt nyakúak, vagy egyenesen levágott pereműek, a 
hason általában szubkután fül van. (22. kép 4., 9. kép 7., 38. kép 3-4., töre
dékek: 11. kép 7., 29. kép 10.) Párhuzamait a kultúra késői fázisát képviselő 
leletek között találjuk, Esztergom-Diósvölgy,47 Ossarn48 lelőhelyeken. 

F1-F5. Kónikus tálak 
A kónikus, enyhén S-profilú tálakon gyakori a kétsoros pont vagy rovát

ka dísz ami alatt bekarcolt hálóminta van. A tálak vagy fül nélküliek, vagy 
szubkután fülűek. A peremen belül - bolerázi hagyományként - gyakran be
vagdalt dísz látható. (7. kép 2„ 4., 12. kép 4., 15. kép 2.,4., 25. kép 5., 29. 
kép 1-2., 30. kép 1-4., 35. kép 5., 7., 36. kép 5., 7., 38. kép 1., 42. kép 6., 
43. kép 6.) Gyakran előforduló típus, megtaláljuk Üllő, Alsónémedi és Viss49 

leletei között is. 
Fiatalabb típus az F. számmal jelzett, amikor a perem ansa lunata szerű

en kicsúcsosodik, amely leggyakrabban a szubkután fül felett látható. (36. 
kép 3., 37. kép 8.) Párhuzama Káposztásmegyeren,50 Nevidzany és Cerve-
ny-Hradok5' lelőhelyeken is előkerült. 

G1-G3. Kétosztatú tálak 
Két típusa került elő telepünkön. Kis osztógombbal, a tálak díszítetle

nek, vagy benyomott pontsorral és sraffozott háromszög díszítéssel, illetve 
ezek variánsaival, melyeket korai típusnak tarthatunk. (6. kép 7., 15. kép 1.) 
A Tress gyári sír mellől elő került tál kissé behúzott peremű, a peremen be
nyomott pontsor dísz van, melyen két kis osztógomb ül A tál oldalán szub
kután fül nyoma látható. Foltos, szürkésbarna színű. Analógiái ismertek töb
bek között Nevidzany 3/70 objektumából,52 valamint Beladicéről.53 

Fiatalabb típus a nagy és díszített osztógombú tál, többszörösen hor
nyolt szubkután füllel. (10. kép 5., 17. kép 11., 21. kép 7.) A tálak anyaga fi
noman iszapolt, polírozottak. (9. kép 8-9., 12. kép 5., 17. kép 3., 17. kép 3., 
20. kép 8.) 

H1-H4. Talpas tálak 
Négy rekonstruálható darab került elő. Három díszítetlen, egy, amely 

sírból került elő, díszített. Talpuk négyszögletű, kör, illetve háromszög át-
metszetű. (6. kép 1., 43. kép 5., 19. kép 4., 28. kép 1.). A díszített tál felső ré
sze félgömb alakú, talpa csonka gúla és oldalai homorúak. Oldalát és talpát 
zegzug vonalak és részben hálóminta díszíti. A talpán vízszintes irányú átfú
rás van.54 Szlovákiában idősebb példánya képviseli párhuzamát.55 Elsősorban 
hazai lelőhelyeken találjuk párhuzamait. Békásmegyeren díszítetlen, négy
szögletes talpú csésze került elő.56 A budakalászi temetőből több példányát 
ismerjük.57 Pavúková tipológiájában a Bádeni kultúra Il/b periódusnál koráb
bi nem ismeretes, Morvaországból azonban a kannelúrás kerámia bo-lerázi 
fázisából (Jevisovice Cl) formai előzménye megtalálható, amely a 
Trichterbecher kultúra hagyományait őrzi.58 Nagykanizsa-Inkey sírkápolna 
bolerázi leletei között hasonló került elő.59 

11-13. Amfora alakú edények 
Fül nélküli nagyméretű tárolóedények. Nyakuk hengeres, hasuk öblös. 

Kerámiatöredékekből rekonstruálhatók. (14. kép 8., 19. kép 7., 34. kép 4., 
42. kép 5., 44. kép 6.) Tipológiailag az idősebb klasszikus bádeni kultúra am
fora alakú edényeiből vezethetők le A plasztikus bordadíszítések gyakoribbá 
válnak. A töredékekhez hasonló került elő Káposztásmegyerről, Üllőn, 
Nitriansky-Hradokon.60 

J1-J3. Amforák 
Előző típus változata, két szemben levő kis szalagfüllel az edény vállán. 

Két edény töredékei alapján valószínűsíthető, hogy díszítetlen amforák da
rabjai. (10. kép 1., 17. kép 1.) Egy nagyméretű, enyhén kihajló nyakú edény
amfora töredékei díszítettek. A nyakon három sorban bevagdalt vonalak, 
alatta függőleges sávozásban üres, és karcolt halszálkamintás sávok válto
gatják egymást. Az edények egész felületét beboríthatta a kétségtelenül bo
lerázi tradíciója díszítés. (42. kép 9.) Budapest Káposztásmegyer-
Farkaserdő 50. gödréből került elő hasonlóan díszített amforatöredék. Ana
lógiák - Szlovákiából, Bináról több fenyőágmintás töredék, Balaton-
kenese-Akarattya, valamint a káposztásmegyeri amforatöredék - alapján az 
Andor utca fent leírt leleteit, az idősebb klasszikus bádeni kultúra idősebb fá
zisára (Pavúková tipológiája alapján Baden H/b), Cerveny-Hradok, Bina le
leteivel jellemzett időszakra datáljuk.61 A díszítés erős Cotofeni hatásokat 
tükröz, Cotofen I-ben tipikus, ellentétben a bádeni kultúrával annak késői, 
Cotofen III fázisáig tovább él.*2 

K. Gynakomorf edény 
Amfora alakú kerámia típus egy variációja, amikor a nyak alatt belülről 

kinyomott, vagy plasztikusan jelzett mellek vannak, az Andor utcai töredé
ken sugár irányú kannelúra díszítéssel. (31. kép 6.) A kerámia típust V. N. 
Pavúková részletesen tárgyalta, a felhozott analógiák (Fonyód, Sena, Pari, 
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Brno-Lisen) alapján a postbolerázi horizont edényeit, a ritkább bolerázi edé
nyek folytatásának tartja.63 Párhuzama Co^ofeni kultúra köréből is ismert, 
egy fenyőág mintás töredékből.64 

Talán nem lehet véletlen, hogy a kerámiatípus megjelenése kronológia-
ilag párhuzamosítható az idolplasztika megjelenésével. (Bolerázi horizont.) 
Vallási szimbolizmusuk így minden bizonnyal némiképp eltérhet az Ózd
centeri, Gömör és Vceline halmos temetkezésekből ismert kar és arcábrázo-
lásos urnákétól, ugyanakkor a két kerámiatípus között úgy tűnik, kronológi
ai különbség is kimutatható, hiszen a fiatalabb klasszikus bádeni kultúra le
letei között már nem találjuk meg a gynacomorf edénytípust. 

L1-L5. Hombárok 
A nagyméretű gabonatároló edények két típusa van képviselve. Enyhén 

profilált, durvított felületű edények, melyek peremén plasztikus, ujjbenyo-
másos bordadíszítés található, (40. kép 1., 42. kép 1-3., 44. kép 1.) valamint 
hengeres nyakú öblösödő hasú lécdíszes, kannelúrás, illetve bordadíszes 
edények, melyek alapvetően a kultúra fiatalabb szakaszának domináns da
rabjai, melyet többek között a békásmegyeri, únyi analógiák támasztanak 
alá."5 (27. kép 1., 31. kép 4., 39. kép 1., 44. kép 6-7.) 

M1-M5. Fazekak 
M1-M2., M4. Enyhén kihajló peremű fazekak a hasélen beszurkált 

pontsorral. (35. kép 6., 8.) Cerveny-Hradok, Bina és Svodin lelőhelyekről is
mertek párhuzamai."' 

M3. Enyhén profiláltak, a peremen plasztikus bordadísszel. A típus kia
lakulása a bolerázi csoporttól követhető, ahol többsoros bordadísszel fordul
nak elő. A telepek általános és gyakori kerámiája.(13. kép 4-6., 16. kép 1-6., 
18. kép 1-4.) A peremen gyakran bevagdosás, vagy lencsesor látható. (23. 
kép 1., 5., 27. kép 2-4., 29. kép 12.) 

M5. Ansa lunata fülű fazekak, gyakran benyomott pontokkal díszítet
tek.^, kép 16., 11. kép 5-6., 15. kép 5., 29. kép 14.) A típus az idősebb 
klasszikus bádeni kultúrában lép fel (Pavuková III) eleinte szalagfüllel, ké
sőbb ansa lunatával. Jó párhuzamai ismertek Üllőről, Káposztásmegyerről, 
és Cerveny-Hradokról.67 

N1-N3. Mericék 
Mericéknek, két típusa került elő a telepen: lapos szélesebb aljúak vala

mint a lefelé keskenyedő mericék. (6. kép 4., 9. kép II.,15., 19. kép 5-6.,20. 
kép 18., 22. kép 5-7., 32. kép 19., 33. kép 5-6., 34. kép 6., 35. kép 1-3., 43. 
kép 1.) Az idősebb klasszikus bádeni kultúra végén jelennek meg, a kultúra 
végéig megtalálhatók, módosult formában, csücskös aljjal és nagy, a fenék
ből kiinduló, perem fölé magasodó füllel. Analógiái többek között 
Sárisápról, Veszprémből és ugyanez a típus Nitriansky-Hradokról is ismert.68 

01-03. Virágcserép alakú edények 
01. Hengeres, lapos aljú, szalagfüles bögre töredéke, talpához közel két 

sorban benyomott pontokkal díszítve. (38. kép 5.) Sopron-Kőhida, Hódme-
zővásárhely-Bodzáspart, Tlmace69 lelőhelyeken találunk hasonló díszítetlen 
darabokat. 

02. Virágcserép alakú, egyenesen levágott peremű pohár, két sorban be
nyomkodott lencsedísszel. (38. kép 6.) Formáját tekintve analóg egy sarkadi 
edény, amelynek kis szalagfüle van.70 

03. Az előzőhöz hasonló forma, szélesebb szájjal, három soros benyo
mott pontokkal díszítve. (24. kép 7.) Díszítetlen párhuzama ismert 
Palotabozsokról,71 valamint a késői Cojofen kultúrából, annak III. periódusá
ból.72 

Mindhárom kerámiatípus párhuzamát tehát a bádeni kultúra fiatalabb 
szakaszának leletei között találjuk meg. Neustupny D, E fázisának (késő 
báden-kosztolác periódus) kerámiatípusai között ekkor kerülnek előtérbe a 
szögletesedő formák.73 Megemlíthetünk két hasonló alsó-ausztriai párhuza
mot Lichtenwört, késő báden-kosztolác leletanyagot reprezentáló lelőhely
ről is.74 

Kő, csont és rézeszközök 
A telep feltárása során számos csonteszköz, ár, véső, tű, simító (45. kép 

1-7.), átfúrt kőeszköz (45. kép 8.), retusált penge (45. kép 10), kétosztatú ön
tőminta töredéke (46. kép 4.), számos kő-és agyagnehezék (46. kép 3., 5.), 
valamint áglenyomatos paticstöredék (46. kép 1., 2.) került elő. A réz leletek: 
réz véső, réz huzal és réz ár közül ma már csak az utóbbi van meg. (45. kép 
9.)75 

Az állatcsontanyag vizsgálata során Bökönyi S. az alábbi eredményre 
jutott.76 A vizsgált állatcsontok száma 502. 

Hal 
Piscis sp. 1 0,20 1 0,52 

Hüllő 
Európai teknős 
Emys orbicularis 6 1,20 1 0,52 

Emlősállatok 
Vad emlősök 

Vadmacska 
Felis silvestris Schreb 2 0,40 2 1,04 
Vaddisznó 
Sus scrofa fer.L. 4 0,80 3 1,56 
Őz 
Capreolus capreolus L. 4 0,80 1 0,52 
Gímszarvas 
Cervus alaphus L. 13 2,61 8 4,17 
Őstulok 
Bos primigenius Boj. 4 0,80 3 1,56 
Vadállatok összesen 34 6,81 19 9,89 
Vad emlősállatok 
összesen 27 5,49 17 8,95 

Domesztikált emlősállatok 
Kutya 
Canis familiáris 6 1,20 4 2,09 
Sertés 
Sus scrofa dorn. L. 105 21,04 37 19,27 
Juh 
Ovis aries L. 194 38,88 69 
35,94 
Kecske 
Capra hircus I. - -
Szarvasmarha 
Bos taurus L. 160 32,07 63 32,81 

Háziállatok 
összesen 465 93,19 173 90,11 

Domesztikált emlősállatok összesen 
465 94,351 173 91,05 

A vadászott állatok száma elenyészőnek tűnik a domesztikált állatokhoz 
képest. A juh, kecske, szarvasmarha és sertéscsontok előfordulási aránya 
megfelel a bádeni kultúra telepein megszokottaknak. A háziasított állatok 
egyed számát tekintve is feltételezhető a hosszabb ideig tartó egy helyben la
kás. 

ÖSSZEFOGLALÁS, DATALAS 

A Budapest XI. kerület Andor utca és környékén 1947-1952 
között folytatott ásatások során feltárt régészeti lelőhelyeket a 
késő rézkori bádeni kultúra önálló telepeiként tartották nyil
ván. Az utóbbi évek ásatásainál (Pilismarót-Szobi rév, 
Káposztásmegyer, Farkaserdő) azonban megállapítást nyert az 
a tény, hogy ellentétben a tiszántúli, vékony kultúrrétegből ál
ló, pásztorkodó életmódot tükröző kisebb telepekkel,77 a Du
nántúlon számolni lehet nagy kiterjedésű, és hosszabb helyben 
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maradást feltételező lakóhelyekkel. így feltételezhetjük, hogy 
az Andor utca és Budafoki út környékén egymástól néhány 
száz méterre előkerült leletek egyidőben élt népesség hagyaté
kát képezik. A Tress gyár területéről előkerült zsugorított 
csontvázas sírok, a telepen élt népesség temetkezéseként érté
kelhetők, mely tény tipológiailag is igazoltnak látszik, egyúttal 
a terület kutatottsága alapján valószínűsíthető, hogy a temető a 
telep szélén helyezkedett el. 

A régészeti leletanyagban szórványosan néhány középső 
rézkori - a Ludanice kultúrához köthető - kerámiatöredék, kel
ta és Árpád-kori cserépmaradványok is előfordultak. Az 1994-
es évi hitelesítő ásatás során II—III. századi tűzhely került elő. 
így az említett korszakok, késő rézkori bádeni kultúrával 
együtt a horizontális stratigráfia összetevőit jelentik. 

Az Andor utca bádeni kultúra telep és sír anyaga, 
Nemejcová-Pavuková tipológiáját alapul véve a II/b-c-IV/a 
fázisok típusait reprezentálják. (4. kép) A tipológiai eltérések 
nyilvánvalóak, azonban a bádeni kultúra klasszikus (!) fázisá
nak kronológiai különbségeit a magyarországi ásatások strati-
gráfiailag nem bizonyították. Hasonló probléma merült fel 
Káposztásmegyer-Farkaserdő leletanyagának előzetes tanul
mányozása során is, ahol ugyanazon a telepen idősebb és fia
talabb objektumok leletanyaga együttesen fordult elő. Mindkét 
lelőhelyen valószínűsíthetően a fejlődés, továbbélés kontinui
tását külső tényezők nem zavarták meg. Ch. Mayer két alsó-a
usztriai lelőhely, Lichtenwörth és Ossarn leleteit - Iza strati-
gráfiáját alapul véve - megállapította, hogy Ossarn I leletei, a 
szlovák kronológia fentebb említett fázisai (II b,c-IV/a) összes 
kritériumát magában foglalja, párhuzamba állítva Hódmezővá-
sárhely-Bodzáspart L, Palotabozsok I, Iza II anyagával. Ossarn 
I. leleteivel jellemzett időszakot, a kelet ausztriai bádeni kul
túra középső szakaszát, míg Ossarn II, Hódmezővásár-
hely-Bodzáspart II, Palotabozsok II, Iza III - a késői (késő 
báden-kosztolác) szakaszt képviselik.78 

Az Andor utcai leletanyag egy része Palotabozsok I-el pár
huzamos, így tipológiailag a magyarországi bádeni kultúra 
klasszikus fázisán belül három periódust lehet megkülönböz
tetni. 

1. Idősebb klasszikus bádeni kultúra (Fonyódi típusú lele
tek, Káposztásmegyer-Farkaserdő 50. sz. gödre,79 Andor utcai 
fenyőág mintás amfora, Balatonboglár,80 Tekovsky-Hradok). 

2. Klasszikus bádeni kultúra középső szakasza (Andor ut
cai leletek többsége, Budakalász I, Palotabozsok I, Hódmező
vásárhely I, Viss I, Nevidzany, Ossarn I). 

3. Klasszikus bádeni kultúra fiatalabb (vagy késői) szaka
sza Ossarn II, Budakalász II, Hódmezővásárhely II, Palota
bozsok II, Pécs-Vasas, Andor u. XVIII. árok anyaga, Úny és 
Viss II. típusú leletek, amelyek azonban már megkülönböztető 
tipológiai sajátosságokat hordoznak, amelyek alapján, és újabb 
kutatásokkal kiegészítve, a jövőben talán lehetséges lesz né
hány lokális csoport elkülönítése.81 

A hódmezővásárhelyi és palotabozsoki leletekhez hasonló
an a vissi kerámia kapcsán is felmerül a tipológiai-kronológiai 
kettéosztás lehetősége, amire már Kalicz N. is felhívta a figyel
met.82 Az ezt megelőző két kronológiai fázison belül ilyen mar
káns tipológiai különbségeket, amelyek lokális elkülönítést 
vethetnek fel (pl. vissi többszörösen hornyolt fülek, és ózdi ko
rongos fülek, vagy a nagyméretű, díszítésében is sajátos únyi 
hombáredények jelenléte) nem lehet megfigyelni. Mindez nem 

zárja ki, hogy elsősorban a vallási elképzelésekkel összefüggő 
jelenségek, vagy egyes kerámiatípusok jelenléte egy-egy idő
szak sajátosságaiként értékelhetők. 

A következő periódust tipológiailag a Kosztoláci kultúra 
tölti ki. 

Az Andor utcában előkerült leletanyag idősebb kerámiatí
pusai, gondolunk itt a gynacomorf edényre, és a fenyőág díszí
tésű amforára - elsősorban anatóliai - égéi, és CoÇofen I hatá
sokat tükröz. Korábban megállapítást nyert, hogy a déli erede
tű hatások az Ezero kultúrán keresztül kerültek az európai kon
tinensre és a bádeni kultúra idősebb szakaszának végére szűnt 
meg.83 A szellemi életben bekövetkezett változásokban is nyo
mon követhető ez a folyamat, hiszen ekkor szűnnek meg a fej
nélküli idolok, valamit a gynacomorf edény típusa. 

A kultúra klasszikus fázisában a nyugat-égei elemek foko
zatos elterjedésével párhuzamosan a kelet-európai sztyeppéi 
infiltráció hatása, többek között a sztélé állítás jelenségében is 
megnyilvánul. A sírok, és csontvázak fölé emelt kőpakolás 
szokása kontinuitást mutat a Bádeni kultúra klasszikus fázisá
nak végéig. A nagyobb méretű sírkövek, sztélék azonban csak 
a klasszikus Bádeni kultúra középső szakaszában jelennek 
meg, és valószínűsíthető, hogy összefüggésben állnak a csont
vázas temetkezési rítus szélesebb körben való elterjedésével. 
Hasonló rendeltetésű, díszítetlen, vagy embert ábrázoló sztélék 
kerültek elő Bulgária, Ukrajna és Belorusszia területén találha
tó kurgántemetkezések során (Dnyepropetrovszk, Glubokoje). 
Ezt a feltevést látszik igazolni, Mezőcsáton, a sztyeppéi gödör-
síros kultúra kurgánja alatt előkerült sztélé is.84 

Egyetérthetünk ugyanakkor Ch. Mayer megállapításával, 
miszerint Délnyugat-Szlovákia, Kelet-Ausztria, és a magyar
országi, elsősorban dunántúli klasszikus bádeni kultúra tipoló
giai párhuzama figyelhető meg. 
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DIE SIEDLUNGSMATERIALIEN DER SPÄTKUPFERZEITLICHEN BADENER KULTUR AUS DER ANDORSTRABE 
IM SPIEGEL DER KULTURELLEN VERBINDUNGEN 

Hinsichtlich der späteren kupferzeitlichen Forschungen in der Hauptstadt, 
zwischen 1947 und 1958, brachten die von Tibor Nagy geführten Rettungs
grabungen aus Lágymányos die bedeutendsten Resultate. Es wurden 
mehrere spätkupferzeitliche Fundorte der Badener Kultur - zwischen ihnen 
der Ort aus der Andor Straße - freigelegt. Auf Grund der geomorphologis-
chen Untersuchungen kann man sagen, daß im oben erwähnten Gebiet der 
Hauptstadt die Volksgruppe der Badener Kultur sich auf einer Sandbankinsel 
zwischen den Strombetten der Donau niederließ. Dieses Gebiet blieb immer 
vom Hochwasser dauerhaft trocken. (Bild 1.) 

Die Vorgänger der Rettungsgrabungen von Tibor Nagy waren die 
Hockergräber, die 1934 bei den Bauarbeiten derTress Chemiefabrik an der 
Ecke Budafoki Straße Andor Straße (ehemalige Galvani Straße) Fundorte 
erschlossen. Es kamen damals drei kupferzeitliche, mit Beigaben und vier 
ohne Beigaben versehene Gräber ans Tageslicht, welche zur Badener Kultur 
gehörten. (Bild 5.) 

Von der Fundstelle der Gräber einige hundert Meter entfernt wurden bei 
der Andor Straße zwischen 1947-1949 und 1952 weitere Ausgrabungen 
geführt. Bei diesen Ausgrabungen, die auf 1500 Quadratmetern geführt wor
den waren, kamen Abfallgruben, Objekte - die in die Erde vertiefte Häuser 
beschrieben wurden - Feuerplätze und ein Hockergrab zum Vorschein. 

Nach der Analyse des Fundmaterials kann man auf Grund der Typologie 
von Pavukova behaupten, daß die Siedlungs- und Gräbermaterialien aus der 
Andorstraße die II/b-c-IV/a Phasentypen der Badener Kultur repräsentieren. 
(Bild 4.) Die typologischen Unterschiede sind offensichtlich, aber die chro
nologischen Unterschiede der klassischen(l) Phase der Badener Kultur wur
den von den Ausgrabungen in Ungarn stratigraphisch nicht bewiesen. 
Änliche Probleme ergab die vorgähende Untersuchung des Fundgutes aus 
Káposztásmegyer-Farkaserdő, wo in derselben Siedlung ältere und jüngere 
Objekte zusammen zu finden waren. An beiden Stellen wurde wahrschein

lich die Entwicklung und die Kontinuität von äußeren Faktoren nicht gestört. 
Eine ähnliche Behauptung stellte Ch. Mayer, bei den Ossarnen Funden, 

der zwei chronologischen Phasen der niederösterreichischen klassischen 
Badener Kultur unterscheidet: eine mittlere und eine späte Phase. 

Wenn wir die Fundgüter aus der Andor Straße mit der österreichischen 
und slowakischen Typologie vergleichen, stellen wir fest, daß man vorläufig 
in der klassischen Periode der ungarischen Badener Kultur, drei voneinander 
getrennte typologische Phasen unterscheiden kann. 

1. Die ältere klassische Badener Kultur (Funde von Fonyóder Typ, die 
Grube Nummer 50 von Káposztásmegyer-Farkaserdő, die Amphore mit 
Tannenzweigverzierung aus der Andor Straße, Balatonboglár, Tekovsky-
Hradok.) 

2. Die mittlere Phase der klassischen Badener Kultur (Die meisten 
Funde aus der Andorstraße, Budakalász I., Palotabozsok I., Hódmező
vásárhely I., Viss I., Nevidzany, Ossarn I.) 

3. Die jüngere (spätere) Phase der klassischen Badener Kultur (Ossarn 
IL, Budakalász IL, Hódmezővásárhely IL, Palotabozsok IL, Pécs-Vasas, 
Funde des 18. Grabens bei der Andor Straße, Funde Typ Úny und Viss IL) 

Die nächste Periode wird typologisch von der Kostolac Kultur ausgefüllt. 
Man kann sich mit der Behauptung von Ch. Mayer einverstanden erk

lären, weil er eine typologische Parallele zwischen der klassischen Badener 
Kultur aus der Südwestslowakei, Ostösterreich und Ungarn, und insbeson
dere in Transdanubien aufstellt. 

Im archäologischen Fundgut befanden sich als Streufunde auch einige 
hochkupferzeitliche zur Ludanice Kultur gehörende, sowie einige keltische 
und aus der jrpádenzeit stammende Keramikbruchstücke. 

Bei der Nachforschung des Jahres 1994 kam auch eine Feuerstelle aus 
dem 2.-3. Jahrhundert zum Vorschein. So sind die bisher erwähnten Zeitalter 
die Komponenten der horizontalen Stratigraphie. 
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KALICZ-SCHREIBER ROZSA 

KORA BRONZKORI TEMETKEZESEK 
A CSEPEL-SZIGET KELETI PARTJÁN 

A Csepel-sziget északi részén az elmúlt, több mint egy évszázad 
folyamán számos temető részlete, kisebb-nagyobb sírcsoportok 
és egyes sírok jutottak felszínre harangedényekkel. Az utóbbi év
tizedek folyamán nagy telepek is ismertté váltak. 1975-ben köz
readtam Csetneki Jelenik Elek nyomán a Tökölön megismert te
metők megmaradt leletanyagát és dokumentációját.1 A forrása
nyag századunk második felében úgy felduzzadt, hogy az összes 
leletet tartalmazó monográfia megjelenéséig szükségesnek ér
zem egyes kisebb területeken, így pl. a Csepel-sziget keleti part
ján előkerült és feltárt sírleletek közzétételét. 

Úgy éreztem, hogy az Európa nagy részén előforduló ha
rangedények nem indokolják egy hatalmas területet felölelő 
egységességet sugalló „harangedény kultúra" elnevezését, mi
vel a harangedények és hozzájuk kapcsolódó jellegzetes lelet
típusok a temetők és sírok együtteseiben alárendeltebb szere
pet játszanak a helyi és más irányú jellegzetességek erőteljes 
érvényre jutása mellet. Hasonlóképpen aránytalanul kevés a 
harangedényeket tartalmazó temetkezés. Ezért elhagytam a 
„harangedény kultúra" elnevezését és helyette a tartalmat job
ban kifejező „Harangedény-Csepel csoport" nevet vezettem be 
annak a kulturális komplexumnak az elkülönítésére, amely a 
kora bronzkorban a Dunakönyöktől a Csepel-sziget közepéig, 
a Duna mentén hosszú, keskeny sávban a kora bronzkor egy 
szakaszát (II) meghatározta.2 Ezt az elnevezést a nemzetközi 
kutatás is elfogadta.3 

A Harangedény-Csepel csoport leletei legelőször 1876-ban 
kerültek elő Magyarországion, Tököl község határában, a szi
get nyugati partján. Az árvíz és a gátszakadás hozta felszínre 
az első leleteket, melyek egy része a Nemzeti Múzeumba ke
rült, más része pedig szétszóródott az ország és Európa számos 
múzeuma között. A leletek állapota alapján (sok sértetlen 
edény) minden valószínűség szerint elpusztított temetkezések 
mellékleteire kell gondolnunk.4 Az árvizet követő gátépítési 
munkák újabb temetők leleteit bolygatták meg. Csetneki Jele
nik Elek a Magyar Nemzeti Múzeum fiatal régésze leletmentő 
megfigyelései 1878-ban rögzítették a temetők és sírok helyét 
és gyűjtésével ismét jelentős mennyiségű lelet került a Nemze
ti Múzeumba.5 Az első publikációban csak négy edény képe 
került közlésre, de már ezek is, és a jelentős európai múzeu
mokba került jellegzetes harangedények ismertté tették Tököl 
nevét a nemzetközi régészeti irodalomban.6 Mintegy 75 éven 
keresztül a Tököli temetők leletei alkották lényegében az 
egyedüli alapot a Harangedény-Csepel csoport problémáinak 
megismerésére. A legtöbb tököli leletet, de csak a díszített ha
rangedényeket, leletösszefüggések nélkül, Tompa Ferenc kö
zölte 1942-ben.7 1975-ben kíséreltem meg, hogy Csetneki Je
lenik Elek eredeti jegyzetei és vázlatai alapján rekonstruáljam 
a tököli temetők helyét és kiegészítsem a térképet saját 1974. 
évi terepbejárásom alkalmával talált sírlelet rögzítésével.8 

Csetneki Jelenik Elek három temetőről tesz említést. Ezek
ből azonban csak az I. és II. tartozott a kora bronzkori 
Harangedény-Csepel csoport körébe, a III. temető a középső 
bronzkori Vatya kultúra leleteit tartalmazta. Csetneki Jelenik 
nem sorolta külön temetőbe az 1876. évi leleteket, csupán 
megközelítő helyüket közölte. így is jó támpontnak bizonyult 
azonban ahhoz, hogy az 1876-ban felszínre került leleteket is 
önálló temetőből származtassuk.9 

1974. évben, terepszemlém során sikerült az előzők köze
lében egy újabb temető helyét megállapítani, s egy sír leleteit 
megmenteni. így Tököl határában most már összesen 4 temető 
tartozik a Harangedény-Csepel csoport körébe.10 

A Csepel-sziget keleti partján századunk ötvenes évei 
óta számos helyen került sor a Harangedény-Csepel cso
port lelőhelyeinek, köztük temetkezéseinek, a feltárására. 
A következőkben a keleti part jelenleg ismert sírjait és a te
metkezések leleteit mutatjuk be, délről észak felé haladva 
(l.kép). 

/. kép. A Harangedény-Csepe! csoport lelőhelyei a Csepel-szigeten. 
Számozott lelőhelyek a keleti parton: 1. Szigetszentmiklós- Alsóbucka; 2. 
Szigetszentmiklós- Teleki út 45; 3. Szigetszentmiklós- II. vízcsőárok és 
MO autóút nyomsávja; 4. Budapest XXI, Csepel-Királyerdő út 100; 5. 
Budapest XXI, Csepel-Gyimesi út 51; 6. Budapest XXI, Csepel-Hajós 

utca. 2; 7. Budapest XXI, Kökényesi út 19; 8. Budapest XXI, 
Csepel-Damjanich utca. 83. 
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1. SZIGETSZENTMIKLÓS-ALSÓBUCKA'1 

A Harangedény-Csepel csoport legdélibb ismert temetkezési 
helye a keleti parton. Kb. egyvonalban fekszik a tököli legdé
libb temetőkkel. Nem valószínű, hogy ténylegesen ez a legdé
libb temető, mert települési jelenségek a keleti parton még 
Szigetcsép határában is előfordultak. Az pedig szabályszerű
nek tekinthető, hogy a települések mögött, a parttól távolabb 
mindig megtalálhatók a temetkezések. A lelőhely a helységtől 
délre, kb. 3 km-re található a magas homokdombokon (buc
kák), nem messze a soroksári Kis-Dunától. A közeli sóderbá
nya mellett, bányászás közben 1968-ban bukkantak a temető
re, ahol iskolás gyerekek gyűjtöttek cserepeket és ezeket eljut
tatták a szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjé
hez, Vöő Imréhez. 0 jelentette a leleteket és körülményeket a 
Nemzeti Múzeum Adattára számára. Patay Pál végzett helyszí
ni szemlét és az összegyűjtött leleteket beszállította a Nemzeti 
Múzeumba. Vöő Imre leírása alapján a következőket lehet 
megállapítani: A felszínt mintegy 30 cm-es homokréteg borít
ja, alatta fekete agyagos réteg következik. Az agyagos réteg
ben voltak a temetkezések. 5 sír helyét tudta azonosítani. A sí
rok mind kb. 80 cm mélységben feküdtek. Egymástól való tá
volságuk már megállapíthatatlan. A sírok helyéről Vöő Imre 
készített méretarány nélküli vázlatot (2. kép). Az agyagbánya 
Ny-K-i irányú téglalap alakú. A nyugati felében voltak a sírok: 

/. sír. 
a. Zónásdíszű harangedény. Vörös színű, szürke foltokkal. Kiegészített. M. 
14,5 cm MNM Ltsz. 69.24.3. (5. kép 3). 
b. Tál, fordított csonkakúp alakú, erősen behúzott vállal, rövid ívelt nyakkal, 
széles, ferdén tagolt, kihajló peremmel, alatta rövid kis füllel. Sötétszürke. 
M. 6,3 cm, pá 19,2 cm MNM Ltsz. 69.24.7. (5. kép 4). 
c. Talán fazék vagy kisebb urnaszerű edény töredéke, ívelt, kihajló nyakkal. 
Nem készült rajz. MNM. Ltsz. 69.24.8. 
d. Harangedény töredékek. Talán az a. edényből származnak. MNM. Ltsz. 
69.24.9. 

2. kép. Szigetszentmiklós-Alsóbucka, a: a sírok helyszíni vázlata, 
b: a 4. sír helyzete, c: a lelőhely függőleges metszete 

2. sír. 
Az 1. sírtól északkeletre. Csak fekete tál apró töredékeit lehetett megfigyel
ni, amelyek nem kerültek be a Nemzeti Múzeumba. 
3. sír. 
Az 1. sírtól északnyugatra. A legnagyobb harangedény töredékei származnak 
belőle és egy töredékes kis korsót tudott Vöő Imre megmenteni. 
a. Zónásdíszű harangedény töredékei. Vörös. Rajzban részben rekonstruál
tuk. Tör. m. 15 cm, pá 14 cm MNM Ltsz. 69.24.5. (5. kép 6). 
b. Kis korsó töredéke, gömbtesttel, s feltehetően hengeres nyakkal. Sötét
szürke. Rajzban részben rekonstruáltuk. MNM Ltsz. 69.24.6. (5. kép 5). 
4. sír. 
Az 1. sírtól nyugat-délnyugatra, az agyagbánya falában. A leírás szerint a zó
násdíszű harangedényben voltak az égett csontok és erre volt rátéve egy lyu
kas fenekű kis tál, szájával felfelé. Vöő Imre szerint még ez is le volt borít
va egy másik tállal, azonban lecsúszott, s mintegy 20 cm-re feküdt egészen 
apró darabokban. Ez utóbbiból nem maradt semmi. 
a. Zónásdíszű harangedény. Vöröses, szürke foltos. M. 15 cm, pá 15,1 cm, 
fá. 6,5 cm MNM Ltsz. 69.24.1. (5. kép 2). 
b. Kis tál, alacsony fordított csonkakúp alakú. Alján két hosszú, keskeny 
ovális áttörés. Pereme alatt egymás mellett két kis lyuk, oldalán alul négy ha
sonló méretű lyuk. Téglavörös. M. 5,5 cm, pá 14,4 cm, fá. 11,5 cm MNM 
Ltsz. 69.24.2. (5. képi). 
5. sír. 
Az agyagbánya területén kívül végzett turkálás alkalmával bolygatták meg. 
A 4. sír közelében, attól délnyugatra feküdt. Csupán egy töredékes harange
dényt sikerült belőle megmenteni. 
a. Zónásdíszű karcsú kis harangedény. Szürke. M. 10,5 cm, pá 12,5 cm 
MNM Ltsz 69.24.4. (5. kép 7). 

Az ismertetett sírokról azt jegyezte fel Vöő Imre, hogy 
csontváznak semmi maradványát nem tudta megfigyelni, ezért 
feltételezi, hogy valamennyi sír hamvasztásos volt. Ezt a felte
vést elfogadhatjuk, mert legalább csontszilánkoknak kellet 
volna maradni a csontvázakból. Ma már azonban kideríthetet
len, hogy szórthamvas vagy urnás temetkezésekkel állunk-e 
szemben, mivel ilyenre utaló adat nem maradt fenn. Egyetlen 
harangedényről írja a gyűjtő, hogy égett csontok voltak benne. 
Ez azonban az urna jellegét nem bizonyítja. Talán nem járunk 
messze a valóságtól, ha a Budapest környéki párhuzamok alap
ján, szórthamvas temetkezéseket tételezünk fel. Ezt valószínű
síti a díszített harangedények szokatlanul nagy száma, amelyek 
csaknem kizárólag csontvázas és szórthamvas temetkezések 
mellől kerülnek elő. Az is lehet azonban, hogy csak a vörös 
színű, díszített harangedények vonták magukra a találók fi
gyelmét, s a díszítetlen, sötét színű és főleg apró darabokban 
talált egyéb edények töredékeit nem szedték össze. Az ismer
tetett lelőhelyet a Harangedény-Csepel csoport fontos temetke
zési helyei közé soroljuk. 

2. SZIGETSZENTMIKLÓS-TELEKI ÚT45.'2 

A lelőhely a Szigetszentmiklós belterületétől északra, a hely
ség laza beépítésű külterületén fekszik. A családi ház kertjében 
ásott alkalmi kis homokbánya területén csontvázas temetke
zést találtak. A találók csak a két jellegzetes harangedényre 
emlékeztek, melyeket a Budapesti Történeti Múzeumnak aján
dékoztak. Lehet, hogy más, apró leletek is tartozhattak a sír
hoz, de ezek nem keltettek figyelmet. 

a. Karcsú, magas, zónásdíszű harangedény. Vörös. M. 25,5 cm, pá 21 cm, fá. 
9 cm Ltsz. 72. 2. 1.(6. kép 1). 
b. Kisebb zónásdíszű harangedény. Téglavörös. M. 12,2 cm, pá 12, cm, fá. 
7,5 cm Ltsz. 72. 2. 2. (6. kép 2). 
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3. SZIGETSZENTMIKLÓS-II. VÍZCSŐÁROK 
ÉS MO-ÁS AUTÓÚT NYOMVONALA 

A lelőhely Szigetszentmiklós északi határszéle közelében 
hosszan elnyúló lapos hát, egykori feltöltött folyómedrekkel, a 
víztől, szokás szerint kissé távolabb. 1972-ben Mausecz József 
a vízművek dolgozója bejelentette, hogy csőfektetés közben 
edényeket és csontvázmaradványokat találtak.13 Megőrzött egy 
jellegzetes zónásdíszű harangedényt, amelyet átadott a BTM-
nek. A helyszíni szemle után rövid leletmentést végeztünk, 
amely során a Harangedény-Csepel csoport 7 sírját tártuk fel, 
csaknem 1100 m hosszú sávon (3. kép). A leletmentésre egé
szen korlátozott lehetőség nyílott. A vízcső számára ugyanis 
már kiásták a 3 m széles árkot s csak azokat a sírokat tudtuk 
megmenteni, melyeket a gép kisebb-nagyobb mértékben meg
bolygatott és láthatóvá váltak az árok mindkét profiljában. 5 sír 
lehetett egy nagyobb csoport része, kb. 160 m-t felölelő távon, 
míg ezektől északra mintegy 400 m-re találtuk a legészakibb, 
s a középső sírcsoporttól délre mintegy 540 m-re a legdélibb 
sírt. Feltehetően ezen határok között terültek el egy nagyobb 
temetkezési egység sírcsoportjai, melyek a parton húzódó tele
pülés elhunyt tagjait fogadták magukba. Ezt a feltevést erősí
tette meg az MO-ás autóút nyomvonalában feltárt teleprészlet 
és 13 sír is, amely esetleg külön sírcsoportot alkotott. Igen va
lószínű, hogy a legdélibb sír is egy másik sírcsoport tagja volt. 
Ugyanis még ilyen körülmények között is nehéz elképzelni, 

3. kép. Temetkezések Szigetszentmiklós-II. 
vízcsőárok és az M0 autóút mentén 

hogy egy létező összefüggő temetőből, még ha egy vonal men
tén is, de több mint 500 m hosszan egyetlen sír se kerüljön elő. 
A leleteket a BTM őrzi. 

Kalicz-Schreiber Rózsa leletmentésével 1972-ben feltárt sírok: 
1. sír, a vízcsőárok keleti falában. (4. kép 1). 
Szórthamvas temetkezés. Erősen bolygatott. A hamvakat egy kupacban a sír
gödör északi részének közepén halmozták fel. A sír északi részén az égett 
csontoknál megmaradtak egy tál töredékei, délnyugatra egy fiiles harange
dény, és a sír jelenlegi délnyugati végén egy nagyobb fazék vagy amfora tö
redékei. Sírmélység 96 cm Leletek: 
a. Tál töredékei, fordított csonkakúp alakkal, kissé kihajtó, befelé erősen ta
golt széles peremmel. Rajzban tudtuk rekonstruálni. Világosbarna, porózus 
anyagú. Ltsz. 72.3.2. (6. kép 5). 
b. Zónásdíszű harangedény, perem alatt ülő szalagfüllel, vörös festés nyoma
ival. Vörös színű, oldalán pecsételt és benyomott sávok váltakoznak a díszí
tetlen zónákkal. A benyomott pontokban több helyen megmaradt a fehér 
mészbetét nyoma is Ezek az edények néhányszor két szín (vörös és fehér) 
együttes alkalmazásával értek el különleges színhatást. M. 12,2 cm, pá 11 cm 
fá. 6,2 cm Ltsz. 72.3.3. (6. kép 4). 
c. Nagyméretű fazék vagy öblös hasú amfora töredékei. Szürkésbarna. Nem 
lehetett rekonstruálni. 

2. sír. A vízcsőárok nyugati falában. (4. kép 2). 
Urnás temetkezés. Az urna alja 50 cm mélyen állt, felső részét elszántották. 
Leletek: 
a. Urna alsó része. Vörösesbarna, kívül rücskös, égett csontok az urna aljá
ban. Nem készült rajz. Tör. m. 6 cm Ltsz. 72.3.5. 

3. sír. A vízcsőárok nyugati falában. (4. kép 2). 
A 2. sír urnája alatt bukkantunk rá, a felszíntől számított 80 cm mélységben. 
Gyermek zsugorított csontvázát tartalmazta a sír, de a csontok nagy része el
korhadt. Irányítása ÉK-DNy, fejjel ÉK felé. A leletek a fej és a láb tájékán 
voltak. Leletek: 
a. Nagyméretű füles tál. Behúzott szája alatt borda fut körbe és ez alatt rövid 
szalagfül ül A borda alatt két bekarcolt körülfutó vonal között bepecsételt 
technikával kispórolt, egymásba érő fekvő rombusz minta fut körbe. A fület 
is pecsételt minta díszíti. Szürkésbarna. M. 16,5 cm, pá 31,5 cm, fá. 11,2 cm 
Ltsz. 72.3.6. (7. kép 1). 
b. Füles korsó, kettős kónikus, tagoltan illeszkedő rövid ívelt nyakkal, kissé 
kihajtó peremmel, peremből indított rövid szalagfüllel. Fülét és alatta a vál
lát 3 erőteljes függőleges párhuzamos borda borítja. Füllel szemben a vállát 
kettős, fordított V-alakú, két oldalt l-l hasonló elhelyezésű borda díszíti. Al
só részén, a vállon levő bordákhoz nem alkalmazkodó elhelyezésben 6 füg
gőleges karcolt vonalakból álló szalagminta van, amelyek közepét zegzug-
vonalból, háromszögekből és rombuszokból álló motívum tölti ki A karcolt 
vonalakban helyenként megmaradt az egykori mészbetét maradványa. Fé
nyezett, csaknem fekete. M. 13 cm, pá 11,4 cm, fá. 7,5 cm Ltsz. 72.3.7. (7. 
kép 2) 
c. Harangedény, bepecsételt zónás dísszel. Világosbarna. M. 12,3 cm, pá 11,4 
cm, fá. 5,7 cm Ltsz. 72.3.8. (7. kép 4) 
d. Füles korsó, kettős kónikus alsó résszel, tagoltan illeszkedő ívelt nyakkal, 
kissé kihajtó peremmel, perem alól indított szalagfüllel. Alján szabálytalan 
bekarcolt kereszt alakú minta van. Szürkésbarna, m. 8 cm, pá 7 cm, fá. 5 cm 
Ltsz. 72.3.9. (7. kp 3) 

4. sír. A vízcsőárok keleti falában. (4. kép 3). 
Urnás temetkezés. Az égett csontok fazék alakú urnában voltak, melyet tál
lal borítottak. Két kis bögre az urna északi oldalán, nyugatra pedig nagy 
edényből származó oldaltöredék hevert. Sírmélység 90 cm Leletek: 
a. Nagy fazék töredéke, rücskös felülettel. Szürkésbarna. Nem készült rajz. 
Ltsz. 72.3.10. 
b. Füles tál, élesen kettős kónikus, kihajtó szájjal, befelé ferdén tagolt széles 
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4. kép. 1-6. Szigetszentmiklós-II. vízcsőárok. Az 1-7. sírok helyszínrajza 
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peremmel, s a peremből indított rövid szalagfüllel. Világosbarna, porózusos 
külsejű. M. 7 cm, pá 17 cm, fá. 6,6 cm Ltsz. 72.3.11. (8. kép 2). 
c. Fazék, tojástesttel, rövid ívelt nyakkal, kihajló peremmel, urnának 
használták. A peremén négy rövid lapos, középen benyomott bütyök ül. 
Szürkésbarna. M. 24 cm, pá. 17,2 cm, fá. 10,3 cm. Ltsz. 72.3.12. (8. kép 5). 
d. Kis korsó, lekerekített kettős kónikus testtel, tagoltan illeszkedő hengeres 
nyakkal, közvetlenül a perem alól indított szalagfüllel. Szemben a füllel a ha
sán rövid függőleges borda. Világosbarna, szemcsés anyagú. M. 8,5 cm, pá 
6 cm, fá. 4,2 cm Ltsz. 72.3.13. (8. kép 3). 
d. Kis füles korsó, kettős kónikus alsó résszel, tagoltan illeszkedő enyhén kó
nikus nyakkal, s közvetlenül a perem alól indított szalagfüllel. Világosbarna, 
fényezett. M. 7 cm, pá 5 cm, fá. 2,5 cm Ltsz. 72.3.14. (8. kép 1). 

5. sír. Urnasír. A vízcsőárok nyugati falában. (4. kép 4). 
Bolygatott. Az urna töredékeit egy tál és egy nagy edény alja borította, az 
edénycsomó mellett kis korsó feküdt. Sírmélység 72 cm Leletek: 
a. Nagy fazék vagy másféle edény alsó része. Vörösesbarna, szemcsés anya
gú. Tör. m. 11 cm, fá. 11,5 cm Ltsz. 72.3.15. (8. kép 7). 
b. Tál, fordított csonkakúp alakú, enyhén kihajló szájjal, széles pereme befe
lé ferdén tagolt. Erősen kiegészített. Vörösesbarna. M. 10,8 cm, pá 20,6 cm, 
fá. 7,2 cm Ltsz. 72.3.16. (8. kép 4). 
c. Kis korsó, kettős kónikus testtel, ívelten illeszkedő hengeres nyakkal, eny
hén kihajló peremmel, perem alól indított szalagfüllel. Világosbarna, poró
zus anyagú. M. 10,6 cm, pá 6,4 cm, fá. 5,2 cm Ltsz. 72.3.17. (8. kép 8). 
d. Nagy edény, töredékes állapotban. Nyomott kettős csonkakúp alakú, ha
sán két füllel, nyakrésze hiányzik. Öblén vízszintes borda fut körbe. Válláról 
feltehetően 4 x 3 fordított V-alakú erőteljes borda fut a hasi bordáig. Alsó ré
sze rücskös. Rajzban tudtuk rekonstruálni. Vörösesbarna. Ltsz. 72.3.18. (8. 
kép 6). 

6. sír. A vízcsőárok keleti falában. (4. kép 5). 
Urnasír. Nyúlánk, magas fazékban voltak az égett csontok és ezt borította 
egy füles fazék. Sírmélység 64 cm Leletek: 
a. Egyfülű nagy fazék, kettős kónikus alsó résszel, tagoltan illeszkedő hen
geres nyakkal, enyhén kihajló peremmel. Perem alól indított rövid szalagfü
le a nyakra támaszkodik. Szürkésbarna, válltól lefelé rücskös. M. 21,5 cm, 
pá 16 cm, fá. 11,2 cm Ltsz. 72.3.19. (8. kép 9). 
b. Fazék, magas, megnyúlt ovális testtel, s enyhe tagoltsággal illeszkedő 
ívelten kónikus nyakkal. Urnaként használták. A perem alól indított két sza
lagfül a vállra támaszkodik. Szürkésbarna. M. 33 cm, pá 16,5 cm, fá. 11 cm 
Ltsz, 72.3.20. (8. kép 10). 

7. sír. A vízcsőárok nyugati falában. (4. kép 6). 
Urnás temetkezés, a középső sírcsoporttól dél felé a legtávolabb fekvő sír. Az 
urnában voltak az égett csontok, az urnán nagyobb edény vagy edények tö
redékei, az urnában pedig az égett csontok között kis bögre, továbbá 5 db 
csontgyöngy hevert. Sírmélység 80 cm Leletek: 
a. Fazék, tojástestű, erős íveléssel illeszkedő hengeres nyakkal, sűrű bevag-
dalásokkal csipkézett peremmel. Perem alól induló két szalagfüle a vállra tá
maszkodik. Felülete rücskös. Szürkésbarna. M. 35 cm, pá 23,5 cm, fá. 12,5 
cm Ltsz. 72.3.21. (6. kép 7). 
b. Korong alakú csontgyöngyök az urna belsejéből, 5 db Ltsz. 72.3.22. (6. 
kép 8). 
c. Kis füles bögre, lekerekített kettős csonkakúp alakú testtel, ívelten illesz
kedő egészen alacsony nyakkal, kissé kihajló peremmel. Rövid szalagfüle a 
peremből indul és a vállra támaszkodik. Barna. Az urnában hevert az égett 
csontok között. M. 6,6 cm, pá 7,6 cm, fá. 4,4 cm Ltsz. 72.3.23. (6. kép 6). 
d. Nagyobb fazék füles töredékei és nagyobb aljtöredék. Szürke. Rajzban 
sem rekonstruálhatók. Ltsz. 72.3.24-26. (6. kép 9). 
A leletmentést megelőzően előkerült szórvány, amely nagy valószínűséggel 
elpusztított sírból származik és a munkagép kezelője adta át: 
- Zónásdíszű harangedény, téglavörös. M. 12,7 cm, pá 12,5 cm, fá. 6 cm 
Ltsz. 72.3.1. (6. t. 3). A leletmentést megelőzően, Vöő Imre, a szigetszent
miklósi helytörténeti gyűjtemény vezetője is összegyűjtött és a BTM-nek 

átadott több edényt és töredéket, melyek elpusztított sír vagy sírok leletei 
voltak: 
-Zónásdíszű harangedény, bepecsételt dísszel. Vörös. M. 15,6 cm, pá 17 cm, 
fá. 17 cm Ltsz. 96.2.1. (9. kép 8). 
- Nagy füles bögre, gömbölyded testtel, tagoltan illeszkedő hengeres nyak
kal, enyhén kihajló peremmel. Rövid szalagfüle a perem alól indul és a váll
ra támaszkodik. Hasát széles körülfutó sávban, a harangedényekre jellemző 
bepecsételt zónás díszítés borítja. Szürkésbarna. M. 19 cm, pá 19 cm, fá. 9,6 
cm Ltsz. 96.2.2. (9. kép 10). 
- Füles korsó, gömbölyded alsó résszel, megnyúlt hengeres nyakkal, s perem 
alól indított szalagfüllel. Szürke. M. 16.5 cm, pá 9 cm, fá. 6 cm Ltsz. 96.2.3. 
(9. kép 7). 
- Nagy edény (urna) töredéke. Kettős kónikus alsó részéhez tagoltan illesz
kedett csaknem hengeres nyaka, pereme enyhén kihajló. Hasán egymással 
szemben két zömök fül helyezkedett el A fülek között a vállat 3-3 erőteljes 
fordított V-alakú borda díszítette, a fül fölött kis bütyök ül Felső része simí
tott, alul érdes. (9. kép 9). Rekonstruált m. 27 cm Ltsz. 96.2.4. 
- Kis lábas tálka, félgömb alakkal, 3 hengeres enyhén ferdén álló lábbal. Sár
ga. M. 4,5 cm, pá 7,2 cm Ltsz. 96.2.5. (9. kép 6). 
- Tál töredéke, éles vállal, ívelt nyakkal, vízszintes peremén bepecsételt 
dísszel. Barna. Ltsz. 96.2.6. (9. kép 5). 

A leletmentéssel nem tudtuk megállapítani, hogy a temet
kezések milyen sűrűséggel, milyen távol feküdtek egymástól 
és milyen csoportosulásokat alkothattak. Ugyanis csupán a 
hosszú árok két partjának vonala állt rendelkezésünkre. Többet 
tudtunk meg az MO-ás autóút építését megelőző leletmentés 
révén, mivel a partra merőlegesen épülő, s a vízcsőárkot is ke
resztező autóút 60 m széles nyomsávján feltárásra kerülhetett 
egy kisebb sírcsoport. 

Az MO-ás autóút építése miatt Endrődi Anna végzett lelet
mentő ásatást a K-NY irányú nyomvonalon 1988-89-ben.14 A 
part közelében találta meg a Harangedény-Csepel csoport tele
pülési jelenségeit, s 1988-ban a szokásos módon távolabb, 
mintegy 350 m-re a vízparttól a településhez tartozó 13 temet
kezést. 10 sír valódi csoportot alkotva egészen közel helyezke
dett el egymáshoz, csupán 3 temetkezés kapcsolódott kissé la
zábban hozzájuk. A nyomvonal érintette azt a helyet, ahol 
1972-ben az 1. sírt megtaláltam. Feltételezhető, hogy az 1972-
ben és 1988-ban feltárt sírok ugyanannak a nagykiterjedésű te
metkezési egységnek a részei. 

Az 1988-ban feltárt sírokat Endrődi Anna közölte,15 s ezek 
minden szempontból beleillenek a Harangedény-Csepel cso
port kulturális egységébe, melyet az általam kiásott sírok is 
képviselnek. Tíz sír urnás, egy szórthamvas, egy csontvázas te
metkezést tartalmazott a sírcsoporton belül. Egy sír annyira 
roncsolt volt, hogy jellege megállapíthatatlan maradt. A 
nagyméretű telepfeltárás során Endrődi Anna a part közelében 
is rábukkant egy csontvázas és egy urnás temetkezésre, ame
lyek valamilyen nem szokványos ok miatt, nem tartoztak a sír
csoportok egységébe.16 

4. BUDAPEST XXI, CSEPEL-KIRÁLYERDŐ ÚT 100.'7 

A lelőhely a város déli határvonalán fekszik, a Dunától kissé 
távolabb. Zachar tanár, a csepeli helytörténeti gyűjtemény egy
kori vezetője elmondása szerint rigolírozáskor 50-60 cm mé
lyen találták a jellegzetes harangedényt, amelyben szerinte 
hamvak voltak. Semmi többet nem tudott a lelőkorülmények-
ről. Ma már nem lehetséges az állítás bizonyítása. Vélemé
nyem szerint itt is, miként Szigetszentmiklós-Alsóbucka ese-
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tében, szórthamvas temetkezésre gondolhatunk, amelyből csak 
az ép harangedényt gyűjtötték be, a többi, feltehetően töredé
kes edényt, mint „értéktelent," visszaszórták. 

- Zónás díszű harangedény, perem alól indított szalagfül
lel, mely az edény testéhez hasonló, csak függőleges pecsételt 
díszt visel. Az S-profilú, karcsú harangedénynek a korsókra 
emlékeztető formája van. Vörös, csaknem ép M. 12,6 cm, pá 
10,6 cm, fá. 6 cm (9. kép 1). A lelet magántulajdonban volt, s 
a tulajdonos, aki azóta meghalt, nem adta át az edényt a BTM-
nek. 

5. BUDAPEST XXI, CSEPEL-GYIMESI ÚT 51. 

Csatomaásás során a lakóház előtt találták azt az ép fazekat, 
amely a Harangedény-Csepel csoport jellegzetes edénytípusa. 
A bejelentés után az árkot már betemetve találtam, s nem lehe
tett többet megtudni a lelőkörülményekről. Ilyen edény telepü
lési objektumban épségben még nem került elő, ezért nagy va
lószínűséggel állíthatjuk, hogy temetkezés része lehetett. A sír 
többi edénye feltehetően törött állapotban volt, ami a találók fi
gyelmét nem keltette fel. 

- Fazék, tojás testtel, tagoltan illeszkedő enyhén tölcséres 
nyakkal, perem alatt négy vízszintes, lapos elhelyezésű bü
työkkel. Az edény nyaka simított, alsó része rücskös felületű. 
Ép. Szürkésbarna. M. 16 cm, pá 12,8 cm, fá. 7,2 cm Ltsz. 96. 
3. 1. (9. kép. 2). A Királyerdő út 100. és a Gyimesi út 51. kö
zelsége alapján nagy a valószínűsége, hogy mindkét sírlelet 
egy sírcsoporthoz tartozott. 

6. BUDAPEST XXI, CSEPEL-HAJÓS ÚT2.'S 

Gyümölcsös telepítése során, 1957. decemberében Németh Ist
ván, a ház tulajdonosa edényekre bukkant. A rendőrség által 
közvetített bejelentés alapján Póczy Klára végzett a BTM ré
széről rövid leletmentést. A lelőhely ahhoz a területhez tarto
zik, amely a sziget keleti partját mintegy 2 km hosszú sávban 
több méter vastag futóhomokréteggel borította be A homok
képződés a kora bronzkort követte, miután a Harangedény-
Csepel csoport települési objektumait és sírjait, a korabeli fel
színt alkotó agyagrétegbe beásták. A futóhomok vastagsága 
változóan 2-8 m-t ért el Keleten, a part közvetlen közelében 
volt a legvastagabb, s nyugat felé, amely irányból a feltöltés 
történt, fokozatosan csökkent. Póczy Klára 2 urnasírt és tele
pülési objektumokat, kemencét bontott ki. 

1. sír. 
Urnás temetkezés. Még a háztulajdonos bukkant rá, de Póczy Klára bontot
ta ki. A sírgödröt a mai homokfelszíntől számítva 240 cm mélyen, a sárga 
agyagba vágták. A hamvasztásos temetkezés égett csontjai urnában voltak, 
melyet tállal borítottak. Az urna belsejében három kisebb edény hevert az 
égett csontok fölött. Az urna mellett még két kisebb csuprot említ az ásató le
írása. A sír összesen 7 edényt tartalmazott. 

2. sír. 
Urnás temetkezés. Az előbbi sírtól 1,5 m távolságban ásott 4x2 m-es kis szel
vényben találta Póczy mintegy 215 cm mélységben. Az urnát egy nagy 
edény féldarabja borította. Az urna belsejében, az égett csontok fölött itt is 
kis edények töredékei hevertek. Az urnán kívül még egy kis tálkát és két ki
sebb edény talált az ásató. Ebben a sírban is legalább 7 edényt lehet megfi

gyelni. A két síron kívül még egy hulladékgödröt és egy kemencét is feltárt 
Póczy Klára. Meglepő módon ezen a helyen a sírok és települési objektumok 
találkoztak. A leleteket a BTM őrzi. Sajnos, a BTM-ben a konzerválás során 
az azonosító cédulák elkeveredtek, így a leleteket nem lehet a két sírnak 
megfelelően elkülöníteni. Ezért a leleteket csak a nyilvántartás sorrendjében 
ismertetjük. Leletek: 
-Amfora, öblös hassal, rövid tölcséres nyakkal, kissé kihajló peremmel, leg
nagyobb öblösödésén 2 rövid szalagfüllel. Sima, szürke. M. 27 cm, szá. 21,5 
cm, fá. 12 cm Ltsz. 58. 2. 1. (10. kép 14). 
- Bögre, széles szájjal, S-profillal, peremből indított szalagfüllel. Vállát és ha
sát bepecsételt 4 körülfutó vízszintes és 2 zegzug vonal díszíti. Az alsó vízszin
tes vonalhoz szakaszosan, bepecsételéssel kitöltött csüngő háromszögek csat
lakoznak. Szürke. M. 13 cm, pá 12,5 cm, fá. 6 cm Ltsz. 58. 2. 2. (10. kép 1). 
- Bögre, széles szájjal, nyomott gömbtesttel, tagoltan illeszkedő enyhén kó
nikus nyakkal, kihajló peremmel. Rövid szalagfüle a peremből indul. Szür
ke. M. 11,5 cm, pá 12 cm, fá. 7,5 cm Ltsz. 58. 2. 3. (10. kép 3). 
- Fazék, fordított csonkakúp alakú alsó résszel, behúzott vállal, enyhe tagolt
sággal illeszkedő tölcséres nyakkal. Peremből indított két nagyívű szalagfü
le a vállra támaszkodik. Alsó részét a hasvonalon bekarcolt vonaltól lefelé, 
elmosódott seprőzés borítja. Szürke. M. 13,5 cm, pá 12,3 cm, fá. 6,5 cm Ltsz, 
58. 2. 4.(10. kép 5). 
- Fazék, S-Profillal, széles szájnyílással. Kissé tölcséres nyaka alsó részét 
két rövid szalagfül hidalja át Szürke. M. 15,3 cm, szá. 13,5 cm, fá. 7,5 cm 
Ltsz. 58.2.5. (10. kép 2). 
-Tál, kissé domborúan kónikus, befelé tagolt széles pereme vízszintesen kis
sé kihajlik. Erősen kiegészített. Szürke. M. 9,5 cm Ltsz. 58. 2. 6. (10. kép 6). 
- Füles bögre, kettős kónikus alsó résszel, tagoltan illeszkedő hengeres nyak
kal, perem alól indított szalagfüllel. Szürkésbarna. M. 7,5 cm, pá 5,5 cm, fá. 
3,5 cm Ltsz. 58.2.7. (10. kép 4). 
- Füles bögre, lekerekítetten bikónikus alsó résszel, hengeres nyakkal, pe
remből indított szalagfüllel. Alján kereszt alakú bekarcolás. Sötétszürke. M. 
8,5 cm, pá 5 cm, fá. 4 cm Ltsz. 58. 2. 8. (10. kép 13). 
- Kis tálka, fordított csonkakúp alakú, hullámos peremmel. Szürke, durva ki
dolgozású. M. 3 cm, pá 7,5 cm, fá. 5,5 cm Ltsz. 58. 2. 9. (10. kép 8). 
- Tál töredékei. Kettős kónikus alakú volt, befelé tagolt, széles, vízszintes 
peremmel, peremből induló zömök szalagfülekkel. Hasától lefelé fésűzés 
szerű bekarcolt függőleges vonalak borítják. Szürke. Rajzban rekonstruáltuk. 
Ltsz. 58. 2. 10. (10. kép 9). 
-Tál töredékei. Fordított csonkakúp alakú, kissé kihajló peremmel. Szürkés
barna. Rajzban rekonstruáltuk. Ltsz. 58. 2. 11. (10. kép 11). 
- Nagy méretű edény töredékei, kettős kónikus testtel, rövid ívelt nyakkal, 
kissé kihajló peremmel, perem alatt lapos vízszintes bütykökkel. Szürkésbar
na, felülete durvított. Rajzban rekonstruáltuk. Ltsz. 58. 2. 12. (10. kép 12). 
- Lapos kis tál, fordított csonkakúp alakkal, széles ferde peremmel. Pereme 
alatt egy lapos fogó bütyökkel. Szürkésbarna. M. 2,5 cm, pá 9,3 cm, fá. 6,2 
cm Ltsz. 58. 2. 13. (10. kép 7). 
- Nagy edény töredéke, tojástesttel, hasán rövid szalagfüllel. Rajzban rész
ben rekonstruáltuk, szürke. Ltsz. 58. 2. 14. (10. kép 10). 

7. BUDAPESTXXI, CSEPEL-KÖKÉNYESI ÚT 10.'9 

Az 50-es évek elején pinceásáskor feltehetően hamvasztásos sír
ra bukkantak. A leletek részben elkallódtak, részben össze sem 
gyűjtötték őket. 1959-ben a találó már csak egy díszített harang
edény és füles bögre töredékét tudta csak átadni. Leletek: 

- Zónás díszű harangedény, töredékes állapotban. Pereme hiányzik. Vörös. 
Tör. m. 9 cm, fá. 6 cm Ltsz. 63. 19. 2. (9. kép 3). 
- Füles bögre töredéke. Csak a szalagfüles peremrész maradt meg. Szürke. 
Ltsz. 63. 19. 1. Nem készült rajz. 
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8. BUDAPEST XXI, CSEPEL-DAMJANICH ÚT S3.20 

Pince és meszesgödör ásása közben két hamvasztásos urnasír
ra bukkantak. Az urnák és borító tálak töredékesen kerültek 
elő, ezért elszórták őket. Csupán az egyik sír kis füles bögréje 
maradt meg. A találó a kis edényt a BTM-nek ajándékozta: 

- Kis füles bögre, kettős kónikus alsó résszel, ívelt hosszú nyakkal. Szalag
füle a perem alól indul és a vállra támaszkodik. Szürke. M. 6,4 cm, pá 4,8 
cm, fá. 2 cm Ltsz. 63. 18. 1. (9. kép 4). 

A Hajós út 2, Kökényesi út 10, és a Damjanich utca 83. sz. 
telkek közelsége alapján nagy valószínűséggel állíthatjuk, 
hogy az ott talált sírleletek egy nagy sírcsoport részei lehettek. 
Ezek jelenleg a Csepel-sziget keleti partján a legészakibb te
metkezésre utaló adatok. Feltehető azonban, hogy még észa
kabbra is számolhatunk temetkezésekkel, mivel a Dunadűlő 
úton is hosszú sávban kerültek elő a partközeiben települési je
lenségek, s a szabályosság alapján velük párhuzamosan, csak a 
parttól távolabb kell keresni a temetkezési helyeket. 

* * * 

Még egy jelentős leletet mutatunk be, amely csaknem ép 
állapota miatt szintén temetkezési edénynek tartható: 

BUDAPEST XXI, CSEPEL-SZILAS U. 17. 

A ház mögötti homokdombon került elő az a kis edény, ame
lyet 1958-ban, terepbejárásom alkalmával ajándékozott a talá
ló a BTM-nek: 

- Nyomott gömbtestű kis amfora rövid ívelt nyakkal, kihajtó peremmel, ha
sán két erőteljes, zömök füllel. Hasának egyik felén vízszintes bekarcolt vo
nal alatt, ugyancsak finom bekarcolt halszálka minta fut vízszintesen a két 
fül közötti távolság közepéig. Vörösessárga, vastag falú, simított. Csaknem 
ép. M. 11 cm, pá 11 cm, fá. 8,3 cm Ltsz. 58. 4. 1. (11. kép). 

Ez az edény teljesen ismeretlen a Harangedény-Csepel 
csoport körében. Hasonló jellegűekkel, ha nem is pontosan 
ilyenekkel, találkozunk azonban a zsinórdíszes kerámia cseh-
morvaországi, sőt német- és lengyelországi sírleletei között.21 

Feltételezhető, hogy az edény eredetét azon a területen kell ke
resni, ahonnan a harangedények is származnak. Valószínű, 
hogy a harangedényekkel együtt jutott erre a területre akkor, 
amikor a harangedényeket készítők érintkeztek a zsinórdíszes 
kerámia késői szakaszának embereivel és részleges együttélés 
is létrejött közöttük. Feltételesen olyan sírból származtatjuk ezt 
az edényt, amely a Harangedény-Csepel csoport körébe tarto
zott. 

# # # 

A Csepel-sziget keleti partján felszínre hozott temetkezések el
helyezkedése ugyanazt a szabályosságot mutatja, amit a 
Harangedény-Csepel csoport egész magyarországi, vagyis Bu
dapest környéki elterjedési területén megfigyelhettünk. Ez a 
szabályosság abból adódik, hogy a lelőhelyek kivétel nélkül a 
Duna partsávjaihoz kötöttek, úgy hogy a települések közvetle

nül a partszegélyen találhatók, míg a temetkezések a parttól 
kissé távolabb, 2-300 m-re, viszonylag keskeny sávban, pár
huzamosan követik a telepek olykor több km hosszan elnyúló, 
megszakítás nélküli láncolatát.22 Ugyanezt láthatjuk Budapest
től északra és délre. A Csepel-sziget keleti partján legjobb pél
dákat találunk a települések és temetkezések viszonyára a 
Dunadűlő út és a Hollandi út mentén, továbbá Szigetszent
miklós határában, a II. vízcsőárok nyomvonalán, ill. az MO-ás 
autóutat keresztező sávban. Hasonlót figyeltünk meg a sziget 
nyugati partján is, Hárosnál, és délebbre a tököli temetők men
tén. 

Mindez összefüggésben lehet azzal a ténnyel, hogy a ha
rangedények egész európai területén egyedül Magyarorszá
gon, vagyis Budapest körzetében adódott ennyire szűkre sza
bott települési hely: kizárólag a nagy folyó keskeny partsávjai, 
s az általa közrefogott Szentendrei-sziget déli részének, a tel
jes Gázgyári- és Hajógyári szigetnek, valamint a Csepel-sziget 
északi felének ugyancsak keskeny partsávjai szolgáltak megte
lepedésre.23 Emiatt a gyaníthatóan kisebb települési egységek 
nem különülnek el, mivel a mozgékonynak feltételezett cso
portok az idők folyamán a Csepel-sziget északi felétől a Szen
tendrei-sziget déli feléig szinte az összes partszakaszt igénybe 
vették település létesítésére és a régi kis telepek helyével érint
kezhettek is, vagy rájuk is telepedtek. így jöttek létre a több km 
hosszú, megszakítás nélküli, vagy csak ritkán megszakított te
lepülési jelenségek, s velük párhuzamosan a hasonló hosszan 
elnyúló temetkezési helyek. Néhányszor figyelhettünk meg 
csak település és temetkezés nélküli üres partszakaszokat, 
amelyek talán nem véletlenül maradtak üresen. Sajnos, a feltá
rások az egész elterjedési területen csaknem kivétel nélkül 
esetlegesek voltak, alig érintettek nagy felületeket. Ezért a te
metkezési helyek méretéről, a sírok számáról, csoportosulásá
ról máig sincs pontos képünk. Csupán az látszik biztosnak, 
hogy a sírok kisebb-nagyobb csoportokat alkottak egy hosszan 
elnyúló keskeny temetkezési egységen belül is. 

AII. vízcsőárok és az ezt keresztező MO-ás autóútnál vég
zett feltárásról azt állapíthattuk meg, hogy a vízcsőárok vona
lában, a parttal párhuzamosan a két szélső sír távolsága 1100 m 
volt (3. lelőhely) (3. kép). Alapos kétségeink lehetnek arról, 
hogy egy ilyen hosszan elhúzódó egyetlen temetőre gondol
junk. Inkább lazán elhelyezkedő sírcsoportokat kell feltételez
ni. Igaz hogy itt csak a vízcsőárok profiljai mentén nyertük az 
információkat, de úgy tűnik, hogy a lelőhely 2-6. sírjai tartoz
tak egy laza csoportba, kb. 160 m-t felölelő távon. Északon 
mintegy 400 m-re jelentkezett az 1. sír, délen pedig mintegy 
540 m-re találtuk az utolsó, a 7. sírt. Mind az északon, mind a 
délen talált sír talán már más temetkezési egységek része lehe
tett. Az északi sír ahhoz a sírcsoporthoz tartozhatott, amelyet 
az MO-ás autóút nyomsávjában tárt fel Endrődi Anna.24 A 40 m 
széles sávban 10 sír feküdt egymás szoros közelségében, ami 
egy kis sírcsoport teljes egészét sejteti. 3 sír lazábban csatlako
zott hozzájuk, s még lazábban kapcsolódott ide a vízcsőárok 
menti 1. sírunk (3. kép). 

Csepel déli részén, a Királyerdő út 100. és Gyimesi út 51. 
sz. alatt talált sírleletek (4-5. lelőhely) (1. kép) szintén egy na
gyobb síregység részei lehettek. Hasonlóan sírcsoport részei 
voltak a Hajós u. 2., Kökényesi u. 10. és Damjanich u. 83. sz. 
alatt talált sírleletek (6-8. lelőhely) (1. kép). 

A keleti part legdélibb temetkezései a Szigetszentmik-
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lóstól délre talált 5 temetkezés (Alsóbucka: 1. lelőhely) (1-2. 
kép), kétségtelenül egy sírcsoport része volt. Hasonlóra kell 
gondolnunk a Szigetszentmiklóstól északra, a Teleki út 45. sz. 
alatt talált csontvázas temetkezés esetében is (2. lelőhely) (1. 
kép). 

A temetkezések hasonló csoportosulását figyelhettük meg 
a nyugati parton is Hárosnál, Lakihegynél és főleg a tököli 
temetőknél.25 Az utóbbi esetében a gátépítéshez nyitott, folya
matosan ásott földkitermelő szelvényekben az I. temető sírjait 
csaknem 1 km hosszan követte Csetneki Jelenik Elek 1878-
ban, vázlatkönyvében azonban csak mintegy 100 m-es sávban 
találhatók a sírok. AII. temető temetkezései 1 km-es kihagyás
sal mintegy 700 m hosszú sávban jelentkeztek. Az utóbbi adat 
a jegyzőkönyvvel megegyezik. Itt is a sírok kisebb-nagyobb 
csoportjai különíthetők el, hosszabb temetkezések nélküli üres 
sávokkal váltogatva. 

Az eddigi legnagyobb tervszerű kutatást Budapest északi 
részén, a III. kerületi Békásmegyernek nevezett lelőhelyen vé
geztük, ahol a Harangedény-Csepel csoport több mint 150 sír
ját tártuk fel, s ezek mintegy 350 m hosszú megszakítás nélkü
li temetkezési láncolatot alkottak, kisebb-nagyobb csoportok
kal. Délen és északon temetkezések nélküli üres szakaszok ha
tárolták a nagy temetőt vagy sírcsoportokat.26 

Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
Harangedény-Csepel csoport népessége kisebb csoportokat al
kotva temetkezett. A kis sírcsoportok lazább vagy sűrűbb szá
lakkal összekapcsolódó nagyobb temetkezési egységeket ké
peztek, amelyek talán a népesség bizonyos egységeit képvisel
ték, amelyeket település és temetkezés nélküli üres területek 
határoltak. Ezért talán még az is elképzelhető, hogy az üres 
szakaszok szándékosan maradtak település ill. temetkezések 
nélkül. Ez a feltevésünk azonban csak további nagyobb feltá
rások révén lesz eldönthető. Egyelőre az információk még 
annyira mozaikszerűek, hogy a temetkezések kisebb-nagyobb 
egységeivel kapcsolatban más magyarázat is elképzelhető. A 
tények azonban szilárdan támogatják azt az ismertetett megfi
gyelésünket, mely szerint a települések és temetkezések egysé
gei párhuzamosan, elválaszthatatlanul kísérik egymást a part
szegélyen és a kissé távolabb húzódó sávban. 

Egy-két esetben - ritka kivételként - a temetkezések és a 
települési objektumok egészen közel, szinte egymás mellé ke
rültek a lelőhelyeken (Hajós utca 2). Ennek okát még nem is
merjük. 

A szabályoktól eltérően a Csepel-szigeten - ha kivételesen 
is - találkozunk teleptemetkezésekkel. A vízcsőárokhoz és az 
MO-ás autóúthoz kapcsolódó nagy településen Endrődi Anna 
feltárt két sírt, az egyikben csontvázas, a másikban urnás te
metkezéssel. A sírmellékletek megegyeztek a csoportosan ta
lált „szabályos" sírok edény mellékleteivel. Ezek a halottak a 
szokásos temetkezési rítustól eltérő céllal kerültek eltemetésre 
a telepen belül. 

A temetkezés rítusára nem túl bőséges információ áll ren
delkezésünkre, mivel számos temetkezés nem szakszerű meg
figyelés útján került felszínre. A Csepel-sziget keleti partján is 
az jellemző azonban, hogy túlnyomó részben hamvasztásosak 
a temetkezések, és csupán kisebb számban fordulnak elő a 
csontvázas sírok. A keleti parton talált és feltárt 34 sírból csak 
négyben volt biztosan csontvázas temetkezés. A hamvasztás 
két rítusa szerinti temetkezések azonban a hiteles adatok teljes

ségének hiánya miatt nem különíthetők el pontosan. A legmeg
lepőbb ebből a szempontból az 1. lelőhely 5 temetkezése (Al
sóbucka), ahol egyetlen sír kivételével mindegyikből valódi 
vörös színű, zónás díszű harangedény került elő (5. kép 2-3, 
6-7). Annak ellenére, hogy a találó a 4. sírban talált harange
dényben égett csontokat figyelt meg, s a harangedényt külön
leges, lyukas aljú tál, sőt még egy szokásos tál is borította, a 
magyarországi párhuzamok alapján akkor is inkább szórtham
vas temetkezésekre gondolunk. Hasonlóan ítélhető meg a 4. le
lőhely harangedénye is, az égett csontokkal. A több tucat ma
gyarországi hiteles harangedény közül csupán egyetlen urna
sírból került elő valódi harangedény. Legnagyobb részük 
szórthamvas sírból származik és csak igen kis részük csont
vázasból. Ezzel szemben Csehországban számos olyan ham
vasztásos sírt említ J. Hajek, amelyeknél - nem hiteles feltárás 
szerint - a jellegzetes harangedényekben voltak az égett cson
tok.27 Talán olyan szórthamvas temetkezésekre gondolhatunk, 
melyeknél a harangedényekbe is kerülhetett a sírba szórt ham
vakból. 

Nemcsak magyarországi sajátosság, hogy a valódi harang
edények egyesével vagy páronként csak csontvázas és szórt
hamvas sírokból kerülnek elő. Nyugat-északnyugat felé ez je
lenség szintén gyakori, amelynek közös gyökere lehetett.28 

A hitelesen megtalált harangedények a 2. lelőhelyen csont
vázas sírban voltak, a 3. lelőhelyen egy csontvázas és egy 
szórthamvas temetkezés mellékleteiként szolgáltak. Budapest 
környékén túlsúlyban vannak az olyan csontvázas sírok, ame
lyekbe az urnasíroknál is megszokott edényeket helyeztek (pl. 
az MO-ás autóútnál és Békásmegyeren is), és amelyek jelentős 
része a Somogyvár-Vinkovci kultúrában található meg. Vagy
is Magyarországon nem elsősorban a harangedényekhez 
kötődik a csontvázas rítus.29 

Az is feltűnő a Csepel-sziget keleti partján, hogy az eddig 
előkerült sírleletek között nagyszámú a harangedény: 9 sírból 
10 példány került felszínre, és még 2 további szórvány is (víz
csőárok) elpusztított sírok melléklete volt. Ugyanakkor megle
pő, hogy az MO-ás autóútnál talált sírcsoport egyetlen sírjában 
sem volt harangedény.3" Természetesen kérdés, hogy mindeb
ben milyen szerepet játszott az ásatások esetlegessége, korláto
zottsága. A békásmegyeri nagy temetőben arányosnak látszik a 
harangedényes temetkezések megoszlása a nagyszámú urnasír 
között. A Csepel-sziget keleti partján így is az urnás temetke
zési mód uralja temetkezési rítust, amely a helyi jellegzetes
ség. Amíg ugyanis Morvaországban csak 10—15%-os a ham
vasztásos (mindkét változatú) sírok aránya a csontvázasokhoz 
képest,31 addig Magyarországon pontosan fordított a helyzet.32 

A Csepel-sziget keleti partján is hasonló arányokat figyelhe
tünk meg a hamvasztásos temetkezések javára, azzal a különb
séggel, hogy itt némileg több a feltételezett szórthamvas sírok 
száma, mint máshol. 

A mellékletek között a jellegzetes harangedény azonos for
mában, színben és díszítéssel jelenik meg, mint Közép-Európa 
nagy területén (5. kép 2-3, 6-7, 6. kép 1-4, 7. kép 4, 9. kép 1, 
3,8). 

Az L. Hájek által legidősebbnek tartott u. n. „maritime" tí
pus ugyan Magyarországon sem hiányzik,33 a hasonlóság a két 
terület között azonban abban is megnyilvánul, hogy olykor a 
benyomott vagy pecsételt díszítés mészbetét maradványát 
őrizte meg. Ugyanez vonatkozik a díszített peremű, legtöbb-
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szőr lábas tálakra is (9. kép 5-6). Nyugati eredetüket más 
egyéb leletekkel együtt nagyon valószínűnek tartjuk. Kivéte
les, a 3. lelőhelyről szórványként gyűjtött, és a 6. lelőhely 
egyik urnasírjából előkerült szélesszájú bögre, melyek szürke 
felületét a hasukon széles sávban a harangedényeknél alkalma
zott bepecsételt technikával díszítették (9. kép 10, 10. kép 1). 
Hasukon alkalmazott bepecsételt díszítésüket inkább már helyi 
utánzatnak tekinteném,34 annak ellenére, hogy ilyenek vannak 
Morvaországban is,33 mégsem feltétlenül a harangedényekkel 
együtt származtatom őket. 

Ugyancsak idegennek érzem a nagy számban előkerült 
gömbtestű, alacsony nyakú füles bögréket Magyarországon (5. 
kép 5, 8. kép 3, 10. kép 4, 13), melyek legjobb párhuzamai 
nagy mennyiségben Ausztriában, Cseh- és Morvaországban ta
lálhatók.36 Előzményük Magyarországon nem volt. Az össze
függést még az a jellegzetesség is hangsúlyozza, hogy néme
lyik kis bögre alján kereszt alakú vagy ahhoz hasonló bekar
colt díszítés van (2. lelőhely: 3. sír: 7. kép 3, Hajós u. 2: 10. 
kép 13; Szórvány: 9. kép 7),37 amire főleg Morvaországban ta
lálunk számos példát.38 Ezek a díszítések feltétlenül valamilyen 
jelentéstartalommal bírtak, amit talán az is hangsúlyoz, hogy 
az ugyancsak nem mindennapinak tekinthető harangedény al
ján is előfordul.39 

Meglepő módon a mély tálak jelentős része - a tagadhatat
lan hasonlóságuk ellenére - egy kis, de hangsúlyos részletben 
különbözik a nyugati területek táljaitól. A széles perem mind
két területen általános ugyan, de Magyarországon a széles tál
peremek a leggyakrabban ferdén befelé tagoltak és ritkábban 
vízszintesek, nyakuk sokszor erősen beívelődik, miáltal a pro
filvonal enyhe S-alakot kap (5. kép 4, 6. kép 5, 8. kép 2,4,10. 
kép 6,9, ll),40 addig a nyugati tálak túlnyomó részben félgömb 
alakúak vagy meredek falúak, s a peremük főleg szélesen víz
szintes.41 Az is igaz azonban, hogy a páros fülelhelyezés mind
két területen hasonló módon jelenik meg,42 s a hasonlóság a tá
lak között is elég erőteljes. A magyarországi tálak más edény
formákkal együtt, ellenkező irányba, inkább dél felé, a 
Somogyvár-Vinkovci kultúra felé mutatnak kapcsolatot.43 A 
cseh-morvaországi és a magyarországi tálak közötti itt nem is 
részletezett sok részletben megmutatkozó hasonlóság is eset
leg a Somogyvár-Vinkovci és a Makó kultúra leletei között 
gyökerezik. 

Az 1. lelőhelyen került elő egy különleges tál, alján két 
nagyméretű hosszú, ovális áttöréssel, oldalán apró lyukakkal 
(5. kép 1). Ez a tál a meghatározóan különleges rendeltetésű 
edények körébe tartozik. Csepelen, a Hollandi úti telepen is ke
rült elő ilyen töredék, alján öt kerek lyukkal.44 Tökéletes analó
giáik morvaországi sírokból több példányban is ismeretesek.45 

Nem lehet kétséges, hogy használatuk eredete nyugatra vezet. 
A magyarországi sír- és telepleletek között igen gyakori a 

hosszúnyakú füles korsó bikónikus vagy gömbölyű testtel.46 

Ilyenek a keleti parton is több példányban kerültek elő (7. kép 
3, 8. kép 1, 8, 9. kép 4, 7,10. kép 4). Ritkábban Cseh- és Mor
vaországban is napfényre kerültek hasonló korsók nemcsak 
harangedényes,47 de késő zsinórdíszes együttesekben is.48 A 
cseh-morvaországi kutatók véleménye szerint az ilyenek meg
jelenése, a Kárpát-medence területéről érvényesülő hatásnak 
tekinthető.49 Ezzel teljes mértékben egyetérthetünk. A 
Harangedény-Csepel csoport leletei között feltűnő hosszú nya
kú füles korsók jelenléte és gyakorisága a déli területekkel 

(Somogyvár-Vinkovci kultúra) fennállott kapcsolatok egyik 
általunk többször is erőteljesen hangoztatott jelentős tipológiai 
megnyilvánulása.50 A déli eredetet az a tény is hangsúlyozza, 
hogy pl. a békásmegyeri temetőben a csontvázas sírok túlny
omó részében nem harangedényeket, hanem a déli típusú 
korsókat találtuk meg. A szélesszájú S-profilú fazekak, pere
mük alatt négy lapos bütyökkel, gyakran rücskös felülettel, 
megvannak a keleti part sírleletei között is (8. kép 5, 9. kép 2, 
10. kép 12), de általánosak minden magyarországi lelőhelyen, 
telep- és sírleletek között egyaránt.51 Ezeket helyi képződmé
nyeknek tartjuk. A fazekak azonban hasonló formában igen 
gyakoriak a cseh-és morvaországi sírleletek között is.52 Egye
lőre eldönthetetlen, hogy párhuzamos fejlődés eredményekép
pen egymástól függetlenül kezdték-e készíteni a nagyon ha
sonló fazekakat, vagy valamilyen idegen (talán déli) terület ha
tása érvényesült használatukban. Ugyanis a Makó és 
Somogyvár-Vinkovci kultúrának is gyakran használt edényei 
a hasonló fazekak.53 A ritkábban előforduló kétfülű fazekak 
(10. kép 2, 5) jó párhuzamai is a Makó, főleg azonban a 
Somogyvár-Vinkovci kultúrából ismeretesek.54 

Ugyanez a kérdés vonatkozik az öblös vagy karcsúbb két
fülű amforákra, urnákra is (6. kép 7, 8. kép 6,10, 9. kép 9,10. 
kép 14),55 amelyek hasonló formában, csak eltérő számban je
lentkeznek a két terület harangedényes együtteseiben. Az elté
rő szám oka természetszerűen az urnás temetkezések nagy szá
ma Magyarországon és alacsony száma Cseh-Morvaország-
ban. Ezzel szemben meglepően hasonló öblös amforákat tettek 
a zsinórdíszes kerámia nagyszámú csontvázas sírjába.56 A ha
rangedényes amfora alakú urnákat Budapest környékén ma
gam a fazekakkal együtt szintén a magyarországi hagyomá
nyokból, vagyis a Makó és Somogyvár-Vinkovci kultúra köré
ből eredeztetem.57 

A 3. lelőhelyen két amforán is előfordulnak a fordított V-
alakú bordadíszek párhuzamosan ismétlődve (8. kép 6, 9. kép 
9), kis füles bögrén más motívumokkal összekapcsolva (7. kép 
2). Az amforák bordás dísze a békásmegyeri temetőben és a 
csepeli Hollandi úti telepen is megjelent hasonló megformálás
ban.58 A bordadíszítés Cseh- és Morvaországban és Ausztriá
ban is előfordul főleg a zsinórdíszes kerámia fiatalabb idősza
kában, de a harangedényes együttesekben is, igaz azonban, 
hogy nem a mieinkkel azonos megformálásban.59 Az edények 
bordás díszítése eltérő mintával ugyan, de mint díszítő techni
ka már a Somogyvár-Vinkovci60 és a Makó kultúrában is61 

megjelent, ezért talán előzményüket is oda vezethetjük vissza, 
ha nem önállóan kezdték alkalmazni. 

Az említettek közül a bordadíszes kis bögrének élesen 
bikónikus alsó része van (7. kép 2), miként az aszimmetrikus 
fülű edényeknek, amelyek a Somogyvár-Vinkovci kultúrának, 
még inkább a Ljubljana Kultúrának, ül. a Vucedol-C kultúrának 
is sajátjai. Korábbi tanulmányomban összegyűjtöttem az ilyen 
edényeket és arra a megállapításra jutottam, hogy a déli erede
tűek (Somogyvár-Vinkovci kultúra) több változatban is megje
lennek és többször csontvázas temetkezésekhez tartoznak, a 
Somogyvár-Vinkovci, a Ljubljana (Vucedol-C) és a Makó kul
túra késői fázisában, illetve a Harangedény-Csepel csoport kez
detén.62 A keleti part 3. lelőhelyének 3. sírjában a déli eredetre 
emlékeztet a kis füles bögre alsó részén a karcolt minta mész
betétes díszítése. Hasonló formájú füles bögre díszítetlenül 
aszimmetrikus fülekkel Budapest területén is előkerült.63 

185 



A 3. lelőhelyhez tartozó part menti településen egy áldoza
ti gödörben olyan aszimmetrikus fülű nagyobb korsót talált 
Endrődi Anna, melynek formája és aszimmetrikus fülelhelye
zése a Somogyvár-Vinkovci kultúra korsóira emlékeztet.64 

Szalagfüle alján és vele szemben elhelyezett plasztikus u. n. 
bajuszdíszítés pedig a harangedényes leletegyüttesekben gya
kori Cseh- és Morvaországban és Magyarországon is. Díszíté
sét a zónás díszítés bevagdal ásókkal elnagyolt utánzatának ér
zem. Mintha ez az edény formájában és díszítésében a déli és 
a nyugati területek hatását egyesítené magában. 

A Csepel-sziget keleti partján talált sírleleteket vizsgálva 
arra a megállapításra juthatunk, hogy a leletek beleillenek 
Harangedény-Csepel csoport más magyarországi leleteinek az 
egységébe, annak idősebb fázisába, a korabronzkor Ha perió
dus idején (12. kép). Ezen belül belső időrendi tagolása Buda
pest környékén még nem lehetséges. Azt azonban megállapít
hatjuk, hogy a harangedények és jellegzetes kísérőik kivételé
vel a kerámia jelentős része a fiatalabb Somogyvár-Vinkovci 
kultúrával, és annak fiatalabb fázisával egyidőben létrejött 
Protonagyrév vagy korai Nagyrév kultúrával rokon és egyidős, 
és vele alkot kulturális egységet. Ezért korábbi megállapításo
mat újabban kibővítettem azzal, hogy a Harangedény-Csepel 
csoport és a korai Nagyrév kultúra létrejöttében azok a déli 
összetevők játszották a jelentős szerepet, amelyek a Somogy
vár-Vinkovci kultúra fiatalabb időszakának anyagi kultúráját, 
a Nyírség kultúrát, a Pitvaros csoportot, az erdélyi Rosja kul
túrát, a Schneckenberg-Glina III kultúrát, sőt a Jigodin kultú
rát és a legtávolabbi, moldovai Edinetz kultúrát és kerámiájuk 
hasonlóságát is létrehozták, s hatásuk korábban megnyilvánult 
a Vucedol C és Ljubljana kultúra létrejöttében is.65 Északnyu
gat felé a cseh-morvaországi késő zsinórdíszes kerámia és a 
harangedény-kultúrában jelentkeznek a legtávolabbi hatások. 
Kalicz Nándorral együtt úgy véljük, hogy ez az átalakulás és 
az anyagi kultúrában nagy területen észrevehető sok közös jel
legzetesség talán a réz harci fejszék elterjedésével lehet kap
csolatos, a Kr. e. 3. évezredben.66 
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FRÜHBRONZEZEITLICHE BESTATTUNGEN 
AM ÖSTLICHEN UFER DER CSEPEL-INSEL BEI BUDAPEST 

Im Verlauf der vergangenen mehr als hundert Jahre kamen kleinere und 
größere Gräbergruppen, die Detaile mehrerer Gräberfelder, ferner einzelne 
Gräber mit Glockenbechern im nördlichen Teil der Csepel-Insel zum 
Vorschein. (Abb. 1) In diesem Beitrag werden die am östlichen Ufer der 
Csepel-Insel freigelegten und zufällig vorgekommenen Grabfunde behan
delt. 

Ich bin der Meinung, daß die im großen Teil Europas verbreiteten 
Glockenbecher eine Einheitlichkeit suggerierende Benennung "Glocken-
becherkultur" nicht begründen. Anstatt deren führte ich die Benennung 
"Glockenbecher-Csepel-Gruppe" ein, die das Wesen besser ausdrücken 
kann. Dieser Name wurde auch von den ausländischen Forschern angenom
men.1-'0 

Am östlichen Ufer der Csepel-Insel von Süden nach Norden werden die 
Bestattungen folgender Fundorte bekanntgemacht: 

1. Szigetszentmiklós, Alsóbucka.11 Vermutlich fünf Brandschüttungs-
gräber (Abb. 2, a-c, Abb. 5,1-6). 
2. Szigetszentmiklós, Teleki-Str. 45.n Ein Körpergrab (Abb. 6,1-2). 
3. Szigetszentmiklós-II. Wasserleitungsgraben und die Linie der 
Autobahn MO.""16 1972 wurden sieben Gräber freigelegt und einige 
Einzelfunde gesammelt (Abb. 3-9) 1988-89 wurden noch 13 Gräber 
und weitere zwei Siedlungsbestattungen erschlossen. 
4. Budapest XXI, Csepel, Királyerdő Str. 100." Vermutlich ein einziges 
Brandschüttungsgrab. (Abb. 9,1) 
5. Bp. XXI, Csepel, Gyimesi Str. 51. Vermutlich ein einziges Brand
grab. (Abb. 9, 2) 
6. Bp. XXI, Csepel, Hajós Str. 2.18 Zwei Urnengräber. (Abb. 10,1-14) 
7. Bp. XXI, Csepel, Kökényesi Str. 10.19 Brandgrab. (Abb. 9, 3) 
8. Bp. XXI, Csepel, Damjanich Str. 83.20 Vermutlich mehrere Urnen
gräber. (Abb. 9, 4) - Budapest XXI, Csepel, Szilas Str. Hier kam eine 
kleine Aphore vor (Abb. 11), die einigen Gefäßen der Schnurkeramik 
ähnelt.21 Sie gelangte wahrscheinlich mit den Glockenbechern auf unser 
Gebiet, als sich die Träger der Glockenbecher mit der Bevölkerung der 
späten Schnurkeramik berührten und sie teilweise zusammenlebten. 
Die Amphore könnte in einem Grab vorgekommen sein. 
Die Fundorte liegen ausnahmslos in der Uferzone der Donau, so, daß 

sich die Siedlungen unmittelbar am Ufersaum befinden. Die Bestattungen 
liegen ein wenig weiter, etwa 200-300 m entfernt vom Ufer, in einer 
verhältnismäßig schmalen Zone, und sie folgen der sich manchmmal mehre
re km lang ziehenden, kaum unterbrochenen Kette der Siedlungen.22 

Die Bevölkerung der Glockenbecher-Csepel-Gruppe ließ sich in 
kleineren Gruppen bestatten. Die kleinen Gräbergruppen bildeten größere 
Bestattungseinheiten, die sich aneinander mit lockeren oder dichteren Fäden 
knüpften. Diese größeren Einheiten vertraten vielleicht auch die lebenden 
Einheiten der Bevölkerung, und sie waren durch unbewohnte Gebiete 
umgeben, in denen auch keine Bestattungen vorkamen.23-26 

Von den Regeln abweichend tauchen auch Siedlungsbestattungen -
obwohl nur ausnahmweise - auf der Csepel-Insel auf. Diese Toten wurden 
von dem gewöhnlichen Bestattungsritus abweichend, vermutlich mit einem 
anderen Zweck innerhalb der Siedlung begraben. 

Auch am östlichen Ufer der Csepel-Insel ist kennzeichnend, daß der 
überwiegende Teil der Bestatteten durch Brandgräber vertreten ist, und die 
Skelettgräber nur in niedriger Zahl vorkommen. Von den hier gefundenen 
und freigelegten 34 Gräbern waren nur vier Skelettgräber. Die zweierlei Art 
der Verbrennung kann wegen der Lückenhaftigkeit der authentischen 
Angaben genau nicht abgesondert werden. Im Falle unsicherer Herkunft der 
Glockenbecher (Abb. 5, 2-3, 6-7) ist es aufgrund ungarischer Parallelen 
eher an Brandschüttungsgräber zu denken: von den durch Ausgrabungen 

freigelegten ungarischen Glockenbechern kam nämlich nur ein einziges 
Exemplar in einem Urnengrab vor. Größtenteils wurden sie in Brandschüt-
tungsgräbern gefunden, und nur wenige in Skelettgräbern.28 

In der Umgebung von Budapest überwiegen die Skelettgräber, in denen 
Gefäße beigegeben wurden, die auch in den Urnengräbern üblich sind. Der 
bedeutende Teil dieser Gefäße kommt in der Somogyvár-Vinkovci-Kultur 
vor. Der Körperritus ist also auch in Ungarn in erster Linie nicht an die 
Glockenbecher zu knüpfen.2' Im großen Gräberfeld von Békásmegyer 
scheint die Anordnung der Gräber mit Glockenbecherbeigaben unter den 
überwiegenden Urnengräbern ebenmäßig zu sein. Auch am östlichen Ufer 
der Csepel-Insel herrschen die Urnenbestattungen vor, was den 
Bestattungsritus betrifft, und das ist eine örtliche Charakteristik.30"31 

Unter den Beigaben erscheinen die kennzeichnenden Glockenbecher in 
dergleichen Form, Farbe und mit derselben Verzierung wie in großen 
Gebieten Mitteleuropas (Abb. 5,2-3,6-7, Abb. 6,1-4, Abb. 7,4, Abb. 9, 1, 
3, 8). Der von L. Hájek für den ältesten gehaltene sog. "maritime" Typ fehlt 
auch in Ungarn nicht,33 und die Ähnlichkeit zwischen den Glockenbechern 
beider Gebiete offenbart sich auch noch in der gleichmäßigen Anwendung 
der Inkrustation. Das bezieht sich auf die Schüsseln, meistens Fußschüsseln, 
ebenfalls des verzierten Randes. (Abb. 9, 5-6). Ihre westliche Herkunft -
wie auch die anderer Funde - ist für sehr wahrscheinlich zu halten. Der auf 
dem Fundort 3 gesammelte und der auf dem Fundort 6 in einem Urnengrab 
vorgekommene größere Henkelbecher, die auf dem Bauch mit bei den 
Glockenbechern üblicher Stempeltechnik verziert wurden, gelten als 
Sondererscheinungen (Abb. 9,10, Abb. 10, 10). Diese Gefäße betrachte ich 
eher als örtliche Nachahmungen.34-38 Die in großer Anzahl vorgekommene-
nen Henkelbecher mit kugeligem Körper und niedrigem Hals halte ich in 
Ungarn für fremd (Abb. 5, 5, 7, Abb. 8, 3, Abb. 10, 4, 13). Ihre besten 
Parallelen sind in Österreich, Böhmen und Mähren in großer Zahl bekannt.36 

In Ungarn haben sie keinen Vorläufer. Der Zusammenhang wird auch noch 
durch die kennzeichnende, kreuzförmig oder ähnlich eingeritzte Verzierung 
betont, die auf dem Boden mancher Näpfe erscheint (Fundort 2, Grab 3: 
Abb. 7, 3, Hasjós Str. 2: Abb. 10,13, Streufund, Abb. 9,7).37 

Trotz ihrer unleugbaren Ähnlichkeit unterscheiden sich die meisten 
tiefen Schüsseln durch ein kleines, aber wichtiges Detail von den Schüsseln 
der westlichen Gebiete. Das Profil der ungarländischen Exemplare ist S-för
mig (Abb. 5, 4, Abb. 6, 5, Abb. 8,2, 4, Abb. 10, 6, 9, ll),40 die westlichen 
Schüsseln sind meistens halbkugelig.41 Aber die paarweise angeordneten 
Henkel erscheinen auf beiden Gebieten ähnlich.42 Die ungarländischen 
Schüsseln, wie auch andere Gefäßformen, weisen in der gegensätzlichen 
Richtung, d. h. eher Süden, in der Somogyvár, Vinkovci-Kultur Beziehun
gen auf.43 Die sich unter den in Ungarn bzw. in Böhmen und Mähren 
vorgekommenen Schüsseln in vielen Detailen äußernden Ähnlichkeiten 
können vielleicht ebenfalls in den Funden der Somogyvár-Vinkovci- und 
Makó-Kultur wurzeln. 

Am Fundort 1 kam eine besondere Schüssel zum Vorschein. Auf dem 
Boden sind zwei große, lange ovale Durchbrechungen zu sehen, und auf der 
Seite sind winzige Löcher zu finden (Abb. 5,1). In Csepel, in der Siedlung 
bei der Hollandi Str., kam ein ähnliches Bruchstück auf dem Boden mit fünf 
Löchern vor.44 Mehrere genaue Analogien sind unter den mährischen 
Grabfunden bekannt.45 Zweifellos ist, daß die Herkunft ihrer Benutzung 
nach Nordwesten führt. Unter den ungarischen Grab- und Siedlungsfunden 
erscheinen die Henkelkrüge mit langem Hals und bikonischem oder 
abgerundetem Körper sehr häufig.46 Mehrere Exemplare dieses Typs kamen 
auch am östlichen Ufer vor (Abb. 8,1,8, Abb. 9,4,7) obwohl seltener. Aber 
ähnliche Krüge kamen nicht nur in den Fundkomplexen der Glockenbecher, 
sondern auch der späten Schnurkeramik in Böhmen und Mähren zum 
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Vorschein.48 Nach der Meinung der tschechisch-mährischen Forschung ist 
das Erscheinen dieser Typen der Wirkung aus dem Karpatenbecken her zu 
danken.4' Damit können wir vollkommen übereinstimmen. Das 
Vorhandensein und die Häufigkeit der Henkelkrüge mit langem Hals unter 
den Funden der Glockenbecher-Csepel-Gruppe sind als eine der von uns 
nachdrüclich auch mehrmals betonten Offenbarungen der bedeutenden 
typologischen Beziehungen mit den südlichen Gebieten (Somogy-
vár-Vinkovci-Kultur) zu betrachten.50 Die Tatsache, daß danach keine 
Glockenbecher, sondern Henkelkrüge südlichen Ursprungs in den meisten 
Körpergräbern z. B. des Gräberfeldes von Békásmegyer gefunden wurden, 
unterstrich die südliche Herkunft ebenfalls. 

Die Töpfe mit breitem Mund, mit S-Profil, mit vier flachen Buckeln 
unter dem Rand und häufig mit rauher Oberfläche kommen auch unter den, 
am östlichhen Ufer freigelegten Grabfunden vor (Abb. 8, 5, Abb. 9,2, Abb. 
10, 12), aber sie sind auf allen ungarischen Fundorten, sowohl unter den 
Siedlungs- als auch unter den Grabfunden allgemein bekannt.51 Sie werden 
von uns als örtliche Gebilde betrachtet. Die Töpfe erscheinen auch unter den 
böhmischen und mährischen Grabfunden in ähnlicher Form ziemlich häu
fig.52 Vorläufig ist nicht zu entscheiden, ob man die recht ähnlichen Töpfe 
infolge einer parallelen Entwicklung voneinander unabhängig herzustellen 
begann, oder die Wirkung eines fremden (vielleicht südlichen) Gebietes in 
ihrem Auftauchen zur Geltung kam. Ähnliche Töpfe sind nämlich in der 
Makó- und Somogyvár-Vinkovci-Kultur häufig zu beobachten.5' Die besten 
Parallelen der seltener zweihenkligen Töpfe (Abb. 10,2, 5) sind ebenfalls in 
der Makó-, überwiegend aber in der Somogyvár-Vinkovci-Kultur bekannt.54 

Dieselbe Frage bezieht sich auch auf die bauchigen oder schlankeren Zwei
henkeligen Amphoren und Urnen (Abb. 8, 6, 10, Abb. 9, 9, Abb. 10, 14),55 

die in ähnlicher Form, aber abweichender Zahl in den Glockenbecher-
Komplexen beider Gebiete erscheinen. Der Grund der abweichenden Zahl 
ist natürlich die hohe Anzahl der Urnenbestattungen in Ungarn und ihre 
niedrige Anzahl in Böhmen und Mähren. Im Gegensatz dazu wurden über
raschend ähnliche bauchige Amphoren in den zahlreichen Körpergräbern 
der Schnurkeramik beigegeben.5'' In der Umgebung von Budapest leite ich 
die, den Amphoren ähnlichen Glockenbecher-Urnen und auch die hohen 
Töpfe aus den ungarischen Traditionen, d.h. aus dem Kreis der Makó- und 
Somogyvár-Vinkovci-Kultur ab.57 

Auf zwei Amphoren des Fundortes 3 kommen die in umgekehrter V-
Form angewandten Leistenverzierungen sich parallel wiederholend vor 
(Abb. 8,6, Abb. 9,9), und sie erscheinen auf einem kleinen Napf zusammen 
mit anderer Motiven (Abb. 7, 2). Die Leistenverzierung der Amphoren 
erschien sowohl im Gräberfeld von Békásmegyer als auch in der Siedlung 
der Hollandi Str. in Csepel in ähnlicher Ausführung.58 Ähnliche plastische 
Verzierung kommt in Böhmen, Mähren und in Österreich ebenfalls vor, 
hauptsächlich in der jüngeren Periode der Schnurkeramik, aber auch in den 

Glockenbecher-Komplexen. Es ist aber wahr, daß die Formgebung nicht der 
unserer gewöhnlichen entspricht.59 Die Leistenverzierung der Gefäße als 
Verzierungstechnik - obwohl mit unterschiedlichem Muster - erschien 
schon in der Somogyvár-Vinkovci-60 und auch in der Makó-Kultur,61 und 
wenn man sie nicht selbständig anzuwenden begann, sind ihre Vorbilder 
ebenfalls in den erwähnten Kulturen zu suchen. 

Von den erwähnten Gefäßen hat der leistenverzierte kleine Napf einen 
scharf bikonischen unteren Teil (Abb. 7, 2), wie die Gefäße mit asym
metrischen Henkeln, die in der Somogyvár-Vinkovci-Kultur, aber vielmehr 
in der Ljubljana- bzw. Vucedol C-Kultur ebenfalls heimisch sind/'2"63 In der 
Siedlung am Donauufer, die zum Fundort 3 gehört, wurde ein größer Krug 
mit asymmetrischen Henkeln in einer Opfergrube gefunden, dessen Form 
und die asymmetrisch angeordneten Henkel an die Krüge der So-
mogyvár-Vinkovci-Kultur erinnern.64 Die plastische, sog. Schnurbart
verzierung unter dem Bandhenkel und dem gegenüber kommt in den 
Glockenbecher-Komplexen in Böhmen, Mähren und und auch in Ungarn 
häufig vor. Die Verzierung halte ich für eine, durch Einschnitte flüchtig aus
geführte Nachahmung der Zonenverzierung der Glockenbecher. Man hat das 
Gefühl, als ob die Form und Verzierung dieses Gefaßtyps die Wirkung der 
südlichen und westlichen Gebiete in sich fassen würde. 

Nach der Analyse der am östlichen Ufer der Csepel-Insel vorgekomme
nen Grabfunde ist festzustellen, daß sich diese in die Einheit anderer 
ungarischer Funde der Glockenbecher-Csepel-Gruppe, genauer in deren 
ältere Phase zur Zeit der Ila-Phase der Frühbronzezeit einpassen (Abb. 12). 
Ferner ist feststellbar, daß der bedeutende Teil der Keramik, die Glocken
becher, ihre kennzeichnenden Begleiter ausgenommen, mit der jüngeren 
Somogyvár-Vinkovci-Kultur und mit deren jüngeren Phase, der gleichzeit
ig entstandenen Protonagyrév- oder frühen Nagyrév-Kultur, verwandt ist, 
und damit eine Kultureinheit bildet. Darum erweiterte ich meine früheren 
Feststellungen damit, daß die südlichen Komponenten, die auch die 
materielle Kultur der jüngeren Periode der Somogy vár-Vinkovci-Kultur, die 
Nyírség-, Pitvaros-, die siebenbürgische Rosja-, die Schneckenberg-Glina 
III-, sogar die Jigodin-Kultur und die am fernsten befindliche moldauische 
Edinetz-Kultur und ihre ähnliche Keramik ins Leben brachten, beim 
Zustandekommen der Glockenbecher-Csepel-Gruppe und der frühen 
Nagyrév-Kultur die bedeutende Rolle spielten. Diese Wirkung äußerte sich 
früher auch beim Zustandekommen der Vucedol C- und Ljubljana-Kultur.65 

Nach Nordwesten sind die fernsten Wirkungen in der böhmisch-mährischen 
späten Schnurkeramik und in der Glockenbecher-Kultur nachzuweisen. Ich 
bin der Meinung und mit N. Kalicz stimme ich darin überein, daß diese 
Umwandlung und die in der materiellen Kultur in großem Gebiet 
wahrnehmbaren vielen gemeinsamen Kennzeichen vielleicht mit der 
Verbreitung der kupfernen Halslochäxte im 3. Jahrtausen v. Chr. in 
Verbindung stehen können.6'' 
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H. HANNY ERZSÉBET 

A NAGYRÉVI KULTÚRA ÁLDOZATI GÖDRE 
A BUDAI VÁRHEGYEN 

A korai bronzkor legkésőbbi szakaszában Magyarország du
nántúli és Duna-Tisza közi vidékén a Kisapostagi és a 
Nagyrévi kultúra osztozott.' Budapest területén elsősorban a 
nagyrévi kultúra telepei, sírmezői az általánosak. 

A főváros és környezetének központi, kultúrákat elválasz
tó és összekötő szerepe már a legkorábbi időktől fogva észlel
hető. Jelentősége ezért messze túlmutat az általa elfoglalt terü
leten. 

Budapest környékére már a paleolitikumban betelepedett 
az ember, s a neolitikum és a bronzkor folyamán is számos te
lepülést hozott létre. A tudományos irodalom már 1904 óta 
tartja Budapestet az emberi kultúra egyik főbb települési he
lyének. A század harmincas és negyvenes éveiben az őskori le
lőhelyek száma megkétszereződött és ez a tendencia az ötve
nes években is folytatódott. 

Több szakember is foglalkozott azzal a szereppel, amelyet 
a mai Budapest területe település a korabronzkorban betöltött, 
a kutatás homlokterében pedig főként a harangedények népé
nek kultúrája, illetve a nagyrévi kultúra települései és temetői 
állottak.2 Bóna István volt az, aki elsőként foglalta össze a 
nagyrévi kultúra addig ismert lelőhelyeit és emlékanyagát, e 
munkájában érintette a Budapesten és környékén található le
lőhelyek jelentőségét. Szerinte a kultúra keleti és déli összete
vők talaján fejlődött ki, legkorábbi csoportjának nagyobb egy
ségét az ún. ökörhalmi típus alkotta. Ennek utódjaként határoz
ta meg az általa szigetszentmiklósinak nevezett csoportot,3 eb
ből alakult ki az ún. kulcsi típus, mely a kultúra legkésőbbi fá
zisát képviseli.4 Kalicz Nándor és Schreiber Rózsa feltárásaik 
alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a szigetszentmik
lósi típusnak nevezett leletegyüttes és a kulcsi fázis anyaga 
gyakorlatilag megegyezik egymással, így eltörölhető a típus 
elnevezése, mindkettőt a nagyrévi kultúra kései fázisának kell 
tekintenünk.5 Ok tehát Budapest környékén a korai bronzkor
nak három fázisát tudták elkülöníteni:6 

1. a makói csoport, 
2. a harangedény es népek kultúrája, 
3. a nagyrévi kultúra két periódusra osztható7 késői szakasza8 

Budapest területén számos helyen kerültek elő a nagyrévi 
kultúra késői fázisába sorolható leletek (Szigetszentmiklós, 
Diósd, Budafok, Csepel-sziget stb.), de kiemelt helyen szokták 
említeni, talán a későbbi, középkori jelentősége miatt a budai 
Várhegyen, a Palota területén illetve a Polgárvárosi részen elő
került telepmaradványokat.9 

A második világháború utáni romeltakarítás és helyreállí
tás lehetővé tette a volt királyi, illetve közigazgatási reziden
cia, a Palota területének megkutatását is. Elsősorban a rommá 
lőtt épületek alatt folyt a feltárás, s bár itt is találtak szórványos 
őskori jelenségeket, mégis a középkori palotára helyezett fi
gyelem volt az irányadó. A későbbi beépítésekkel elfoglalt te

rületeken, mint a Várhegy nyugati oldala, végzett feltárások, 
már több őskori objektumot is napvilágra hoztak. Az 1972-től, 
dr. Zolnay László által vezetett munkálatok eredményeképpen 
kiderült, hogy a Várhegy területén a korai bronzkori nagyrévi 
kultúra, illetve az azt követő középsőbronzkori vatyai kultúra 
idején, valamint a késői bronzkorban települések léteztek, me
lyeket ugyan részben megsemmisítettek a középkori és barokk 
kori építkezések, de emléküket teljesen eltörölni nem tudták. 
Az 1973-75. év feltárásainak őskori leleteiről Marosi-Soós 
Ágnes számolt be.10 

Az egykori polgári negyed (ma Szent György tér) területén 
1989-ben újra kezdődtek a munkálatok, melyek kiterjedtek a 
volt Honvédelmi Minisztérium lerombolt épületrészeire" és a 
Sándor Palotára is. A BTM középkori osztályának munkatársa, 
Altmann Júlia által, 1995-ben vezetett feltárások közben került 
elő a 17. helyiségnek nevezett területen egy nagyméretű gödör, 
melynek első néhány centiméteréről „őskori" cserepeket ho
zott fel az ásó. 

E gödör, melynek déli részéből egy körszeletnyit egy török 
hulladékgödör metszett el, majdnem teljesen kör alakú, egye
nes aljú, kb. 220 cm mély volt. Fala csaknem egyenes, az alja 
felé közeledve kiszélesedett, majd egy padka után ívesen záró
dott. A betöltés, melyből szórványosan kerültek elő a cserepek 
rétegesen váltakozott. (1. kép) Néhány centiméter vastag, feke
te, kevert réteget hamus, kevert réteg, majd a márgás altalajból 
származó betöltés követett, többszörösen rétegelve. Faszenet, 
a márgás altalaj törmelékeit, humuszt mindegyik réteg tartal
mazott. A leletek a gödör alja felé haladva sűrűsödtek. Legma
gasabban egy kisméretű, hosszú nyakú, ép füles edény, azután 
egy hamus, átégett rétegben egy szarvasmarha szarv-csapja ke
rült elő, a koponya maradványával (5.-9. kép). Ezen a szinten 
már egy tüzelőhely foltja is elkülöníthetővé vált (1. kép). A 
padka és a gödör alja közötti 50 centiméteres rétegből nagy 
mennyiségű kerámia, használati tárgy, valamint a tüzelőhely 
hamus, vörösre égett, kiagyagozott, kővel körbe rakott foltja 
került napvilágra. A tüzelőhely majdnem a gödör aljának köze
pén helyezkedett el, a hamu, a benne égett cseréptöredékek, 
csontmaradványok kis halmot alkottak (2. kép), amelyben jól 
látszott, hogy néhány alkalommal szürke agyagot terítettek a 
tűzre. Az agyagréteg vékony, de megfogható csíkban kétszer is 
megismétlődött a tűzrakás metszetében. A gödör alján a cserép 
és csontmaradványok részben a tűz körül, a padka mentén vol
tak elhintve, részben a halomban találtuk. Ettől keletre, szintén 
a padkához közel emberkoponya hevert (4. kép) a bal oldalára 
fordulva, amelyen égés nyomai látszottak. A viszonylag jó ál
lapotban megőrződött koponya valószínűleg felnőtt nőé volt. 
(5.-9. kép). Sem csigolyacsontok, sem mandibula, sem egyéb 
más embercsont nem került elő a betöltésből. Az állatcsontok 
között madarak csövescsontjai, marhacsontok és egy pata is ta-
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lálható volt. A betöltésből származó kerámiaanyag nagyon tö
redékes, összeállítható edényt alig találtunk. 

A leleteket között két csoport, a sötét-, illetve világosbarna 
színű, finoman simított, fényezett és a sárgásbarna, vastag fa
lú, seprős, durva külső felületű kerámia különíthető el. 

Kerámialeletek: 

1. nagyméretű, szürkésbarna korsó kihajló, galléros peremének fénye
zett felületű, díszítetlen töredékei (12. kép 1-3.) 

2. kisméretű, világosbarna sekély tál peremének fényezett, belül enyhén 
csíkozott, töredéke, melyen apró felhúzott bütyök ül (11. kép 1.) 

3. kisméretű, fényezett, barna, gömbtestű, füles bögre, vállvonalát besi-
mítással hangsúlyozták, restaurált (7. kép 1.) 

4. nagyméretű, szürkésbarna éles vállvonalú tál gallérosán kihajló pe
remtöredéke, a vállvonal alatt a fényezés megszűnik a hasat ferdére húzott 
párhuzamos vonalak díszítik ( 11. kép 4.) 

5. szürkésbarna edényke fényezett perem- és válltöredéke. A vállon eny
he ferde vonalú besimítások látszanak (18. kép 11.) 

6. barnásvörös edényke fényezett peremtöredéke, az enyhén kihajló száj 
alatt hármas, benyomkodott vonalköteg díszíti (18. kép 1.) 

7. kisméretű, barnásszürke edény pereméről származó bütyök töredéke 
(18. kép 13.) 

8. barnásszürke, illetve fekete színű, fényezett felületű edényekből szár
mazó 14 db perem töredék 

9. nagyméretű, sötétbarna, fényes felületű edény peremtöredéke 
10. fényezett felületű, kisméretű tálkák peremtöredékei (11. kép 2-3.) 
11. világossárga, kisméretű, kónikus tálka félbe törött darabja, felülete 

simított, fényezett, peremét két egymástól távolabb álló hegyes bütyök díszí
ti (10. kép 2.) 

12. narancsbarna, nagyméretű, fényezett felületű, vastag peremtöredék 
egy kihajló peremű, szűk nyakú korsóból (12. kép 4-5. és 9.) 

13. fekete, fényezett felületű kónikus kis tál aljtöredéke a fal indításával 
(10. kép 4.) 

14. szürkésbarna kis tál, peremén hegyes bütyökdísszel, restaurált. (7. 
kép 3.) 

15. szürkésbarna, fényezett felületű, kisméretű fedő félbetört darabja, 
peremét párosan álló kis bütykök díszítik (5. kép 3.) 

16. szürkésvörös, fényezett felületű, kihajló peremű, gömbhasú edény
ke töredéke (10. kép 1.) 

17. kisméretű, szürkésbarna, fényes felületű, hosszú nyakú, kihasasodó, 
megtört S profilú füles bögre, ép (7. kép 2.) 

18. különféle, szürkésbarna, fényezett edények oldaltöredékei 19 db 
19. díszítetlen, sötétbarna edényekből származó faltöredékek 
20. sötétbarna, fényezett felületű füles bögre töredékei (14. kép 1-5.) 
21. fényezett kisebb méretű korsók szalagfüleinek töredékei (12. kép 

6-8.) 
22. nagyméretű, sötétbarna, belül vörös, szűk nyakú korsó kihasasodó 

oldaltöredéke, melyet egy vízszintesen besimított vonal díszít, valamint több 
töredéke (15. kép 1-4.) 

23. vékony falú, fényezett felületű, sötétszürke, gallérosán kihajló pere
mű, szűkebb nyakú edény díszítetlen perem és oldaltöredékei (13. kép 1-7.), 
valamint egy kisebb töredék, melyet két oldalról benyomott bütyök és kétfe
lé futó széles besimítás díszít (13. kép 3.) 

24. kisméretű, szürkésbarna, vékony falú, gömbös hasú edényke oldal
töredékei, melyeken a váll vonalában vízszintesen és a hason függőlegesen 
többszörösen bekarcolt vonalkák láthatók (18. kép 2-10.) 

25. besimítással, bekarcolt vonalakkal díszített töredékek 
26. sötétszínű edényekből származó oldal-, alj-, és peremtöredékek 
27. nagyméretű, vörös, vastagfalú tárolóedény vaskos, duzzadt peremé

nek és seprűzött hálómintával díszített oldalának töredékei (16. kép 1-8.) 
28. tárolóedény sárgásszürke, durva felületű, belül simított peremének 

és nyakának töredékei, a nyakon a perem alatt négyszögletes bütyök ül (6. 
kép 1-2.) 

29. vastag falú, vöröses színű tárolóedény kihajló pereme a nyak indítá
sával (17. kép 1.) 

30. tárolóedényekből származó vaskos, szemcsés felületű oldaltöredé
kek (17. kép 2-12.) 

31. nagyméretű, kónikus tál perem-, és válltöredéke, a vállvonal alatt 
durva szemcsés felületű, felette fényezett, a perem alatt fül indítása látszik 
(11. kép 6.) 

32. sötétbarna, nagyméretű, kihajló peremű tál belül fényezett, vállvo-
nalától szemcsés felületű, díszítetlen peremtöredéke (11. kép 5.) 

33. nem azonos edényekből származó, durva, szemcsés felületű oldaltö
redékek. 

Egyéb leletek: 

34. szürke, agyagból formált, kerek, kónikus átmetszetű orsógomb, fe
lülete fényezett, egyenetlen, átmérője 4,2 cm., magassága 1,5 cm (8. kép 2.) 

35. csiszolással megmunkált csontdarab, rendeltetése nem meghatároz
ható, valószínűleg nyersanyagként szolgált. 

36. csontdíszítmény. Görbe, vége elhegyesedő, bereszelt vonalakkal tur
bánszerűre van kiképezve, csiszolt, hossza 7,5 cm (8. kép 4.) 

37. sötétbarna agyagból készített, vékony korong. Közepén vékony nyí
lás, mely körül galléros kiemelkedés van kialakítva. Peremén magasabb, a 
lyuknál mélyebb, felülete fényezett. Átmérője 6 cm. (8. kép 3.) 

38. öntőminta, homokkő öntőminta egyik oldalának tűzben szétégett tö
redékei. Talán bronz leveles lándzsacsúcs öntésére szolgált, hossza 6,5, szé
lessége 4, vastagsága 2,5 cm, az öntvény hossza 5 cm. (8. kép 1.) 

39. csont-ár, állati hosszúcsontból csiszolt hegyes ár A tűzben megégett, 
töredékessége miatt nem mérhető. 

A 17. helyiségben talált gödörben tehát a következő típu
sok fordulnak elő: 

Az ún. Nagyrevi típusú kis füles korsó,n amely hosszúkás 
nyakú, öblös hasú. Füle a peremből indul és a nyakra támasz
kodik, felülete fényezett, magassága nem haladja meg a 10 
centimétert (17. sz.). Ez a típus a nagyrevi kultúrán kívül alig 
fordul elő más lelőhelyen.13 Megtalálható viszont az összes ké
sői fázisba tartozó nagyrevi leletegyüttesben. (Budatétény, 
Diósd, Budafok, Szigetszentmiklós, Kulcs stb.) 

Bögreformákból is képviselve van néhány változat a gö
dörben. A kis füles, karcolással díszített hasú és a díszítetlen, 
gömbhasú, enyhén kihajló peremű típusból került elő több tö
redék. (5., 6., 16., 20., 24. sz.) A bekarcolt díszítéssel készült 
típus jól illeszkedik a késői nagyrevi leletek közé, míg a göm
bös testű inkább már a középső bronzkori minták felé mutat. 

A táltípusok. közül, amelyek a nagyrevi kultúrában megje
lennek, jelen esetben a kisebb, díszítetlen, illetve a nagyobb, 
talpgyűrű nélküli, enyhén kihajló peremű, szalagfüles típust ta
láljuk meg.14 A nagyobb, vastagabb falú tálak között előfordul 
olyan is, amelyeknél, a fazekakhoz hasonlóan, a vállvonal alat
ti rész érdesített felületű. Nem megállapítható, hogy a tálak va
jon melyik alaptípust képviselik, hiszen annyira töredékes ál
lapotban maradtak meg, lehettek akár két, akár négyfülűek is. 
E táltípus nagyon hosszú életű, a korai bronzkor közepétől 
kezdve a Vatyai kultúráig használt és készített forma. Még te
rületileg sem tudjuk behatárolni, hiszen a Dunántúlon, illetve a 
keleti országrészben is ismert, úgyszólván változtatás nélkül 
használták a Vatyai kultúra korai szakaszában is.15 Minden bi
zonnyal az ún. „svédsisak" alakú tálak előzményeinek tekint
hetők. 

Egy másik típus, amely ebben a gödörben többször is elő
fordul, két esetben félbetörve, az a kisméretű, csonkakúp ala-
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kú tálka, melynek peremét kicsúcsosodó bütyköcske díszíti (2., 
7., 11., 14., 15. sz.). Ilyen tálakat ismerünk a Vatyai kultúrában, 
de ott mindig párosával álló bütyköket alkalmaznak. (Például 
a Szigetszentmiklósi temető 35. sírjában talált vagy a százha
lombattai példány.16) Ugyanakkor ismert az ilyen díszítéssel el
látott példány a nagyrévi kultúrából is. Ezidőtájt azonban csak 
kissé kiemelkedő, páratlanul álló, de páros számú bütyök dí
szíti a peremet. Ez a díszítési mód már a korábbi leletegyütte
sekben is előfordul,17 a kultúra középső szakaszából. 

Az urnatípusok közül kétféle fordul elő a leletben, a 
nagyméretű, durvább kiképzésű fazék és a finoman iszapolt, 
vékony falú, polírozott korsó forma. A fazekakra leginkább a 
sárgás, vöröses szín, vastag oldalfal, tojásdad test és széles, 
enyhén kihajtó, duzzadt szájperem a jellemző. Oldalukon 
csaknem mindig seprűzött díszítés (függőleges vagy hálósze
rű), illetve egy rétegben szemcsés bevonat van, amely a válltól 
indul és beteríti az edény felületét. A perem alatt simított rész 
húzódik. (27., 28., 29., 30. sz.) Esetenként apróbb-nagyobb bü
työkdíszeket is elhelyeztek ezen a felületen. A fazekaknak ez a 
típusa általános szintén az egész korai bronzkor idején, és a kö
zépső bronzkorban is egy ideig még használatban van. A 
nagyrévi kultúra késői szakaszában Szigetszent-miklóson,18 

Kulcsban19 is megtalálhatók, minden esetben a temetésben, a 
hamvak tárolására használták őket. 

A lekerekített, kettőskúpos testű, kihajló peremű, szűk nya
kú, korsószerű urnákból származó töredékeken (1., 8., 9., 12., 
20., 23. sz.) díszítést csak egyfélét lehetett találni, a vállon vé
gigvonuló egyszeri mély besimítást. Sem bordadísz, sem sep
rődíszítés nem fordult elő, ahogyan azt a kultúra legkésőbbi, 
átmeneti fázisában látjuk,20 de erről sem mondható teljes bizo
nyossággal, hogy nem létezett, mivel urnatalpakat a gödörben 
nem találtunk. 

Előkerült egy szépen kivitelezett, kisméretű fedő darabja 
is. 

A töredékeken előforduló nagyon gyér díszítési módok kö
zül a besimítás, a karcolt vonaldísz (24. sz.) és a párhuzamo
san benyomott vonalköteg (6. sz.) a finom, fényezett kerámiá
ra, a bütyökdísz és a seprűzés a fazekakra jellemző. 

A kerámiaanyag áttekintése után azt a következtetést lehet 
levonni, hogy a Polgárváros területén talált gödör a nagyrévi 
kultúra legkésőbbi, ún. kulcsi fázisához tartozik. Erre mutat az 
a tény is, hogy míg az ökörhalmi, illetve a kőtörési típusok tel
jesen hiányoznak, addig szoros rokonság mutatkozik a sziget
szentmiklósi, diósdi, kulcsi leletekkel. A leletek összetétele 
leginkább a soroksári Botanikuskertben talált teleprészlet göd
reinek anyagával egyeztethető,21 s nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a Vár területén korábban, az északi elő-
udvarban előkerült leletek is ezt a fázist képviselték.22 

A leletegyüttes mégis megkülönböztetett helyet foglal el a 
nagyrévi kultúra hasonló korú objektumai és jelenségei között, 
annak ellenére, hogy a betöltésében talált kerámiaanyag nem 
különösebben jellegzetes. Mindenekelőtt magára vonhatja a fi
gyelmet, hogy az objektum az áldozati gödröknek a korai 
neolitikumtól kezdve nyomon követhető tulajdonságait mutat
ja fel. Megtalálható benne a tüzelőhely, az állati és emberi ma
radvány, valamint a különlegesen elhelyezett, illetve a külön
leges becsben tartott tárgyak egy-egy példánya is. 

Az áldozati gödrök az Égeikumtól hazánk területéig körül
belül azonos rítust és szemléletet tükröznek. A legkorábbi idők 

áldozati helyei is már a település peremén helyezkedtek el, ma
gaslatokon, kitüntetett pontokon, általában valamilyen módon 
megkülönböztetett (körülkerített, oltárral ellátott, épülettel 
megjelölt) helyen. 

Áldozatokat bemutatni több okból is szükséges volt: en-
gesztelésképpen, jóslatkérést megelőzően, az ősök tiszteletére 
vagy a termékenység biztosítása érdekében. A földbe mélyített 
objektumok, mint az Égeikum, Mezopotámia és a Közel-Kelet 
neolitikumának és bronzkorának gödrei (Lerna, Trója, stb. 
vagy Odüsszeusz alvilágban végrehajtott áldozata) minden bi
zonnyal a termékenységgel kapcsolatban, a Föld istennőjének 
bemutatott áldozatok helyéül szolgáltak. Az áldozati gödrök
kel több publikáció is foglalkozott már,23 fölösleges lenne a 
fontos részletek elhagyásával nem teljes képet adni e munka 
keretein belül. Ezért csak azokat a jelenségeket ismertetjük, 
amelyek a szóban forgó áldozati gödörrel párhuzamba hozha
tók. 

A rézkorból, a péceli kultúra idejéből valók azok az áldo
zati gödrök, amelyek hozzánk legközelebb, Ossarnban, a telep
jelenségektől távolabb kerültek napvilágra. Alakjuk hengeres, 
aljuk vízszintes volt és egyes rétegeiket vékony humuszcsík 
választotta el egymástól.24 Az Eutresisben talált szentély both-
roszában az áldozatnál használ ivócsészék törött példányai fe
küdtek25 és a szigetszentmiklósi megkülönböztetett díszítésű 
füles korsót is valószínűleg rituális módon összetörve helyez
ték gödörbe.26 Jellemző a gödörben megjelenő tűzrakóhely 
nyoma, illetve az egész gödörben rétegesen jelentkező hamu és 
égett anyag keveréke, mely többszöri használatra utal. Ezek a 
korai áldozati gödrök sokszor a termékenységre közvetlenül 
utaló idolokat,27 votiv kocsimodelleket tartalmaztak, mindket
tő a termékenységistennő-földanya jelképe volt.28 Valószínű, 
hogy a budai Várhegyen előkerült lapos, kerek, kis lyukkal át
fúrt korong nem orsókarika, hanem egy kocsimodell kereke le
hetett. 

Közelebbi példáink Magyarország területén a neolitikum-
ból és a rézkorból29 is vannak. Hasonló rítusra utaló nyomok 
kerültek elő a Körös-, a Péceli-, a Harangedény-30 és a Nagy
révi kultúra területeiről. 

A lelőhely legközelebbi párhuzamai Budapestről és kör
nyékéről ismertek. Schreiber Rózsa ásatásai során több áldoza
ti gödörnek tartható jelenség is napvilágra került, ugyanebből 
a korból (Soroksár-Botanikus kert, Diósd). Ezekben a gödrök
ben külön-külön, a soroksári zsugorított temetkezésen kívül, 
mindazok a jellegzetességek megtalálhatók, melyekkel a Vár
hegyen talált telep áldozati gödre is rendelkezik. Szarvasmar
hacsontokat és emberi maradványokat, edénytöredékeket, 
használati tárgyakat tartalmaztak a Botanikus kert, a budavári
hoz hasonló mélységű, lapos aljú gödrei. A leletek között volt 
egy füles edényke függőlegesen kettétörött darabja is,31 vala
mint egy tűzben megégett csont-ár.32 Diósdon Patay Pál tárt fel 
egy kerek, nagyméretű gödröt, melynek alján öntőminta fe
küdt.33 

A fent elmondottak alapján biztosan állíthatjuk, hogy a kö
zépkori, barokk és újkori építkezésekkel sokszorosan bolyga
tott budai Várhegyen, a Sándor Palota 17. helyiségében a 
késői Nagyrévi-kultúra fázisához tartozó, szerencsésen megőr
ződött áldozati gödrére leltünk, mely a tőle délre eső hegyvo
nulaton évekkel korábban feltárt telephez tartozott. 
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1-2. kép. A 17. helyiség - bronzkori áldozati gödör 
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3-4. kép. Alaprajz és metszet 
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5-6. kép. Az áldozati gödör leletei 
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3-4. kép. Az áldozati gödör leletei 



9-12. kép. Az áldozati gödör leletei 
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13-16. kép. Az áldozati gödör leletei 
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17-18. kép. Az áldozati gödör leletei 



DIE OPFERGRUBE DER NAGYRÉV KULTUR 

IN DER BUDAUER BURG. 

Bei den mittelalterlichen Ausgrabungen, die im Sommer 1995 auf der 
nördlichen Seite des Budauer Burghügels, auf dem Gebiet des Sándor-
palastes von Altmann Júlia geführt wurden, fand man eine Opfer-grube, die 
zur Nagyrévkultur der Frühbronzezeit gehörte. In der Burg von Buda und in 
der Bürgerstadt finden seit Jahren bei den Wiederbauarbeiten Ausgrabungen 
statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man die hier auffindbaren 
archäologischen Fundgüter freizulegen. Die Forschungen konzentrierten 
sich auf das Mittelalterll, dabei kamen aber auch Siedlungen aus der 
früheren9 und mittleren Bronzezeit ans Tageslicht 10. Die im ersten 
Abschnitt erwähnte Grube hat einen flachen Boden und eine zylinderförmig 
gestaltete Wand; sie war mit einem Bänklein versehen und im Inneren wech
selten Aschen-, Holzkohlen- und Humusschichten. (Bild 2., Abb. 2.) 

Die Mehrheit der Funde war auf dem Boden der Grube, in der Nähe des 
Bänkchens, um den Feuerplatz herum. Die mehrschichtige Aschen-Verfär
bung wurde mit Steinen umzäumt. Östlich davon lag ein menschlicher 
Schädel (Bild 5, 7.), der keine Gesichtsknochen und keinen Unterkiefer 
hatte. Auf der linken Schädelseite sind Brandspuren zu sehen. Der Fleck der 
Brandstelle war schon in den oberen Schichten ersichtlich. Darüber lag ein 
Bruchstück eines Rinderschädels mit einem Horn (Bild 5., Abb. 1.); aus der 
darüberliegenden Schichte kam ein kleiner Henkelkrug (Bild 3. 2) zum 
Vorschein. 

Die Funde aus der Grube waren Keramikwaren; Objekte, die im alltäg
lichen Leben verwendet wurden. Sie können in folgenderweise typologisiert 
werden: das charakteristischste Objekt des Fundgutes von Nagyrév Typ ist 
der Henkelkrug 12 mit länglichen Hals und gewölbten Bauch. Dieser 
erscheint außer in der Nagyrév-Kultur nur selten und ist aber in allen 
späteren Fundkomplexen (Budatétény, Diósd, Budafok, Kulcs, Sziget-szent
miklós) zu finden. Die Funde verschiedenartig ausgebildet, obwohl das 
Fundmaterial der Grube spärlich ist. Wir treffen eingeritzte kleine Hen
kelkrüge oder kugelige, mit ausgebogenen Rändern, ungeschmückt, mit 
Bandhenkel versehen. 

Die charakteristischen Schüsseln 14 sind die kleineren, unverzierten, mit 
Bandhenkel, ohne Fuß und mit ausgewölbten Rändern. Zwischen den großen 

dickwandigen Schüsseln sind auch solche, zu finden, dessen Unter-schul-
terteil rauh bearbeitet wurde, und auch solche die fein poliert waren. Dieser 
Schüsseltyp ist sehr dauerhaft, existiert seit der Mitte der Früh-bronzezeitl5. 
Das Merkwürdige in der Grube sind die beigelegten ent-zweigebrochenen, 
kleinen, höckerverzierten Schalen 17. Sie sind Beweise des Opfers. 

Bei den Urnentypen kann man zwischen krugförmigen und topfförmi-
gen unterscheiden. Auf den topfförmigen Urnen sind immer Besenstrich
verzierungen, in manchen Fällen auch Höckerverzierungen. Diese Verzie
rungen und Formen sind für die spätere Kulcs-Phase charakteristisch. Die 
Oberfläche der Urnen ist immer poliert, die Ränder stark ausgewölbt. Ihre 
Verzierung besteht nur aus einer Vertiefung am Schulter. Urnenunterteile 
sind nicht zu finden. Es wurde auch ein kleiner Bruchstück eines polierten 
Deckels gefunden, worauf wir dieselben Höckerverzierungen entdeckten wie 
bei den Rändern der Schüsseln. Bei den Keramikobjekten in dieser Grube 
verwendete man nur selten Verzierungen. Es waren Einkratzungen, 
Abglättungen, Höcker- und Besenst-richverzierungen. 

Die anderen Objekte aus der Grube waren: eine Knochenahle, eine 
Gußform und ein Spinnwirtel; sowohl zwei Objekte, dessen Verwendung 
unbekannt ist. Das erste Objektist eine Knochenverzierung, das zweite eine 
Tonscheibe, wahrscheinlich ein Wagenrad. 

Die in der Grube gefundenen Objekte weisen darauf, daß die Stelle als 
Opferstelle verwendet wurde. Solche Stellen sind in der Umgebung von 
Budapest29-33, sowohl in ganz Europa zu finden. Sie existierten schon in 
der Jungsteinzeit, Kupferzeit und Bronzezeit. Die am näher liegenden 
Parallelen in Raum und Zeitalter, in der Umgebung von Budapest zu finden 
sind. Diese Opfergruben enthalten menschliche <berreste, Rinderknochen, 
Keramik und verschiedene Objekte ebenso in der erwähnten Grube auf dem 
Burghügel. Die Form und die Tiefe der Gruben entsprechen. Auf Grund der 
oben behandelten Tatsachen können wir darin sicher sein, daß wir auf dem 
durch Bauarbeiten mehrfach durchwühlten Burghügel eine Opfergrube der 
späten Nagyrév Kultur gefunden haben, die zum Glück intakt geblieben ist 
und zu der Siedlung gehörte, die südlich davon in den siebziger Jahren 
freigelegt wurde. 
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D.MATUZEDIT 

KESO BRONZKORI ES KORA VASKORI HÁZTÍPUSOK 
ÉS REKONSTRUKCIÓS KÍSÉRLETEIK 

Általában, így a bronzkor idején is a településeket - vagyis 
„egy embercsoportnak, az embercsoport lakóhelyének és mun
kahelyének térbeli együttesét"1 - általános és csak az adott kor
ban érvényesülő tényezők határozzák meg. Általános szem
pont az életfeltételek legjobb biztosítása, a víz közelsége, a vé
delem szerepe. Speciális szempont - ami kultúránként külön
böző települési formákat hozhatott létre - a települési rendszer 
és a társadalmi szerkezet, valamint a település és a gazdálko
dási forma kapcsolata. A bronzkorban három települési formát 
lehet elkülöníteni: a pásztorkodó népcsoportok futólagos telep
helyeit, az állattenyésztő-földművelő népek rövid ideig hasz
nált telepeit és a váltógazdálkodásos földművelést folytató né
pek településeit.2 

A késő bronzkorban az állattenyésztő-földművelő életfor
ma térhódítását viszonylag rövid ideig tartó települések soro
zata jellemzi. Emellett nagyobb falvak is kialakultak, amelyek 
az arisztokrácia lakhelyei, illetve fémművességi központok 
voltak, amit vastag települési réteg és az ott talált leletanyag 
bizonyít. 

A késő bronzkor-kora vaskor idején É-Magyarországon a 
kyjaticei kultúra, a Dunántúlon az urnamezős kultúra népessé
ge erődített földvárakat hozott létre, amelyek a védelmi szem
pont mellett a törzsi arisztokrácia elkülönülését szolgálták. A 
földvárakat a kiszolgálófalvak, a szegényebb rétegek kisebb 
települései vették körül.3 A kyjaticei kultúrának közel 50 föld
várát ismerjük É-Magyarország és Szlovákia területéről, ezek 
közül nagyobb feltárás kevésben volt, telepjelenségeket, háza
kat pedig csak Bükkszentlászló-Nagysáncról, Felsőtárkány 
-Várhegyről és Szilvásvárad-Töröksáncról ismerünk.4 

Érdekes településtörténeti jelenség az, hogy a kyjaticei 
kultúra idején az újkőkori bükki kultúra utáni hiátust betöltve 
benépesültek a Bükk-hegység és az Aggteleki Karszthegység 
barlangjai (jelenleg 16 lelőhely ismert), ami feltehetően a kul
túra speciális életmódjával, illetve a külső ellenség elleni véde
kezéssel magyarázható.5 A DK-szlovákiai Karszt hegység bar
langjaiból a kyjaticei kultúra idejéből több mint 30 helyről is
merünk telepet.6 Ez a jelenség megfigyelhető az urnamezős 
kultúra fiatalabb szakaszában is.7 

Jelenleg a telepjelenségek közül az É-magyarországi késő 
bronzkori és kora vaskori kyjaticei kultúra házaival, illetve a 
hasonló korú urnamezős kultúra pesti és Pest környéki házai
val foglalkozunk. (1. kép) 

A rekonstrukciók analógiáinak ismertetésénél kitekintet
tünk a bronzkor korábbi és a vaskor későbbi szakaszaira is. 

KATALÓGUS 

A KYJATICEI KULTÚRA HÁZA! 

Bükkszentlászió-Nagysánc (I. kép 1.) 
Párducz Mihály az 1958-ban végzett ásatáson az V. szelvényben találta meg 
a két egymást metsző házat.8 

1. késő bronzkori ház (2. kép) 
Az „A" jelűnek nevezett ház K-Ny-i hossztengelyű, szabálytalan alaprajzú. 
A közel téglalap alakú nagyobb helyiség 216x270x320 cm méretű, 120-130 
cm mélyen volt. A DK-i sarkából nyílt egy kb. 80 cm hosszú és 95-100 cm 
széles folyosó, amely egy szabálytalan, magasabban (kb. 80-90 cm mélyen) 
fekvő másik helyiségbe vezetett. Ez egy háromszög alakú épületrész, alapjá
nak hossza kb. 350 cm, a rá merőleges tengelyé 200-205 cm volt. Ennek K-
i végén egy másik 80-86 cm széles rövid folyosó nyílt, amely a sáncra veze
tett. Ez a ház volt a korábbi. 

2. késő bronzkori ház (2. kép) 
Kisebb volt az „A" házba belevágott szabálytalan négyzetformájú, valamivel 
későbbi „B" ház. Hossztengelye É-D-i, alapterületének méretei: 204x210 
cm, mélysége 150-160 cm között volt. Kijáratát a D-i oldalon tételezte fel az 
ásató, mert itt egy DK felé ferdén haladó kb. 90-100 cm széles folyosó szik
lába vágott nyomait ismerte fel. Régészeti anyagát rétegtani alapon elkülöní
teni nem lehetett. Sem az „A", sem a „B" házban nem találtak tűzhelyet, 
szerkezeti elemeket, cölöplyukakat. Kora a benne talált cserépanyag alapján 
a Ha A2-B2 időszak. Az itt talált „C" jelű lekerekített sarkú, téglalap alakú 
ház kelta kori volt.' 

Felsőtárkány-Várhegy (1. kép 2.) 
Párducz Mihály 1964-ben három késő bronzkori házat teljesen, hármat rész
legesen tárt fel itt. 

1. késő bronzkori ház (3. kép) 
AII. szelvény K-i oldala mellett került elő az 1. ház. ÉD-i tájolású, feltétele
zett mérete: 300/320x600 cm Alapja a neolitikus rétegen, 120 cm mélyen, az 
ÉK-i saroknál lévő tűzikutyánál 100 cm mélyen volt. A K-i oldala mellett 
vastag, helyenként a 30 cm-t is elérő paticsréteg jelezte ezt. A középső, É-i 
és kis mértékben az ÉNy-i felén alapját edénytöredékek jelölték, Ny-i és 
DNy-i felén nem került elő a padlószint. Tehát a Ny-i oldalfala bizonytalan, 
a paticsréteg a két rövid és a K-i hosszoldal méretét és irányát adta meg. K-
i falának közepén 40 cm átmérőjű, 60 cm mély cölöplyukat találtak, amiben 
kevés állatcsont és cserép volt. K-i és É-i fala mellett elszenesedett gerenda 
maradványai voltak. ÉNy-i sarkából nagy mennyiségű edénytöredék került 
elő. Az itt talált kerámiaanyag: csücskös peremű tál, egyenes peremű tál, két 
nagy élelemtároló urna, kétfülű, tojásdad testű edény stb. alapján kora a Ha 
A2-B1 periódus.10 

2. késő bronzkori ház (4. kép) 
A III. szelvényben és a hozzá kapcsolt rábontásokban került elő a 2. ház. 
Megközelítőleg ÉD-i tájolású, mérete: 300/320x580/600 cm. A D-i és a kö
zépső részében, helyenként 5 cm vastagságban az átégett padlószintet, a kö
zépső részén az át nem égett padló egy jelentős részét is megtalálták. A K-i 
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hosszoldal déli felén kb. 250-300 cm hosszúságban É-i részén villás végű 
gerenda elszenesedett maradványai kerültek elő. A házon belül két helyen a 
megvastagodott paticsréteg valószínűleg tűzhelyet jelölt, a ház közepén a 
négyszögletes peremes tűzhely alja képviselte a padlózatot. A ház D-i végén 
egy 60 cm átmérőjű mélyedés jelezte a tűzhelyet. Mellettük tűzikutyák vol
tak. A gerenda villás vége alól 36 cm mély, 23 cm átmérőjű cölöplyuk ke
rült elő. A ház É-i végén a padlószintet egy nagyméretű gödör, vagyis az 5. 
ház metszette át, elpusztítva azt. Az edények helye feltehetően a ház ÉK-i 
sarka lehetett. Kerámiaanyagának főbb jellemzői: behúzott peremű tál, ívelt
nyakú, félgömbaljú csésze, kúpos nyakú, kihajló peremű edény, kis kettős
kúpos edényke. Ezek és a rétegviszonyok alapján kora a Ha A2 Ha Bl peri
ódus." 

3. késő bronzkori ház (5. kép) 
A l i . árokban került elő a 3. ház. Pontos mérete nem állapítható meg, csak 
részben került kibontásra. 40 cm mélyen, foltokban került elő a paticsréteg 
az ÉNY-i sarokban és az ÉK-i sarokban edénytöredékekkel együtt. Az ÉK-i 
sarok erősen szenes volt, egy tűzikutyát is találtak itt. A házon kívül két tűz
hely volt, az egyik mélyebben, mint a ház paticsrétege, a másik tűzhely négy
szögletes volt, K felől sziklaperem övezte. A ház kerámiaanyaga: perem fö
lé magasodó kétfülű csésze, felcsúcsosodott síkozott bütyökdíszű, ferdén be
vagdalt peremű, illetve bordadíszű töredékek stb. Leletanyaga és annak alap
ján, hogy fölötte csak 60-70 cm vastag humuszréteg feküdt datálása a Ha 
B2-3 periódus.12 

4. késő bronzkori ház (6. kép) 
A X. szelvényben feltárt objektum. Közel É-D-i irányítású, mérete: 300x600 
cm. A padlózatot jelző paticsréteg vékonyan, de nagyobb foltokban megma
radt, a ház K-i és ÉNy-i sarkát ez jelezte. A Ny-i oldalfal nem határozható 
meg egyértelműen. A K-i, hosszú oldal mellett kb. 460 cm, a D-i, rövidebb 
oldalfal mellett kb. 230 cm hosszú, elszenesedett gerenda nyomai látszottak. 
A K-i fal közepe táján, a fagerenda alatt 28-30 cm átmérőjű, 20 cm mély, 
szabálytalan alakú cölöplyuk volt. Két tűzhelyet találtak a házon belül, egy 
80x65 cm nagyságút a D-i oldal közepe táján és egy másik, 45x65 cm mére
tű tűzhelyet az előzőtől 280 cm-re ÉK felé. Az edények helye itt is az ÉK-i 
sarokban volt. Anyaga: behúzott, síkozott peremű tál, turbántekercses pere
mű tál, bütykös fazék, egyfülű, ferdén kannelurás hasú bögre, perem fölé 
magasodó fülű korsó és töredékek. Ennek és rétegviszonyainak alapján kora 
a Ha A2-B1 periódus." 

5. késő bronzkori ház 
AII. szelvényben találta meg ezt a házat Párducz Mihály. Ez tulajdonképpen 
a 2. házat átmetsző gödörszerű jelenség, amit csak egyharmad részben tártak 
fel. A gödör, illetve ház formája kissé sarkos, méreteit nem ismerjük. Terüle
tén egy tűzikutyát és egy ezt köpenyszerűen körülvevő 10-15 cm vastag, át
égett burkot találtak, mellette feltehetően tűzhely átégett foltja volt. Anyagá
ból a legfontosabbak: egy kúpos tál, ferdén bevagdalt peremű töredékek, be
pecsételt díszű darab. Fölötte csak 60-70 cm vastag humuszréteg volt, tehát 
fiatalabb, mint az 1., 2., 4. ház, a fekete kultúrrétegben feküdt, feltehetően 
kevéssel a 3. ház előtt épülhetett. Kora a Ha B2 periódus.14 

6. késő bronzkori ház 
A VI. szelvény K-i falában előkerült egy paticsszint, ami a 6. házat jelölte. 
Nem került kibontásra. A 3. és a 6. ház között két tűzhely nyoma látszott 
edénytöredékekkel és tűzikutyával. Rétegtanilag a ház fölött csak 60-70 cm 
humuszréteg feküdt, tehát a 3. és az 5. házzal lehetett egykorú (Ha B2, B3 
periódus).15 A települést sánc vette körül, ennek közelében utcaszerűen álltak 
a házak. 

Mátraszentimre-Ágasvár (1. kép 3.) 
1984-ben egy kissé földbemélyített, négyszögletes ház részletét tárta fel itt 
Sz. Kállay Ágota."' Mérhető hosszúsága: 860 cm, szélessége 150-170 cm. 
Az út egy részét elpusztította, a feltárt területen tűzhely, ill. cölöplyukak nem 
kerültek elő. Az É-i falban szinte végig köveket találtak, a fal mentén 70-80 
cm széles, 7-9 cm magas padka húzódott. A ház legfőbb érdekessége az, 
hogy fagerenda padló maradványait találta meg az ásató, a K-i fal mellett ke

resztben fekvő gerendák részleteit, a középső részen öt, 20 cm széles hossz
abb-rövidebb gerendát, a keleti részen 40—45 cm széles elszenesedett geren
dadarabot, a nyugati részen pedig egymásra merőlegesen kisebb gerendama
radványokat. A K-i és a Ny-i falat nem sikerült megfigyelni, szerkezeti ele
mek nem kerültek elő, ezért a ház rekonstruálásához nem rendelkezünk elég 
adattal. 

Az edénytöredékek nagy része a ház Ny-i felében volt. A négy 
nagyméretű tárolóedény feltehetően gabona tárolására szolgált. A leletanyag 
a kyjaticei kultúra utolsó, III. szakaszát képviseli, kora a Ha B3 periódus. 

Sajószentpéter-Vízmű (1. kép 4.) 
1968-ban Kemenczei Tibor földbe mélyített, négyszögletes alaprajzú, tűzhe-
lyes gödörház részletét és gödörrendszereket tárt fel itt.'7 

Szilvásvárad-Töröksánc (1. kép 5.) 
Patek Erzsébet 1963-ban Ha A korú lakógödör lesározott szintjének részlete
it, szemétgödröket, valamint tűzhelyeket tárt fel itt. A megvizsgált területen 
házszerkezetet rekonstruálni nem lehetett.'8 

Barlangi telepek:'9 

Aggtelek-Baradla barlang, Felsőtárkány-Peskő barlang, Dédes, a középkori 
vár melletti barlang, Miskolc-Büdöspest barlang, Miskolc-Herman Ottó kő-
fülke, Miskolc-Kőlyuk barlang, Miskolctapolca-Vizes barlang, Mis-
kolc-Háromkúti barlang, Miskolc-Névtelen barlang, Miskolc-Szeleta bar
lang, Miskolc-Herman Ottó (Puskaporos) barlang, Szendrő-Ördöggáti 
Csengő barlang, Szilvásvárad—Istállóskői barlang, Színpetri-Csapástetői 
barlang,20 Tornaszentandrás-Esztramos-Andrási barlang,2' Varbó, Lamb-
recht Kálmán barlang. 

AZ URNAMEZŐS KULTÚRA HÁZAI 

Esztergom-Helemba sziget (1. kép 6.) 

1959-ben Trogmayer Ottó tárta fel a szigeten lévő őskori objektumok egy ré
szét. Az urnamezős kultúra anyagában kétféle háztípust tudott elkülöníteni: 
egy földbe mélyedő, kerek alaprajzú, felfelé kissé szűkülő veremház formát, 
amelynek helyenként kemény, tapasztott belseje és padlója volt. (7. kép) A 
házakat elhagyásuk után szemétgödörnek használták, amit a sok cserépanyag 
bizonyít. Érdekességük, hogy feltöltésükben embercsont töredékeket is talál
tak. A másik típus szögletes, földbeásott, oszlopszerkezetű házforma, amely
hez erősen átégett, letapasztott felületű külső tűzhelyek tartoztak. A nagyszá
mú váli kultúrás edénytöredék alapján a telep a Ha A-B periódusra datálha
tó.22 

Kozma Géza 1988-ban folytatta az ásatást, ahol az urnasíros kultúra ke
rek, tapasztott padlójú gödörházai kerültek elő, gödrökkel, felszíni tűzhe
lyekkel, egy tárológödör örlőkövekkel, edényekkel és gabonamagvakkal 
együtt.23 

Budapest (1. kép 7.) I. Tabán 
A gellérthegyivel összetartozó település, ahol Nagy Lajos 1935-ben kerek 
„lakógödröket", vermeket, hulladékgödröket és edényégető kemencéket tárt 
fel. A kerámiaanyag nagy része az urnamezős kultúra fiatalabb szakaszát 
képviseli.24 Az 1950-es ásatás során B. Bónis Éva 2. számú lakóhelynek ne
vezett, Ha B-Ha C korú anyaggal datált ház részletét tárta fel. A feltárt há
rom cölöplyuk közül kettő (a 11. és a 15. számú) párhuzamosan a fal mellett 
található, a 9. számú kissé beljebb volt, ebből gerendamaradvány került elő 
(átm.: 32 cm, mélységük: 50 cm). A házhoz tartozott a cserepeken és köve
ken nyugvó kisméretű, kerek, 13. számú tűzhely, amit egy újkori gödör vá
gott át. A leletek alapján egy gerendákkal alátámasztott, favázas, nyeregtetős 
házat tételezett fel az ásató.25 

Budapest, I. Gellérthegy 
1946-ban talált rá B. Bónis Éva a kilátóterasztól 2 m-re, D-re a 12. számú 
házra, amit B. Kutzián Ida publikált. Döngölt agyagos padlórész, két függő
leges irányú cölöplyuk, egy 13 cm vastag gerendamaradvány és két tűzhely 
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nyomai kerültek elő. A ház anyaga alapján a későhalomsíros korszakra kel
tezhető. A gödöranyagban fiatalabb urnamezős és Ha C korú leletanyag is ta
lálható.26 

Budapest, III. Bécsi út 
1935-ben Garády Sándor kora vaskori „putrikat" és ezekben tűzhelyeket tárt 
fel a korai vaskor kezdeti szakaszára, a kalenderbergi kultúra idejére datál
ható grafitos cserépanyaggal együtt. Az itt említett formálatlan kövekből 
összerakott falazat hovatartozása kétséges, nem valószínű, hogy korabeli 
házhoz tartozott/7 

Budapest, III. Békásmegyer-Vízművek 
A vizesárokkal körülvett nagykiterjedésű telep - talán összefüggő falurend
szer - a későhalomsíros kortól a kora vaskor kezdetéig állt fenn. Maradvá
nyai közül a földbe mélyített szegletes alaprajzú, cölöpös szerkezetű „putrik" 
érdemelnek figyelmet. Szilágyi János az egyik ház sarkában talált nagyszá
mú kisméretű cölöplyuk és az agyagnehezékek alapján szövőszéket tételez 
fel itt. Több égetőkemence maradványa is előkerült. A falut vizesárok vette 
körül.:s 

Budapest, III. HarrerPál u. 8-10. 
1975-ben Kőszegi Frigyes ovális formájú 210x180 cm nagyságú, 60-65 cm 
mély „lakógödröt" tárt fel, ami paticstöredékekkel, cserepekkel, kövekkel és 
állatcsontokkal volt tele. K-i felében kisebb 60x50 cm átmérőjű, 30 cm mély 
gödör volt. Tűzhelyre utaló nyomok és szerkezeti elemek nem kerültek elő. 
Az ásató nem döntötte el egyértelműen, hogy az objektum szemétgödör vagy 
ideiglenes lakógödör volt-e. Kora a benne talált cserépanyag alapján az ur
namezős kultúra kezdeti szakasza, a Reinecke BD periódus vége és a Ha A1 
periódus.29 

Budapest, III. Ladik u. I. 
1994-ben Zsidi Paula ásatásán V. Vadász Éva a késő bronzkori urnamezős 
kultúra korai szakaszából származó gödröket és egy cölöpszerkezetű ház 
részletét tárta fel. A területen cölöplyukak mutatkoztak, a ház méreteit nem 
ismerjük, tűzhely nem, csak faszenes réteg került elő. Leletanyagában kerá
miatöredékek, paticsdarabok és egy ép cakai típusú fibula volt.30 

Budapest, III. Sztregova u. 
1964-ben Kőszegi Frigyes egy nagyobb méretű „lakóteknőt" tárt fel itt. A 
60-70 cm vastagságú betöltésből sok cserép és állatcsont került elő. A nagy
jából kerek alaprajzú cölöplyuk, amit a lakóteknő legmélyebb részén találtak 
a ház cölöpszerkezetes tetőzetére utalhat. Korabeli járószintet, tűzhely ha
mus rétegét és tűzikutyát is találtak. Kora a váli kultúra korai szakasza.31 

Budapest, IV. Káposztásmegyer-Pavilon 
1969-ben Kőszegi Frigyes két nagyobb „lakóteknő" maradványát tárta fel itt, 
amelyek kitöltésében nagy mennyiségű cserép és állatcsont volt. Az egyik 
nagyjából ovális formájú, 17 m hosszúságú, átlagosan egy méteres mélysé
gű volt. A gödör szélén 80 cm hosszú, 10 cm vastag faszenes réteget, két ol
dalán 30-40 cm vastag hamus földréteget talált az ásató. A metszetrajz alap
ján 50 cm-től 160 cm-ig ívelten lefelé mélyült a gödör. A másik lakóteknő 30 
m hosszú volt. Tűzhely nyoma is (faszenes réteg) előkerült a területen, de te
lepülési rétegsor, paticsdarabok, szerkezeti elemek, cölöplyukak stb. nem 
voltak, ezért épületet rekonstruálni nem tudunk. Anyaga révén a váli kultúra 
korai szakaszához köthető.32 

Budapest, XIV. Bazsarózsa u. 
1937-ben ezen a területen egy K-Ny-i irányban húzódó, 150 cm mély verem
ben hat nagyméretű hombárt találtak. A leleteket Tompa Mihály közölte, 
megemlítette, hogy az edények közvetlen közelében egy lesározott padlójú 
„putri" volt tűzhelynyomokkal. Egy másik tűzhely is előkerült, de ott a pad
lószintet elhordták.33 

Budapest, XIV. Vízakna u. 4lfl>45. 
1967-ben Kőszegi Frigyes egy szabálytalan, szögletes alaprajzú gödörlakás 

részletét tárta fel a területen. A gödör fenekén, 80 cm mélységben három, 
20-25 cm átmérőjű, egymással nagyjából egy vonalban lévő, 8-10 cm mély 
cölöplyukat figyelt meg. Kora a datáló cserépanyag alapján a halomsíros 
kultúra ideje lehetett.34 

A szakirodalomban és az ásatási jelentésekben megjelenő 
különböző elnevezések - lakóteknő, putri, veremlakás, kuny
hó, lakógödör, gödörlakás, gödörház, lakóüreg, verem, ház stb. 
- nem tudjuk, hogy pontosan mit takarnak. Kevés a precízen 
leközölt, még kevesebb a rekonstruált ház. Az építészet lega
lapvetőbb típusai, az általános településföldrajz és a néprajz ar
chaikus formáinak segítségével felvázoljuk az alapformákat és 
ezek ismeretében megpróbálunk rekonstruálni néhány háztí
pust.33 

Mendöl Tibor hajléknak nevezi mindazokat az emberi léte
sítményeket, esetleg természeti objektumokat, amelyek a lakó
helyeket - azaz azt a helyet, ahol az ember a testi épségének és 
anyagi javainak megvédése céljából berendezkedik - alkal
massá teszi céljának betöltésére. A hajlékokat műszaki jelleg 
és az emberhez való viszonyuk alapján csoportosítja.36 

Műszaki jelleg szerint lehetnek természetes, földbe vájt, 
mozgatható és helyhez kötött mesterséges hajlékok. Az ember
hez kötött viszonyuk alapján ideiglenes, mozgatható, idősza
kosan váltogatott és állandó hajlékokat különböztetünk meg. 

Ez a késő bronzkor kora vaskor időszakában a következő
képpen alakul. Mozgatható hajlékokat (pl.: sátor, lakószekér, 
szántalpra vagy gerendára szerelt vontatható kaliba) ebből a 
korból konkrétan nem ismerünk, mert nem maradt régészetileg 
megfogható nyomuk, de feltehetően használták őket. 

A természetes hajlékok közül - amelyek az ember munká
ja nélkül jöttek létre - a barlangok benépesedése vált jellemző
vé a kyjaticei kultúra idején és az urnamezős kultúra utolsó 
szakaszában. A Bükk hegység barlangjai közül vannak hossz
abb tartózkodásra alkalmas helyek és futólagos települések, 
amit az ott talált cserépanyag mennyisége jellemez. Az ismert 
barlangokat a katalógusban felsoroltuk. A Baradla barlangban 
talált települési jelenségek, tűzhelyek, karólyukak alapján fel
tételezni lehet, hogy a nedvesség ellen faépítményeket készí
tettek mind az újkőkor, mind a kora vaskor idején (a rétegeket 
nem tudták különválasztani).37 

A hegylejtőbe oldalról bevájt hajlékok közül a tabáni lösz
be vájt tűzhellyel ellátott „odúlakás" említhető meg, amely az 
ott talált cserepek alapján a bronzkortól az Árpád korig lakott 
volt.38 Feltehetően a barlangokon is változtattak az igényeknek 
megfelelően. 

A vertikálisan vájt, úgynevezett veremhajlék, vagyis a há
zak földbe mélyítése tipikus az ideiglenes (hosszabb-rövidebb 
ideig használt), illetve az időszakosan váltogatott (vagyis peri
odikusan használt) hajlékoknál. Az állattartó, pásztorkodó élet
mód gyakori helyváltoztatással járt, aminek során egyrétegű, 
rövid ideig tartó ideiglenes, esetleg időszakosan váltogatott te
lepülések jöttek létre. A helyhez kötött mesterséges hajlékok 
(ház, kunyhó) lehetnek időszakosan váltogatottak, de döntően 
állandó hajlékok. 

A ház építőanyaga a falazatnál föld, sár, kő, nád, vessző 
vagy fa lehetett. Faszerkezetnél függőlegesen földbe állított fa
törzsek és vízszintesen egymásra rakott fatörzsekből álló (ún. 
boronafal) lehetséges. Korszakunkban legtipikusabb a levert 
karókat befonó, tapasztás nélküli sövényfal, a fűzfavessző fo
nadékból készült (ún. lészafal) és a kétoldalról betapasztott 
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vesszőfonású ún. paticsfal volt. A tetőzetnél a tetővázat fából, 
a fedelet (héjazatot) lombtakaróból, fűből, szalmából, nádból 
és esetleg rájuk hordott földből készíthették. 

Formailag két típust lehet elkülöníteni, a kerek és a szögle
tes hajlékok csoportját. 

KEREK HAJLÉKOK 

A félgömb alakú tetőkunyhó (8. kép 1.) esetében meghajlított, 
a félkúp alakú tetőkunyhó (8. kép 2.) esetében pedig egyenes 
ágakat, esetleg felső végükön ágas fákat szúrtak le a földbe fél
körívben, tetejüket összekötötték és a vázat falevelekkel, ágak
kal vagy földdel fedték be. Ezekre a típusokra nincs példánk a 
vizsgált korszakunkból, de feltehetően léteztek. Párducz Mi
hály megbízásából 1972-ben Vargha László és Koczor György 
a felsőtárkányi házak kapcsán felvázoltak néhány rekonstruk
ciós lehetőséget.39 

Egy oszlopra támaszkodó, félkör alakú szerkesztett rend
szer, tulajdonképpen félkúp alakú tetőkunyhó. (9. kép) Itt a 
rajz tanulsága szerint egy 20 cm átmérőjű, 225 cm magasságú 
ágasfa 9 darab kb. 15 cm átmérőjű, 460 cm hosszúságú szaru
fát tarthatott félkörívben. A bejárat az egyenes oldalon lehetett. 
A felsőtárkányi 1., 2., 4. ház K-i oldalán lévő cölöp-lyuk tart
hatta ugyan az ágasfát, de a házak félköríves alakjára nincs bi
zonyítékunk egyik esetben sem, mert a Ny-i oldalak meghatá
rozhatatlanok voltak mindhárom helyen. 

A kúp alakú tetőkunyhónál az alaprajz kör alakú, a körben 
lerakott vagy földbe szúrt szarufákat a tetejükön rögzítették, 
héjalása szintén ágakból, falevelekből, földből állhatott. (8. 
kép 3.) Amikor a nádból készült oldalfalat a csúcsán összekö
tözték, akkor kontyos tetőt hoztak létre. 

Kör alakú szerkesztett rendszer. (10. kép) E rendszer ese
tében a központi ágasfa kör alakban elhelyezett szarufákat tar
tott, amelyek száma változó lehetett, elsősorban a kör alapterü
letétől függően. Az elkészített vázlaton egy 20 cm átmérőjű 
220 cm magasságú ágasfa egy 330 cm sugarú körben 16 db 
450 cm magas szarufát (gerendát) tarthatott.40 A földbe mélyí
tett és a földre támaszkodó tetőzetű házaknál az ágasfa hiá
nyozhatott, itt a szarugerendákat a gödör szélén beásták, illet
ve kövekkel, vastagabb fatörzsekkel rögzítették, tetejükön a 
vázat összekötözték. A kunyhóba mélységétől függően létrán, 
hágcsón vagy lépcsőn lehetett bejutni. A tabáni kerek vermek 
esetleg kör alakú tetőkunyhók lehettek, pontosabb rekonstruá
lásukra adatok hiányában nincs mód. A Harrer Pál utcai ovális 
alapterületű kunyhó keleti oldalán lévő gödör egy ágasfát tart
hatott, amire ferdén támaszkodhattak a tetőzetet tartó szaruge
rendák. 

Az Esztergom-Helemba szigeti kerek alaprajzú, földbe 
mélyített felfelé kissé szűkülő veremház formát hasonlókép
pen képzelhetjük el. Ahol cölöplyukakat nem talált az ásató, 
ott a gerendák kövekkel való rögzítését feltételezhetjük, eset
leg elképzelhető egy faváz nélküli nádkunyhó, ahol a kb. 10 
cm vastag, tetején összefogott nádfalat belülről betapasztották. 
Ezt erősítené meg az, hogy a földbe mélyülő gödröt is agyag
gal tapasztották ki. Trogmayer Ottó ásatási najplójában feltéte
lez egy kontyos tetőszerkezetet. A H/2 ház E-i és D-i oldala 
mellett egy-egy karólyukat talált. Ez a ház két oldalán egy-egy 
- vízszintes gerendával összekötött - cölöpöt tarthatott, amire 

a tetőszerkezet többi része támaszkodott, így lefedése a nye
regtetős kunyhóéhoz hasonló volt. 

Sashegyi Sándor Pomáz-Prekobrodica dűlőből kora vas
kori (urnamezős kultúra) nyolc cölöpön nyugvó, földbe mélyí
tett, kiégetett falú, félkör alakú tüzelőtérrel bővített, kúp alakú 
tetőkunyhót rekonstruált.41 Két nagyjából kör alaprajzú, földbe 
mélyített, 250-300 cm átmérőjű objektumot tártak fel az ozo
rai Vár területén az urnamezős kultúra idejéből, ahol az egyi
ket cölöpszerkezetes gazdasági épületnek, a másikat rituális ál
lattemetkezésnek határozta meg Kisfaludi Júlia. Az ásató a 
rendszertelenül elhelyezkedő cölöplyukakból és a padlótapasz-
tás megújításából az épület hosszú idejű használatára követ
keztetett.42 

Kúp alakú tetőkunyhót rekonstruál C. Germer nyomán W. 
Coblenz a lausitzi kultúra zauschwitzi anyagából. Itt a földbe 
mélyített, kör alaprajzú kunyhó közepén lévő gödör élelemtá
rolásra szolgált, a földbe ásott, ívelten meghajlított ágas végű 
fákat a tetejükön összekötötték, befedték, a bejárattól pedig né
hány lépcső vezetett a házba.43 (16. kép 2.) A lausitzi kultúra 
slupcai telepéről (Ha C) a földbe mélyedő, cölöp-lyukakkal 
körülvett ovális alaprajz nyomán szintén kúp alakú tetőkuny
hót rekonstruálnak. Itt a bejárat lejtősen ívelt a ház mélyebben 
fekvő része felé.44 (16. kép 1.) Hasonlóképpen képzelték el a 
feudvari kora vaskori (Kalakaca fázis) kunyhót. A bejárattól 
lépcső vezetett a földbe mélyített padlószintig, a körben futó 
ívelten meghajlított szarufákat itt egy központi nagyobb ágas
fa tartotta, amit a gödör közepén talált cölöplyuk bizonyít.45 

(16. kép 3.) 
A kerek hajlékok legfejlettebb változata a kúptetejű, hen

gerfalú ház. (8. kép 4.) Itt az alaprajz kör alakú, de már henge
res fala és kúpos fedele van az épületnek. Sashegyi Sándor 
Pomáz-Szmolnicza dűlőből egy publikálatlan kora vaskori la
kógödröt kúptetejű, hengerfalú házként rekonstruált.46 Elméle
tileg az esztergomi házak között is lehetett ilyen típus. 

SZÖGLETES HAJLÉKOK 

A legegyszerűbb szerkezet az egy ágasfára szerkesztett 
szaruzati rendszer. (11. kép) Itt a felsőtárkányi 1. háznál a ke
leti hossztengely közepe táján megtalált cölöplyukból kiindul
va feltételezni lehet, hogy ez egy 20 cm átmérőjű, 225 cm át
lagos magasságú, villás végű ágasfát tartott. Erre feküdt föl 5 
db, a ház sarkaira és a Ny-i hosszoldal közepére támaszkodó 
szarugerenda. Kettő darab 15 cm átmérőjű, 420 cm átlagos 
hosszúságú a K-i oldalon a bejárati homlokzatot alakította ki. 
Két darab 550 cm átlagos hosszúságú szarugerenda az ÉNy-i 
és a DNy-i sarokra ferdén támaszkodott, míg egy 470 cm 
hosszú a Ny-i oldal közepére. A ház K-i és É-i fala mellett ta
lált elszenesedett gerendamaradványok szarugerendák darabjai 
lehettek. Az így kialakított sátras megoldású házat 50 cm meg
közelítő rétegvastagságban lomb- és földtakaró borította. 

Két ágasfára és az őket összekötő szelemenre épülő rend
szer a féloldalas tetőkunyhó. (12. kép 1.) Itt a szerkezet egyik 
oldalán sűrűn egymás mellé elhelyezett ágak alkotják a tetőt, 
így nyújtanak némi védelmet a természet viszontagságai ellen. 
A két ágasfa esetenként élő fa is lehetett, így nem maradt régé
szetileg értékelhető nyoma. Ennek a típusnak egy fejlettebb 
változata az élesgerincű tetőkunyhó, illetve nyeregtetős kuny-
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hó, amikor a két ágasfára és szelemenre kétoldalas rendszert 
szerkesztettek, ahol mindkét hosszanti oldalt tető fedte és a be
járata az egyik keskeny oldalon volt. (12. kép 2.) Mivel a há
zat nem lehetett teljesen feltárni csak feltételezhetjük, hogy a 
Vízakna utcai ház cölöplyukjaiból a két szélső nagyjából egy 
vonalban lévő egy-egy ágasfát tarthatott és a ház hasonló szer
kezetű volt. Az ásató cölöpökre helyezett tetőszerkezetet és 
vessző vagy sövényborításos oldalfalat tételezett fel a ház kap
csán.47 A gellérthegyi 12. számú későhalomsíros háznál a két 
cölöplyuk tarthatott egy-egy ágasfát és kialakíthatott hasonló 
rendszert, de adatok hiányában ezt bizonyítani nem tudjuk. 
Dombay János a Pécsvárad-aranyhegyi késő bronzkori (urna
mezős kultúra) gazdasági épületek lefedésénél tételezi fel ezt a 
típust, amit sok esetben tévesen házrekonstrukcióként értékel
nek.48 Patay Pál Ácsáról,49 Pusztai Rezső Lebenyből50 közöl 
egy-egy késő vaskori ugyanígy rekonstruált nyeregtetős kuny
hót, hasonló lehetett a gellérthegyi 9. számú kelta ház is.51 

A feltárt házak közül a leggyakoribbak a földbe mélyített 
négyzetes vagy hosszúkás alaprajzú házak, ahol nem tudtak 
szerkezeti elemeket megfigyelni. így rekonstruálni is nehéz 
őket, de feltehetően a fentebb ismertetett egyszerű konstrukci
ókat alkalmazhatták. Ilyen házak esetében a ház falát a földbe
ásott gödör oldala képezte, épített fallal nem rendelkezett, ezt 
esetenként kitapasztották vagy náddal, fával kibélelték, egyik 
oldalán lépcsős vagy lejtős lejáratot készítettek. A szögletes 
kunyhók esetében, ahol hiányzik a szerkezetre utaló cölö
plyuk, feltételezhetjük, hogy befedésükre a föld felszínére tá
maszkodó nádból készített, sárral vagy ganéjjal betapasztott 
háztető alakú fedelet szerkesztettek. Előfordulhatott, hogy a 
szarugerendákat egyszerűen egymáshoz támasztották, illetve 
kötözték, így hiányzik az ágasfa és régészetileg megfogható 
nyoma, a cölöplyuk is. Néprajzi értelemben ezt a típust neve
zik veremlakásnak. Négyszögletes alaprajzú, földbe mélyített, 
tűzhelyes, nyeregtetős kunyhó lehetett a sajószentpéteri. Ha
sonló volt a bükkszentlászlói négyzetformájú, 150- 160 cm 
mélységű 2. késő bronzkori ház, aminek déli oldalán volt a ki
járata, mert itt egy 90-100 cm széles sziklába vágott folyosó 
nyomait tárta fel Párducz Mihály. 

A veremlakás és a föld felszínére épített közötti átmeneti 
típus a gödörház, ahol a földbe mélyített gödörfalat a talajszint 
fölé nyúló mesterséges falazat egészíti ki, amire a tetőzet tá
maszkodik. Bár csak részben lett feltárva, ilyen lehetett a fel-
sőtárkányi 3. és 5. ház. A két típus közötti különbségre sok 
esetben csak a ház mélységéből következtethetünk. 

A szögletes hajlékok fejlettebb típusa a féloldalas tetejű, 
félnyeregtetős ház. (13. kép 1.) Itt két-két ágasfára és az őket 
összekötő szelemenekre, féloldalas tetőre és felmenő falra 
szerkesztett rendszer láthatunk. 

Szelemenes szerkezetű ház. (14. kép) Ez a Vargha László 
és Koczor György által a felsőtárkányi házak rekonstruálásá
hoz elképzelt legbonyolultabb rendszer, ahol a meglévő adatok 
alapján szelemenes szerkezetű házat tételeztek fel. Itt négy db 
20 cm átmérőjű, 225 cm magasságú ágasfa alakította ki a szer
kezet K-i oldalát. Ezeket 0,25 cm mélyen a földbe süllyeszt
hették. A Ny-i hosszoldalon 4 db 20 cm átmérőjű, 175 cm át
lagos magasságú ágasfa tartotta a 15 cm átmérőjű, 770 cm 
hosszúságú egyik szelemengerendát. A másik szelemengeren
da a keleti oldal ágasfáin nyugodott. A szelemenekre támasz
kodtak a szarugerendák (más néven ragfák vagy horogfák), 

amiből 7 db 15 cm átmérőjű, 430 cm hosszú darabot lehet fel
tételezni. A fal kialakítására a rövidebb É-i és D-i oldalon 4-4 
db 4 cm átmérőjű, K-ről Ny felé rövidülő (190 cm, 180 cm, 
170 cm, 160 cm) karót vertek le a földbe. A Ny-i hosszoldalon 
az ágasfák között 3-3 db, összesen 9 karót, a K-i oldalon -
ahol a bejárat lehetett - 3 db karót találunk. A karók között 
vesszőfonat futott végig, amit agyaggal tapasztottak be, így 
alakítva ki a ház falát. Tetején a szarugerendákra ágakat, erre 
kb. 50 cm vastagságban lomb- és földtakarót borítottak. A 
Felsőtárkány-várhegyi 2. háznál megmaradt 3 m hosszú, villás 
végű gerenda a DK-i sarokban álló ágasfa lehetett, ami a ház 
pusztulásakor dőlt rá a cölöplyukra. A 4. ház keleti oldalán 
megmaradt közel 5 méteres gerendamaradvány az egyik szele
mengerenda, a déli oldalon fekvő kb. 230 cm hosszú gerenda
maradvány pedig egy szarugerenda nyomát őrzi. Mindkét ház
nál a K-i oldal közepe táján megtalált cölöplyuk egy-egy ágas
fát tarthatott. A cölöplyukak hiánya esetleg avval magyarázha
tó, hogy nem ásták mélyen a földbe a gerendákat, karókat - az 
1. háznál a padlószint alatt 15 cm-rel mélyebben már a sziklás 
altalajt érték el az ásatok - és így nem maradt nyomuk. A meg
talált cölöplyukaknak méretüknél fogva is kiemelt szerepük le
hetett, ez talán a bejárattal, annak megerősített szerepével hoz
ható kapcsolatba. Feltehetően ebben az esetben az ágasfát nem 
beverték a földbe, hanem a gödröt előzőleg kiásták, a vasta
gabb ágasfát beleállították a gödörbe és a visszahányt földdel 
jól körbetaposták, bedöngölték. A házakban megtalált két-két 
tűzhely felveti a tér belső osztásának lehetőségét is, bár erre 
más bizonyítékunk nincs. Tehát a 2. és a 4. ház méretében (kb. 
300x600 cm), tájolásában (ÉD-i), félnyeregtetős szerkezetében 
és leletanyagában is hasonló volt. (13. kép 2.) Amikor az ágas
fa párok egy magasságban vannak a házat egyenes (vízszintes) 
fedéllel borították. Mivel a felsőtárkányi házak Ny-i oldala 
meghatározhatatlan volt, elképzelhető rekonstrukciós lehető
ség ebben az esetben is az egyenes fedelű, félnyeregtetős típus. 
Részben földbe mélyített, tapasztott falú, egyenes fedelű ház
típust rekonstruált Bandi Gábor a középső bronzkori (mészbe
tétes edények népe) Szentlőrinc-strandfürdői ásatások alap-
ján.52 

Az élesgerincű, vagy nyeregtetős ház az a szerkezet, ami
kor az élesgerincű tetőkunyhó alá szelemenes ágasfa párokat 
helyezünk és falat alkotunk. (13. kép 3.) Ilyen típusú építményt 
rekonstruált a középső bronzkori bárcai ásatás alapján Vargha 
László." A különbség az, hogy a ház eresszel ellátott építmény 
volt, amit egyik megújításaként talpgerendás szerkezettel épí
tettek újjá. Ilyen szerkezeteknél a cölöplyukak hiányát magya
rázhatja a talpgerenda vagy a váz fatörzsekkel, esetleg na
gyobb kövekkel való rögzítése vagy az oszlopok kőre állítása. 

A középső bronzkori teli kultúrák telepeiről több helyről 
ismerünk házrekonstrukciókat. A Füzesabony-öregdombi kö
zépső bronzkori (Füzesabonyi kultúra) ásatások alapján cölöp
szerkezetű, vesszőkből fonott vázú, tapasztott falú, nyeregtetős 
házat rekonstruált Vargha László.54 

Kisméretű, nyeregtetős szerkezetű házak és melléképüle
tek sorából kialakított utcát láthatunk Szatmári Ildikó cikkében 
a Füzesabony-öregdombi ásatások nyomán készült telepre
konstrukción.5S Tiszaug-Kéménytetőről Csányi Marietta és 
Stanczik Ilona cikke nyomán egy ágasfás, szelemenes szerke
zetű, fonott, bevakolt és különböző geometrikus motívumok
kal díszített falú, többosztatú, nyeregtetős házat ismerhetünk 
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meg a nagyrévi kultúra anyagából.56 Turkeve-Terehalomról 
Csányi Marietta és Tárnoki Judit egy belső falakkal elválasz
tott, négy helyiségből álló és egy két helyiségből álló nyereg
tetős épületet rekonstruált." Csónak alakú, apszisos záródású, 
gerendavázas, nyeregtetős, paticsfalú házat rekonstruált 
Endrődi Anna a szigetszentmiklósi korabronzkori (Harange
dény kultúra) település területén. 

Az urnamezős kultúra területén több helyen feltártak, pub
likáltak házakat, házrészleteket, de rekonstruálásukra nem ke
rült sor. 

A tabáni 2. számú ház téglalap alakú lehetett. Alaprajzát az 
agyagba bevágott fal alapozás, belülről élére állított, laposra 
faragott terméskövek sora és a mellettük párhuzamosan futó 
elszenesedett gerendák nyoma jelölte ki. A kövek belső olda
lán 2-3 cm vastag vakolat volt, az agyagpadlón is előkerültek 
faszénmaradványok és vakolatdarabok. A fallal párhuzamos 
gerendamaraványok mellett hegyes szögben záródó geren
dadarabok voltak, amelyek valószínűleg a ház oromzatát jelöl
ték.58 A feltárt részlet kevés a méretei meghatározásához és re
konstruálásához. A cölöplyukak és gerendamaradványok alap
ján feltételezhető, hogy félnyeregtetős vagy nyeregtetős, szele
menes szerkezetű ház lehetett. Érdekessége a bevakolt termés
kő falalapozás, ami bevakolt sövény vagy boronafalú házfalat 
tarthatott, illetve erősíthetett meg. 

Dombay János a Pécs várad-aranyhegyi késő bronzkori ko
ra vaskori ásatások alapján azt állapította meg, hogy a lakóhá
zak döntően a föld felszínére épültek, alaprajzuk szabálytalan 
vagy szabályos négyszög alakú volt, faluk favázas, agyagta-
pasztásos sövényfal vagy boronafal, födémük vízszintes vagy 
nyeregtetős lehetett. A kisebb házak egy helyiségből álltak, a 
nagyobbakban több helyiség, esetleg nyitott előcsarnok vagy 
végében fészer volt.59 

Velemszentvid sáncokkal erődített teraszos földvárának 
késő bronzkori (urnamezős kultúra) házaira jellemző a döngölt 
agyagpadló, az oszlopos felépítmény és a sátortető, tehát a 
nyeregtetős szerkezet. Néhány épületnél a földdel rakott kőfa
lak is megmaradtak. Az 50-60 nr-es lakóházakhoz tűzhely, il
letve kemence tartozott, gyakran az épület külső oldalán, ezek
hez gazdasági épületeket és féltetős nyitott tornácokat kapcsol
tak. Az alsóbb teraszokon fél méternyire a földbe mélyített, 
agyagpadlós, 4 m széles, 8-10 m hosszú, valószínűleg gazda
sági épületeket találtak.60 

Kő alapozású házakat említ Furmánek Radzovcéből, a 
kyjaticei kultúra szlovákiai településéről.61 Az urnamezős kul
túra Pomáz Kő-hegyi lelőhelyén 1941-ben Gallus Sándor, 
majd Sashegyi Sándor szintén kő alapozású, cölöpszerkezetű 
házak maradványait tárta fel.62 

Nagyobb feltárások és rekonstrukciók ismertek az urname
zős kultúra nyugat-európai és a lausitzi kultúra lengyelországi 
területéről. A dél-németországi Federseenél található az urna
mezős kultúra palánksánccal védett szigeti települése 
(Wasserburg), ahol kezdetben (i. e. 12. sz.) 40 kisméretű (és 
egy nagyobb) négyszögletes, gerendavázas ház állt. A telepü
lés második szakaszában, az i. e. 10-9. században kilenc nagy, 
gerendavázas szerkezetű, boronafalú, nyeregtetős, U alakú, 
belső paticsfalakkal elválasztott központi helyiségből és oldal
szárnyakból álló ház épült, négyszögletes alakú csűrökkel és 
istállókkal kiegészítve. A legnagyobb ház hat helyiségből állt, 
amiből ötben tűzhelyet, a ház előtt pedig előteret találtak.63 

Az északkelet németországi Perlebergnél az i. e. első évez
red elején az urnamezős kultúra települése öt megaron típusú 
tűzhelyes és tizenegy tűzhely nélküli, téglalap alakú, gerenda
vázas szerkezetű házból, esetleg gazdasági épületből állott. A 
házak belső vakolatát piros és fehér színekkel festették ki.64 Az 
anatóliai eredetű egyhelyiséges, előtérrel bővített megaron tí
pusú ház már a 3. évezred folyamán előfordult kelet- és közép 
Európa területén, később Görögország területén fejlődött to
vább.65 Korszakunkban - mint fentebb láttuk - újra megjelenik 
ez a típus. A Kárpát medence területén nem ismerünk ilyen 
építményt, bár a házak előtérrel való ellátása, helyenként a tér 
belső osztása ebbe az irányba mutathat. 

Az urnamezős kultúra Velaticei fázisának Ha Al-A2-re 
datált csehországi településén Lovcickyban három féle háztí
pust tártak fel. Az egyik kisméretű, 9-22 m2 közötti, egyhelyi
séges, nyeregtetős boronaház.66 A másik típus az előtérrel bő
vített házforma, ahol az egyik esetben a ház hosszanti oldalán 
lévő bejárat elé, a másik esetben a ház rövidebb végének meg-
toldásaként (megaronszerűen) a boronaházhoz előteret építet
tek.67 (17. kép) A harmadik típus a nagyméretű (144,5 m2-es) 
gerendavázas, tapasztott falú hosszúház.68 

A lengyelországi Konin lausitzi telepének V. periódusából 
előkerült nyolc 10-16 m2 közötti házból az egyik négyzet ala
kú (közepén egy gödörrel) házat boronafalú, nyeregtetős épü
letnek rekonstruálták.69 (16. kép 4.) A lengyelországi 
Biscupinban gerendavázas boronaházak, gerenda és dongau-
tak, valamint gerendákkal megerősített védművek kitűnően 
megmaradt maradványait tárták fel a lausitzi kultúra (Ha C, Ha 
D kezdete) időszakából. A több, mint száz ház szigorú terv sze
rint sűrűn egymás mellett, az utak mellé rendezve, három épí
tési szakaszban készült.70 

Nyeregtetős, gerendavázas konstrukciójú, lekerekített sar
kú, téglalap alakú (kb. 700x400-500 cm) a gellérthegyi 16. 
számú kelta ház. Alaprajzát cölöplyuksor és a házat körülvevő 
vízelvezető árok mutatja. A tartó oszlopokat (ágasfákat) köz
vetlenül a sziklára helyezhették, a házfalat tartó gerendákat a 
padló lasarazásánál agyaggal vették körül, az ágfonatos falat is 
betapasztották agyaggal.71 Büchenschütz Zippelius nyomán 
Hallstattkori ágasfás, szelemengerendás, nyeregtetős házak 
különböző modelljeit ismerteti.72 

A bükkszentlászlói 1. házhoz hasonlót nem találtunk a 
szakirodalomban. A sziklás altalaj és a cserepekkel, állatcson
tokkal teli kultúrréteg viszonya határozta meg az alaprajzot, de 
szerkezeti elemek nem kerültek elő. így csak feltételezhetjük, 
hogy a sáncra vezető folyosó a bejárat, a háromszög alakú ma
gasabban fekvő helyiség az „előcsarnok" lehetett, esetleg táro
ló funkciót tölthetett be, míg a folyosóval összekötött belső, 
szabályosabb, téglalap alakú mélyebben fekvő épületrész a la
kóhelyiség volt. 

A házak nagy részénél döngölt, lesarazott vagy letapasztott 
agyagpadlót találunk. Ez helyenként átégett, a tűzhelyeknél 
megvastagodott. A mátraszentimrei ház érdekessége - ami 
ezen kívül nem fordul elő a hazai késő bronzkori, kora vasko
ri anyagban - a fa padló.73 Feltevésünk szerint az északi falban, 
illetve a ház sarkain nagy köveket helyeztek el. Erre tették a 
végein egymásra merőlegesen ácsolt gerenda padozatot. A ge
renda talpra erősítették rá É-D-i irányban a kb. 20 cm széles, 
félbevágott gerendákból vagy vékonyabb deszkákból álló fa 
pallókat, ami által a ház padlószintje a föld szintjénél maga-
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sabbra került. Ez a rágcsálók elleni védekezést és a tökélete
sebb szellőzést szolgálhatta. Tűzhely nem került elő a feltárt 
területen, a házon belül viszont nagy gabonatároló edények 
voltak. Ez alapján valószínűsíthető, hogy az épület hombár
ként, gabonásként funkcionált. Oldala a patics-maradványok 
alapján tapasztott sövényfal, esetleg boronafal volt, tetejét fel
tehetően lombkoronával borították. A ház tűzvész áldozata lett, 
amit a faszénmaradványok és paticsdarabok mellett a magas 
hőtől másodlagosan átégett, erősen eldeformálódott edénytöre
dékek bizonyítanak. 

A Felsőtárkány-várhegyi 1. ház nagyméretű gabonatároló 
urnái és a tűzhely hiánya miatt feltételezhetjük, hogy ez a ház 
ugyancsak gazdasági rendeltetésű volt, gabonatárolásra szol
gált. Hasonló lehetett az urnamezős kultúra Budapest Bazsaró
zsa utcai telepén talált hombáregyüttes is, ami méreteiben és 
formailag is kissé hasonló edényeket tartalmazott.74 

Fa padló padozatos, tapasztott tűzhellyel ellátott boronahá-
zakra példát a középső bronzkori (Ottományi kultúra) Bé
kés-várdombi ásatás anyagában találtunk.75 Innen egy gazda
sági épület (hombár, kamra vagy gabonás) rekonstrukcióját is 
ismerjük. Itt a gerenda padlós, boronafalas szerkezet legfelső 
két hosszanti gerendáján keresztben fektetett gerendák karók
kal és lombtakaróból, szalmából készült héjazattál voltak bo
rítva (egyenes fedelű típus).76 

Dombay János a Pécsvárad-aranyhegyi ásatások alapján 
több gazdasági épületet rekonstruált. Ezek alapja földbe mélyí
tett kerek, ovális vagy méhkas alakú gödör volt. Föléjük az 
ásató feltételezése szerint a szélekre támaszkodó csúcsos vagy 
kupolaszerű tetőt emeltek. A legtöbb esetben a szarufákat a gö
dör szélén fülkeszerűen beásták és tetejüknél összeillesztették, 
a keletkezett villába taréjszelement helyeztek, így alakítva ki a 
nyeregtetős kunyhót. Ezek egy részénél a fabordákat ívelten 
meggörbítették, az épületet kupolaszerűén fedhették be. Eze
ket a pincéket, csűröket több esetben kerítés vette körül.77 Egy 
másik típus az volt, amikor az egymással szemben álló ágas
fákra vízszintesen helyezték el a tartógerendákat, amire újabb 
fákat helyeztek és tetejükre csúcsosan szalmát halmoztak. Az 
ágasfák külső oldalára néhány vízszintes fát erősítettek, ami 
közé függőlegesen vékonyabb ágakat tűzdeltek, így alakítva ki 
a ház sövényfalát. Amikor a központi ágasfát négyzet alakban 
négy alacsonyabb ágasfa vette körül, amire vízszintes összekö
tő fák és szarufák támaszkodtak, akkor négyzet alakú nyereg
tetős kunyhót alkottak.78 Ezek az épületek a tárolás, állattartás 
mellett munkahely szerepét is betölthették. 

Vargha László és Koczor György a felsőtárkányi házak 
kapcsán egy vázlaton megrajzolták a funkcionális igénybevé
telnek megfelelően a ház lakhatósági, felhasználási felosztását. 
Élelemtárolásra az ÉK-i sarok szolgált, mert itt találták döntő
en a házakban az edényeket, fekvőhelyként az ÉNY-i és a DK-
i sarkot, míg munkahelyként a bejárat és a tűzhelyek környé
két jelölték meg. (15. kép) 

Külön vizsgálódás tárgyát képezhetné a házak berendezése 
(tűzhely, élelemtárolás, munkaeszközök, kultikus tárgyak sze
repe stb.), valamint a házak egymáshoz való viszonya, a tele
pülés szerkezete. 
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5. kép. Felsőtárkány-Várhegy 3. ház alaprajza 6. kép. Felsőtárkány-Várhegy 4. ház alaprajza 
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7. kép. Esztergom-Helemba sziget, házalaprajzok 

8. kép. 1. félgömb alakú tetőkunyhó, 2. félkúp alakú tetőkunyhó, 3. kúp 
alakú tetőkunyhó, 4. kúp tetejű, hengerfalú ház szerkezeti rajza 
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9. kép. Egy oszlopra támaszkodó, félkör alakú szerkesztett rendszer 

10. kép. Kör alakú szerkesztett rendszer 
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/ /. kép. Egy ágasfára szerkesztett szaruzati rendszer 

12. kép. Î. féloldalas tetőkunyhó, 
2. nyeregtetős kunyhó szerkezeti rajza 

13. kép. 1. félnyeregtetős ház szerkezetirajza, 2. Felsőtárkány-Várhegy 
házrekonstrukció, 3. nyeregtetős ház szerkezeti rajza 
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14. kép. Szelemenes szerkezetű ház 

15. kép. A felsőtárkányi házak funkcionális elren
dezésének vázlata 
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16. kép. Házrekonstrukciók. 
1. Slupcit, (Bukowski 1990. Abb 2. nyomán); 2. Zauschwitz. (Coblenz 1986. Abb. 9. nyomán); 

3. Feudvur, (Medovic 1992. Taf. 41. 2. nyomán); 4. Konin, (Rieczynsky 1965. Abb. II. nyomán) 
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17. kép. Házrekonstrukció: Lovcicky, (Rihovsky 1966. Obr. 13. nyomán) 



SPÄTBRONZEZEITLICHE UND FRÜHEISENZEITLICHE HÄUSERTYPEN 
UND IHRE REKONSTRUKTIONSVERSUCHE 

In unserem Artikel beschäftigen wir uns mit Häusern der nordungarischen 
spätbronzezeitlichen, früheisenzeitlichen Kyjatice Kultur und anderen ähn
lichen Urnenfelderkulturen, in Pest und Umgebung. (Bild 1.) Bei der 
Untersuchung der Rekonstruktionen blickten wir auf die früheren Perioden 
der Bronzezeit und auf die späteren Perioden der Eisenzeit. 

Im Katalog publizierten wir die Häuser. Aus dem Fundgut der Kyja-tice 
Kultur sind folgende Häuser die bedeutendsten: zwei Häuser aus 
Büklcszentlászló-Nagysánc (Bild 2.) sowie die Häuser Nr. 1. (Bild 3.), Nr. 2. 
(Bild 4.), Nr. 3. (Bild 5.) aus Felsőtárkány-Várhegy. Aus dem Fundgut der 
Urnenfelderkultur sind die kreisförmigen Häuser von der Insel Eszter-
gom-Helemba. (Bild 7.) Mit Hilfe der Grundtypen der Architektur, der all
gemeinen Siedlungsgeographie sowie der archaischen Formen der Volks
kunde haben wir die Grundformen analysiert und versuchten einige Haus
arten zu rekonstruieren. 

Bei den runden Heimstätten haben wir sowohl halbkugelförmige (Bild 
8. 1.), halbkegelförmige (Bild 8. 2.), kegelförmige (Bild 8. 3.), als auch das 
zylinderförmige Haus mit Kegeldach kennengelernt. Ein Teil der runden 
Gruben im Tabán, die Hütte mit ovalförmiger Baugrundfläche in der Harrer 
Pál Straße und die in die Erde vertieften Grubenhausformen mit runden 
Baugrundflächen und ausgekittetem Innern waren kegelförmige 
Behausungsdächer. Auf Grund der Strukturzeichnungen von László Vargha, 
György Koczor und Ildikó Dávid publizierten wir ein sich auf Pfosten 
stützendes, halbkreisförmigkonstruiertes System (Bild 9.), ein halbkreis
förmigkonstruiertes System (Bild 10.) sowie bei den viereckigen 

Konstruktionen ein auf einen Pfosten mit gabeligem Ende gebautes Dach
gebindesystem (Bild 11.). Das Haus in Esztergom war ein kreisförmiger 
Bau, das 1. Haus in Felsőtárkány könnte ein auf Pfosten mit gabeligem 
Ende konstruierter Bau sein. Die einfachsten Formen der eckigen Behaus
ungen sind die halbseitigen Dachhütten (Bild 12. 1) und die Hütten mit 
Satteldach. (Bild 12. 2.) Die in die Erde vertieften Hütten mit Satteldach, 
dessen Dachbau sich auf zwei Pfosten mit gabeligem Ende und auf die 
miteinander verbindende Pfette stützte, ist ein oft vorkommender Typ. 
Solche könnte das Haus in der Vízakna Straße, das Haus Nr. 12 am 
Geliertberg, aus der Zeit der späten Hügelgräber, und die Häuser Nr. 3 und 
5 aus Felsőtárkány sein. Wir beschäftigten uns ausführlich mit dem Haus
typ mit Halbsatteldach (Bild 13. 1.). 

Das zusammenhängende Bild davon können wir auf Bild 14. sehen. So 
kann man die Häuser Nr. 2. und 4. aus Felsőtárkány, die ebenso groß 
(300x600 cm) und situiert waren, die selben Fundgüter und Bestehendszeit 
hatten (Ha A2-B1), rekonstruieren. (Bild 13. 2.) Der Beweis dafür ist die 
beim 2. Haus gefundeneer Pfosten mit gabeligem Ende, der beim 4. Haus 
entdeckte Pfetten, die Sparrenbruch-stücke als auch je ein Pfostenloch. 
Unser bestentwickelter Typ war das Haus mit Satteldach. (Bild 13. 3.) So 
könnte das Haus Nr. 2. aus Tabán aussehen. Wir beschäftigten uns beim 
Hausfragment mit Holzfußboden aus Mátraszentimre noch mit einigen der 
Nebenbauwerken, die zur Speiche-rung von Getreide dienten. Am Ende pub
lizierten wir im Verbindung mit den Häusern aus Felsőtárkány die Aufteilung 
der Bewohnbarkeit und der Verwendbarkeit der Häuser. (Bild 15.) 
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KŐSZEGI FRIGYES 

KORA- ÉS KÉSŐBRONZKORI TELEPMARADVÁNYOK 
A BUDAPEST, XI. KER.-ISZTREGOVA ÚTON 

1964 őszén, a XI. ker. Sztregova utcában Nagy Tibor lelet
mentő ásatást kezdett, amelyhez rövidesen, munkatársként 
csakhamar magam is csatlakoztam, s két-három nap után már 
egyedül végeztem a feltárásokat. A munkákat a Patyolat V. 
Nándorfehérvár u. és Sztregova u. sarkán lévő üres területen 
létesítendő új telephelye indokolta. A szeptember végére és 
októberre kiterjedő ásatás a Duna szomszédságában enyhén 
kiemelkedő dombhát vizsgálatára irányult, miután valószínű
nek tűnt, hogy a lágymányosi dombsor folytatásában, az ártér
ből kiemelkedő területen őskori település vagy annak része 
húzódik, s ennek maradványait a tervezett földmunkák minden 
bizonnyal veszélyeztetik. 

A település jellegének, korának, kiterjedésének meghatá
rozására É-D-i, ül. K-Ny-i irányú kutatóárkokat húztunk, de 
az időjárás mostoha körülményei alapvetően akadályozták 
törekvéseink megvalósítását. Mindenesetre két korszak tele
pülésének nyomaira bukkantunk, ill. ezek maradványait rejtet
ték az általunk kibontott árkok. 

Az I. árokban és a hozzá csatlakozó rábontásokban nagyjá
ból kerek alaprajzú, különböző átmérőjű, mintegy 80 cm-rel a 
felszín alá mélyedő szemétgödröket rögzítettünk. A gödrök 
kitöltésében kődarabokat, állatcsontokat és edénytöredékeket 
leltünk, amelyek megegyeztek a második ásónyomban szórvá
nyosan előbukkanó leletekkel. A cserepek egyértelműen a kora 
bronzkor valamelyik kultúrájának jelenlétére utalnak. Az l/A 
árokrészben kibontott gödör aljának középtáján megfigyelt cö
löplyuk (benne korhadt famaradványokkal) e gödrök egyiké-
nek-másikának lakógödörként való hasznosítását engedi 
feltételezni. (1, 3 kép). Eltekintve az alábbiakban közreadandó 
leletektől, a kora bronzkori település jelenségeivel, részletei
vel nem kívánunk bővebben foglalkozni. Jelen tanulmányban 
nagyobb súlyt szeretnénk helyezni a későbronzkori telepma
radványra, s az ebből származó leletekre. Ezek szinte kizáró
lag az elsőtől délre húzott II. árokban, s ennek rábontásaiban 
kerültek napvilágra, a harminc m hosszúságú árok északi ne
gyedében. A szinte felületté szélesített árokrész humuszréteg 
alatti szintjétől folyamatosan jöttek elő a későbronzkori urna
mezős korszak váli kultúra révén ismert csoportjának leletei, 
mindenekelőtt jellegzetes kerámiája. Ezek valamilyen teknő-
szerű, beásás töltelék földjéből származtak, amely beásás a 
kibővített árok legalább hat méteres szakaszára kiterjedt, s 
tovább haladhatott az objektum északi fala alá. Legmélyebb 
szintje elérte a 220 centimétert. Az árokrész mélyítése során 
figyelhettük meg a fokozatosan mélyülő lakóteknő részletét, 
melynek kitöltéséből növekvő számú emlékanyag került elő, 
többek között egy nagyobb méretű ép fazékkal. Az árok észa
ki végében, a lakóteknő fenekéhez közel tűzhely maradványait 
is megfigyelhettük, átégett, hamus rétegben. 

Bár szabályos rétegződésnek nyomát sem leltük, helyen

ként valamilyen járószint maradványait észleltük. Sikerült egy 
nagyjából kerek alaprajzú cölöplyukat is rögzítenünk, amely 
talán a lakóteknő szerkezeti felépítményére utal. Érdemes 
megemlíteni, hogy a hamuval borított tűzhely jellegű objektum 
fölötti szinten ún. agyagból égetett tüzikutya darabjait találtuk 
meg. 

A fentiekben körvonalazott jelenségek alapján feltéte
lezhetjük, hogy a későbronzkori település egy nagyobb, lega
lább 50-60 négyzetméternyi kiterjedésű lakóhelyét, földbe 
mélyített lakóteknőjét leltük meg tűzhellyel és a körülötte fe
lejtett konyhai alkalmatosságokkal (2,4. kép). 

A település kiterjedésének meghatározásához nyújt segít
séget egy másik, a telek Duna felöli oldalán húzott kutató árok, 
melynek néhány ásónyomra lévő fenekén a másutt jelentkező 
sárga altalaj helyett iszapos kitöltés mutatkozott. Az iszapréteg 
a régi Dunameder árterületére utalhat, tehát a település ennek 
közvetlen szomszédságában, ül. az ebből kimagasodó domb
háton helyezkedett el. 

/. árok, 2. ásónyom 
1. Enyhén kihajtó szájperemű, öblös fazék töredéke. Falának külső oldala 

durván kidolgozott, belső fele simított. Vörösesbarna színű. Lt. sz. 
64.47.1, (I. t i . ) 

2. Durva kidolgozású, erősen átégett edény hasi töredéke, körbefutó bordá
val. Szürke színű. Lt. sz. 64.47.2, (I. t. 3.) Vékonyfalú, kisebb edény 
öblös hastöredéke, enyhén profilált. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.3, 
(l.t.2.) 

4. Durva falu edények fenéktöredékei. Szürkésbarna színűek. Lt. sz. 64.47.4, 
(I. t. 7-8.) 

/. árok, l. gödör 
5. Szabálytalanul legömbölyített ütőkő. Átm.: 8 cm. Lt. sz. 64.47.10, (2.1.1.) 
6. Szabálytalan formájú, töredékes őrlőkövek. Lt.sz. 64.47.11, (2. t. 4-5.) 
7. Öblös, fazékszerű edény aljtöredéke fenékrésszel. Durva felületű, véko

nyabb falu, szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.13, (I. t. 9.) 

/. gödör keleti része: 
8. Szabálytalanul gömbölyített, töredékes ütőkő. Átm.: 6.5 cm. Lt. sz, 

64.47.14,(2. t. 1.) 
9. Öblös fazék aljtöredéke fenékrésszel. Kívül világosbarna, belül szürkés

barna színű. Lt. sz. 64.47.15, (I. t. 5.) 
10. Kisebb méretű, vékonyfalu edény aljtöredéke fenékrésszel. Szürkés

barna színű. Lt. 64.47.16, (I. t. 10.) 
11. Durva kidolgozású edény töredéke párhuzamosan körbefutó, árkolt dí

szítéssel. Kívül szürkésbarna, belül sárgás színű. Lt. sz. 64.47.19, (1. 
t.4.) 

12. Kis bögre öblös hastöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.20, (1. t. 6.) 

l/A árokrész, 3/A gödörrész, 25-50 cm-es mélység: 
13. Vékonyfalú, profilált korsó hastöredéke. Külső fala simított, szürkésbar

na színű. Lt. sz. 64.47.24, (3. t. 2.) 
14. Durva kidolgozású edénytöredék, világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.30, 
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(3. t. 12.) 

I/A árokrész, 3/A gödörrész, 50-70 cm-es mélység: 
15. Félgömb idomú, kihajló, tagolt szájperemű tál töredékei. Simított falú, 

kívül szürkésvörös, belül szürke színű. Lt. sz. 64.47.32, (1, t. 3.) 
16. Vékonyfalú, tölcséres, nyakú, öblös bögre töredéke. Szájpereméből 

induló füle a vállára támaszkodik. Szalagfülét X alakú bekarcolás 
díszíti. Barna színű. Lt. sz. 64.47.34, (3. t. 8.) 

17. Nagyobb edény ívelódő nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.36,(3.1.9-10.) 

18. Vékonyfalú edény enyhén kifelé ívelő peremtöredékei. Szürkésbarna 
színűek. Lt. sz. 64.47.36, (3. t. 9-10.) 

19. Vékonyfalú bögre hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.38, (3. t. 5.) 

20. Edény egyenesen levágott peremtöredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 
64.47.38, (3. t. 5.) 

21. Edény egyenesen levágott peremtöredéke. Közvetlenül a szájperem 
alatt szélesen húzódó bütyökdísz van. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.39, (3. t. 4.) 

22. Durva felületű edény fenéktöredéke. Barna színű. Lt. sz. 64.47.40, (3. 
Ml.) 

l/A árokrész, 5. gödör, 60-70 cm között: 
23. Cipó alakú őrlőkő töredéke, egyik oldala sima, a másik domború. Lt. 

sz. 64.47.44, (2. t. 2.) 

//. árok, középtájon a 2. ásónyom: 
24. Félgömb idomú, durva felületű, erősen átégett tál töredékei, a vízszinte

sen kihajló szájpereméből kiinduló füle vállára támaszkodik. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.48, (4. t. 1-2.) 

25. Edény gömbhasi részének töredéke. Kívül szürkésbarna, belül sötét
szürke. Lt. sz. 64.47.49, (4. t. 3.) 

//. árok, középtájon a 3. ásónyom 
26. Ferdén kihajló, tagolt szájperemű, félgömb idomú tál töredékei. 

Rosszul iszapolt, erősen átégett. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.56, 
(4. t. 4-5., 15.) 

27. Hengeres nyakú, gömbhasú, bögreszerű edény vékonyfalú töredékei. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.57, (4. t. 9-10.) 

28. Félgömb idomú, egyenesen levágott, kissé duzzadt szájperemű tál 
vékonyfalú töredékei. Erősen átégett, szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.58,(4.1.7-8, 13.) 

29. Öblös, tölcséresedő nyakú köcsög vékonyfalú töredékei. Szürkésbarna 
színű. Lt. sz. 64.47.59, (4. t. 6, 11-12.) 

30. Durva kidolgozású edény töredéke karcolt hálómintás díszítéssel. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.63, (4. t. 14.) 

KÉSŐ BRONZKOR 

II. árok ÉNy-i sarka, 65-90 cm-es mélység 
1. Nagyméretű, vastagabb falú, kihajló, belső oldalán vízszintesen síko-

zott szájperemű edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.66, (5. t. 2.) 

2. Öblös edény vékonyfalú, egyenesen levágott szájperemű töredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.67, (5. t. 5.) 

3. Vékonyfalú, kisméretű edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. 
Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.68, (5. t. 8.) 

4. Vastagabb falú, durva felületű edény töredéke, vízszintesen körbefutó, 
ujjbenyomásos bordadíszítéssel. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.69, 
(5.t.4.) 

5. Téglalap formájú simítókő töredéke. Lt. sz. 64.47.72, (5. t. 11.) 
6. Egyenesen levágott szájperemű, félgömb idomú tál töredéke. A 

szájperem alatt bütyök díszíti. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.74, 
(5. t. 6.) 

7. Profilált, kihajló szájperemű, vékonyabb falú csésze töredéke, barna 
színű. Lt. sz. 64.47.75, (5. t. 3.) 

8. Diszkosz formájú ütőkő. Átm.: 9 cm. Lt. sz. 64.47.77, (5. t. 12.) 

//. árok, az E-i faltól 6-7 m közötti szakaszon, 65-90 cm-es mélység. 
9. Félgömb idomú csésze. Szürkésbarna színű. M: 7 cm. Lt. sz. 64.47.79, 

(5. kép.) 
10. Vékonyabb falú edény kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott 

peremtöredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.80, (5. t. 7.) 
11. Vékonyabb falú edény egyenesen levágott peremtöredéke. 

Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.81, (5. t. 1.) 
12. Csésze magasra nyúló, háromszög átmetszetű fültöredéke. 

Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.83, (5. t. 10.) 
13. Edény fenéktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.84, (5 t. 9.) 

//. árok, az E-faltóI 230 cm-es szakaszig, 90-120 cm-es mélység: 
14. Öblös, hengeres nyakú, ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síko

zott szájperemű urna töredéke, nyakhajlatában ujjbenyomásos 
bütyökkel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.88.6. t. 1., (13. t. 5.) 

15. Kihajló belső oldalukon vízszintesen síkozott peremtöredékek, szürkés
barna színűek. Lt. sz. 64.47.89, (6. t. 2-4.) 

16. Élesen kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű edény
töredék. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.90, (6. t. 7.) 

17. Behúzott, turbántekercses szájperemű edénytöredék. Szürkésbarna szí
nű. Lt. sz. 64.47.91, (6. t. 5.) 

18. Feltehetően csésze magasra húzott, háromszög átmetszetű fültöredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.92, (6. t. 10.) 

19. Tál vagy bögre töredéke a perem fölé emelkedő fül maradványával. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.93, (6. t. 9, 14. t. 9.) 

20. Félgömb idomú edények egyenesen levágott peremtöredékei. Szürkés
barna színűek. Lt. sz. 64.47.94, (6. t. 6.) 

21. Nagyobb méretű, vastagfalú edény töredéke füllel és ujjbenyomásos bor
dával. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.97, (6. t. 18, 14. t. 14.) 

22. Durva kidolgozású edény fogóbütykös töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. 
sz. 64.47.98. (6. t. 16, 14. t. 1. 15.) 

23. Durva felületű edény töredéke fogóbütykökkel. Vörösesbarna színű. Lt. 
sz. 64.47.99, (6. t. 17, 14. t. 9.) 

24. Széles, háromszög átmetszetű fültöredék. Világosbarna színű. Lt. sz. 
64.47.100, (6. t. 15. 25.) Öblös urna hengeres nyaktöredéke. Szürkés
barna színű. Lt. sz. 64.47.101, (6. t. 11.) 

26. Gömbidomú csésze hastöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.104, 
(6. t. 14.) 

27. Kisebb edény profilált hastöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.105, (6. t. 8.) 

28. Karcolt háromszög ornametikával díszített edénytöredék. Barna színű. 
Lt. sz. 64.47.106,(6. t. 12.) 

29. Függőleges árkolással díszített edénytöredék. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.107,(6.1. 13, 14. t. 11.) 

//. árok, az É-faltól 5-6 m közötti szakasz, 90-120 cm-es mélység: 
30. Kihajló szájperemű, hengeres nyakú, öblös fazék töredéke, a szájperem 

alatt kettős bütyökdíszítéssel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.115, (7. t. 1,13. 
t.7.) 

31. Vastagfalú, széles fogóbütykös edény töredéke. Világosbarna színű. Lt. 
sz. 64.47.116, (7. t. 5.) 

//. árok, az É-i faltól 250 cm-ig terjedő szakasz, 120-140 cm-es mélység: 
32. Hosszúkás, felfelé szűkülő, hasáb alakú tüzikutya. Középső részén há

rom lyuk tagolja. Mindkét végén, a felső részén szarv alakú kialakítás. 
Világosbarna színű, kiegészített. M: 8 cm, tá: 7 cm. Lt. sz. 64.47.120, (6. 
kép) 

33. Nagyméretű, öblös, durva felületű fazék, kihajló szájperemét rovátkolas 
tagolja. Szájpereme alatt négy fogóbütyök díszíti. Erősen kavicsos 
agyagból iszapolt, barna színű. M: 28,4 cm, szá: 24,7 cm, fá: 12,5 cm. 
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Lt. sz. 64.47.121, (7. kép) 
34. Élesen kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott, hengeres nyakú, urna 

jellegű edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.122, (7. t. 7, 
13. t. 3.) 

35. ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű hengeres 
nyakú edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.123. 

36. Vékonyabb falú edény ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott 
szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 54.47.124, (7. t. 4,13. 
t.6.) 

37. Vastagfalú, kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperem
töredék. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.125, (7. t. 6.) 

38. Kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemtöredék. Szürke 
színű. Lt. sz. 64.47.126, (7. t. 7. t. 3.) 

39. Vékonyfalú, hengeres nyakú edény ívelten kihajló szájperemtöredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.127, (7. t. 8.) 

40. Fazék, enyhén kihajló, rovátkolásokkal tagolt szájperemű töredéke. 
Barna színű. Lt. sz. 64.47.128, (7. t. 9, 14. t. 2.) 

41. Vékonyfalú, simított, hengeres nyakú edény enyhén kihajló szájperemű 
töredéke. Barna színű. Lt. sz. 64.47.130, (8. t. 3.) 

42. Vékonyfalú, félgömb idomú csésze töredéke. Barna színű. Lt. sz. 
64.47.134, (8. t. 4, 14. t. 3.) 

43. Enyhén kihajló szájperemű, félgömb idomú, vékonyfalú, profilált csésze 
töredéke. Sötétszürke színű. Lt. sz. 64.47.135, (8. t. 6.) 

44. Vékonyabb falú tál gömbidomú töredéke egyenesen levágott szájperem
mel. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.136, (8. t. 5.) 

45. Jó kidolgozású, simított falú, behúzott, turbantekercsezett szájperemű tál 
töredékei. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.136, (8. t. 5.) 

46. Felfelé szűkülő, hengeres nyakú, gömbhasú, finoman kidolgozott csupor 
töredékei. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.139, (8. t. 2.) 

47. Enyhén kihajló szájperemű öblös fazék töredéke, a perem alól kiinduló, 
háromszög átmetszetű füllel. Szürke színű. Lt. sz. 64.47.142, (8. t. 8,14. 
t.5.) 

48. Edény töredéke enyhén háromszög átmetszetű füllel. Szürkésbarna 
színű. Lt. sz. 64.47.143, 8.t.9, (14. t. 8.) 

49. Edény töredéke fogóbütyökkel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.145, (8. 
t. 7, 14. t. 10.) 

50. Durva kidolgozású, ujjbenyomásos bordával díszített edény töredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.148, (8. t. 11.) 

51. Vékonyfalú, durva felületű edény töredéke, ujjbenyomásos bordával. 
Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.149, (8. t. 10.) 

II/A árokrész, északi harmad, nagy gödör, 35-50 cm-es mélység: 
52. Vastagfalú, durva kidolgozású edény enyhén kihajló szájperemű 

töredéke. Barna színű. Lt. sz. 64.47.158, (9. t. 2.) 
53. Vékonyfalú, félgömb idomú csésze vagy tál töredéke peremrésszel. 

Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.159, (9. t. 3.) 

II/A árokrész, északnyugati sarok, 90-120 cm-es mélység: 
54. Vékonyfalú, egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.169, (9. t. 5.) 
55. Vékonyfalú edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. A szájperem 

rovátkolással tagolt. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.171, (9. t. 6, 14. 
t. 15.) 

56. Kisebb edény enyhén kihajló, rovátkolással tagolt szájperemű töredéke. 
Barna színű. Lt. sz. 64.47.172, (9. t. 7.) 

57. Edény töredéke füllel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.173, (9. t. 10.) 
58. Nagyobb méretű, vastagfalú edény töredéke háromszög átmetszetű fül

lel. Erősen átégett, világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.174, (9. t. 11.) 
59. Edény behúzott, turbántekercses szájperemű töredéke. Szürkésbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.175, (9. t. 9.) 

II/A árokrész, É-i harmad, 90-120 cm-es mélység: 
60. Félgömb idomú fazék enyhén kihajló szájperemű töredéke, a perem alatt 

füllel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.182, (9. t. 4, 14. t. 4.) 

61. Edény, kihajló szájperemű töredéke. Belső oldala sérült. Barna színű. Lt. 
sz. 64.47.183, (9. t. 1.) 

62. Vékonyfalú profilált csésze töredéke egyenesen levágott szájperem
résszel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.184, (9. t. 8, 14. t. 7.) 

63. Durva kidolgozású edény bütyökdíszes töredéke. Barna színű. Lt. sz. 
64.47.187, (9. t. 12.) 

64. Széles szalagfül töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.188, (9. t. 
14.) 

65. Edény szalagfülének töredéke. Szürke színű. Lt. sz. 64.47.184, (9. t. 13.) 

II-II/A árok, É-i rész, nagy gödör, 140-165 cm-es mélység: 
66. Nagyméretű, behúzott, turbántekercses szájperemű edény töredékei. 

Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.195, (10. t. 1.) 
67. Behúzott turbantekercsezett szájperemtöredék. Sötétszürke színű. Lt. sz. 

64.47.196, (10. t.8.,14.t. 16.) 
68. Tál behúzott, turbantekercsezett szájperemű töredéke. Barna színű. Lt. 

sz. 64.47.197, (10. t. 2.) 
69. Tál behúzott, turbantekercsezett szájperemtöredékei. Szürkésbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.198, (10. t. 6-7,9, 14. t. 17.) 
70. Vastagabb falú edény ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott 

szájperemtöredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.199, (11.1. 1.) 
71. Kihajló, belső oldalán enyhén síkozott szájperemtöredék. Szürkésbarna 

színű. Lt.sz. 64.47.200, (11. t. 2.) 
72. Vékonyabb falú edény hengeres nyaktöredéke, enyhén kihajló 

szájperemrésszel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.201, (11. t. 3.) 
73. Vékonyabb falú edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Sötétszürke 

színű. Lt.sz. 64.47.202, (11. t. 8.) 
74. Finoman kidolgozott, vékonyfalú edény enyhén kihajló szájperemű 

töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.203, (11. t. 6.) 
75. Vékonyfalú edény hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 

64.47.204, (11. t.5.) 
76. Vastagfalú edény durva kidolgozású, kihajló peremtöredéke. Ujjbe-

nyomás tagolja. Barna színű. Lt. sz. 64.47.205, (11. t. 9.) 
77. Vastagfalú edény alig kihajló szájperemtöredéke. Világosbarna színű. Lt. 

sz. 64.47.206, (11. t. 4.) 
78. Behúzott szájperemű edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 

64.47.208, (10. t. 05.) 
79. Vékonyfalú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. 

Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.209, (11.1. 7.) 
80. Felfelé szűkülő, hengeres nyakú, öblös, gömbhasú csupor töredéke, váll

ra támaszkodó füllel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.210, (10. t. 10, 
13. t. 8.) 

II-II/A árok É-i harmada, nagy gödör, hamus réteg alól, 180-220 cm-es 
réteg: 

81. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 
64.47.222, (11. t. 12.) 

82. Vastagabb falú edény ívelten kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna 
színű. Lt. sz. 64.47.223, (11. t. 11.) 

83. Gömbhasú edény töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.224, (11. t. 
15.) 

84. Vékonyfalú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkés
barna színű. Lt. sz. 64.47.225, (11. t. 10.) 

85. Edény töredéke, széles, függőleges árkolással. Sötétszürke színű. Lt. sz. 
64.47.226, (11. t. 14, 14. t. 12.) 

IV. árok, Ny-i harmad, 7 m körüli szakasz, 30-45 cm-es mélység: 
86. Durva felületű, gömbidomú edény kettős bütykös töredéke. Sötétbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.230. 
V. árok, Ny-i harmad, 2. ásónyom: 
87. Kihajló szájperemű, rövid, hengeres nyakú, öblös csupor töredéke fül 

maradványával. Barna színű. Lt. sz. 64.47.232, (12.1.1,13. t. 10.) 
88. Profilált tál kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű töre

dékei. Kívül barna, belül szürke színű. Lt. sz. 64.47.233, (12. t. 10,13. 
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1.1,4.) 
89. Öblös, hengeres nyakú urna töredéke, a nyakhajlatot áthidaló háromszög 

átmetszetű füllel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.234, (12. t. 6,13. t. 9.) 
90. Félgömb idomú csésze töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.235, 

(12. t. 7.) 
91. Durva felületű edény élesen kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.236, (12. t. 4.) 
92. Edény kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű töredéke. 

Sötétszürke színű. Lt. sz. 64.47.237, (12. t. 2.) 
93. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 

64.47.242, (12. t. 11.) 
94. Vékonyabb falú edény kihajló szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. 

Lt. sz, 64.47.243, (12. t. 3.) 
95. Durva felületű edény kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 

Lt. sz. 64.47.244, (12.1.5. 13. t. 2.) 
96. Egyenesen levágott szájperemű edény töredéke. Világosbarna színű. Lt. 

sz. 64.47.246, (12. t. 9.) 
97. Gömbidomú csésze töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.247, (12. 

t.8.) 

Ha közelebbről is szemügyre vesszük a Sztregova úti lakó-
teknő kerámiáját egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az az 
urnamezős kultúrához, annak jellegzetes Kárpát-medencei 
csoportjához, a váli kultúrához tartozik. Erre utal az edények, 
ül. ezek töredékeinek számos formai és ornamentális jellegze
tessége, és magának a telepmaradványnak sajátossága. 

A váli kultúra fazekasságáról nem egy monográfiában és 
még több kisebb-nagyobb lélegzetvételű tanulmányban olvas
hattunk, nem egyszer kimerítő részletességgel.' Éppen ezért az 
általunk közölt emlékanyagnak csupán néhány döntő fontossá
gú elemére szükséges kitérnünk, azokra, melyek kétségtelenné 
teszik lelőhelyünk kulturális és időrendi besorolását. 

A Sztregova úti település általunk feltárt részletéből szár
mazó anyagban több jellegzetes edénytípust is megkülönböz
tethetünk, mint a váli kultúra fazekasságának jellemzőit. Miu
tán esetünkben településről van szó, ritkábban találkozunk 
olyan típusokkal, melyeket inkább a sírkerámiában kereshe
tünk. Természetszerűleg a különféle urnákra, mély tálakra 
vagy a temetkezési rítusban nélkülözhetetlen ivóedényekre, 
így csészékre és bögrékre gondolok, bár teljes mértékben ezek 
sem hiányoznak leletanyagunkból. 

A váli kultúrának két alapvető urnatípusa volt, az egyik a 
rendszerint hengeresnyakú, ívelten kihajló szájperemű válto
zat, míg a másiknál az egyenesen levágott szájperem a jellem
ző, a nyak viszont gyakran felfelé szűkül. Mindkét forma ese
tében a has gömbidomú vagy nyomott gömbidomú. Egy-két 
példát ezekre a Sztregova u-ból is említhetünk: 6. t. 1,13. t. 5, 
12. t. 6, 13. t. 9, 10. t. 10, 13. t. 8. Nem kizárt, hogy a kihajló 
szájperemtöredékek egyike-másika is urnából származik: 5. t. 
2, 7. t. 4,13. t. 6. 

Említhetünk mély tálakhoz tartozó töredékeket, így: 12. t. 
1, 13. t. 10, 12. t. 10, 13. t. 1, 4, de vannak példáink 
ivóedényekre, így csészékre és bögrékre is: 8. t. 6, 9. t. 8, 14. 
t. 7, 8. t. 4,14. t. 3, 6. t. 9,12. t. 9.Mind a sírok, mind a telepek 
talán leginkább megszokott edényei a sekély tálak, eltérő 
szájperem kialakítással. A váli kultúra egyik meghatározó 
edény formája a behúzott, egyben turbántekercsezett szájpe
remű tál. Szép számmal említhetünk ilyen jellegű töredéket 
telepünkről: 6. t. 5, 9. t. 9,10. t. 1-2, 6-9,14.1.16-17, de elő
fordul az egyszerűbb, csak behúzott peremű változat: 10. t. 5, 
valamint az egyenesen levágott szájperem sem ismeretlen 

ezeknél a tálaknál: 5. t. 6.Amint ezt a telepekről származó 
edények esetében tapasztaljuk, gyakran fordulnak elő ezek kö
zött gömb- és félgömb idomú tálak és csuprok pontosan meg 
nem határozható típusú töredékei: 5. t. 5, 8. t. 4, 14. t. 3, 8. t. 
2,10. t. 10,13. t. 8,11.1.15. 

Szép számmal képviselt településünk anyagában az egy
szerűbb, durva kidolgozású házikerámia, különféle fazekakról 
van szó, és tudvalevő, hogy az őskori gazdaságok legfonto
sabb és egyben nélkülözhetetlen edényei voltak. Főzésre és 
tárolásra használták ezeket, s miután könnyen törhetőek vol
tak, az idők folyamán óriási mennyiségben kerültek a szemét
gödrökbe. Igen szép példány került elő a második árokban 
megfigyelt lakóteknőből, kifogástalan állapotban: 2. kép 1, 3, 
7. kép. Természetesen több töredékes darabról is beszámol
hatunk a rendszerint egyszerű, kihajló szájperemű, öblös 
edények esetében: 7. t. 9, 14. t. 2, 9. t. 4, 14. t. 4. Kissé eltérő 
formát mutat egy gömbhasú, tölcséresedő nyakú, pereme alatt 
kettős bütyökkel díszített példány: 7. t. 1,13. t. 7. 

A fazekak többségére az ún. fogóbütykök (6. t. 16-17,14. 
t. 9, 15, 7. t. 5.), a körbefutó, ujjbenyomásos borda (5. t. 4, 8. 
t. 10.), esetenként fülhöz csatlakozva (6. t. 18, 14. t. 14.), 
valamint a szájperem körbefutó rovátkolása (7. t. 9,14. t. 2, 9. 
t. 7, 11. t. 9.) a jellemző. 

Jellemző meghatározója a váli fazekasságának a sajátos 
fülképzés, valamint a díszítésmód számos eleme. A háromszög 
átmetszetű fülek (8. t. 8-9,14. t. 5,8, 9.1.11,12. t. 6,13. t. 9.), 
csészék esetében a magasra húzott fül (6. t. 9-10, 14. t. 9) 
említhető. 

Ami az ornamentikát illeti, ennek egyik legfontosabb ele
méről, a tálperem turbántekercses kialakításáról már szóltunk. 
Nem kevésbé jelentős a kihajló edényperemek belső oldalának 
vízszintes síkozása, s erre nem egy példát idézhetünk a Sztre
gova u-ból. Leginkább urnákon, mély tálakon figyelhetjük 
meg ezt a díszítésmódot: 5. t. 2, 7, 6. t. 1. 1., 7,13. t. 5, 7. t. 4, 
7, 11. t. 1-2, 12. t. 2, 10, 13. t. 1, 4. Egyéb, ugyancsak 
meghatározó jelentőségű díszítésmód a ferde vagy függőleges 
árkolás, de ennek előfordulása csak szórványos leleteink kö
zött, s ezek is függőleges kategóriába tartoznak: 6.1.13,14. t. 
11,11. t. 14, 14. t. 12. Az olyan ornamentika, mint pl. a bekar-
colás, rovátkolás, ujjbenyomkodás általánosan előforduló je
lenség bronzkori telepek anyagában. Talán még valamit az 
edények színéről, amely nem egy esetben irányadó lehet a 
későbronzkori fazekasságban: a Sztregova u-i edények színe a 
világosbarnától a sötétebb árnyalatú szürkésbarnáig terjed. 

Ismertetésünk legvégére hagytunk egy ugyancsak agyag
ból égetett tárgyat, amely már nem tartozik az edények kategó
riájába. Egy jól ismert agyagtárgyról van szó, amelyet legin
kább tüzikutya néven tart számon a szakirodalom. A töredékes 
darab a lakóteknő azon részében került elő, ahol sűrűsödtek a 
leletek, a tűzhelymaradvány és az ép fazék közvetlen közelé
ben: 6. kép. A leletek sorát néhány ütőkő (5.1.11,12), valamint 
állatcsontok egészítik ki A Sztregova úti település feltárt rész
letei kevés kiinduló pontot nyújtanak a telep egészére vonatko
zó, általános érvényű következtetésekhez. Valójában egyetlen 
lakóteknő darabját tudtuk csak kibontani, így a telep kiterjedé
sére legfeljebb elképzeléseink lehetnek, amikor feltételezzük, 
hogy azt az ártérből kiemelkedő dombhátak egyikén hozták 
létre. Eltekintve a tűzhelyre utaló nyomoktól, a talán a korabe
li járószintnek meghatározható jelenségektől, s lakógödör mé-
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lyén lelt cölöplyuktól, állandó település szerkezeti elemeit nem 
sikerült megfigyelnünk. Minden jel szerint időszakos szállás
helyről lehet szó, amelyet az ártéri dombokon létesítettek a 
környéket birtokukban tartó késő bronzkori népcsoportok, je
len esetben a váli kultúra népéhez tartozó elemek. 

A napvilágra hozott nem túl nagyszámú kerámia, ennek 
egyöntetűsége rövid ideig lakott, időszakos telepre enged kö
vetkeztetni. A kerámia alapos analíziséből kiindulva koráb
ban arra gondoltunk, hogy a két fejlődési szakaszra (Vál I. és 
Vál II.) tagolt kultúrának az első felét képviselik leleteink. 
Véleményünket ma annyiban revideálhatjuk, hogy azok a sa
játos típusok, amelyek a váli kultúra legkorábbi leleteit szí
nezték szinte teljes mértékben hiányoznak a Sztregova u-ból. 
Talán nem járunk messze az igazságtól, amikor a Vál I. és II. 
átmeneti fázisára, azaz a Reinecke szerinti Ha B elejére kel
tezzük a telepmaradványt. Lelőhelyünk, ha csak szűkebb tér
ségünket is tekintjük, nem áll egyedül a későbronzkornak eb
ben a szakaszában. Néhány évvel a XI. kerületi leletmentés 
után a város másik végén, Újpesten, Káposztásmegyer hatá
rában tártunk fel egy hasonló korú települését, helyesebben 
ennek egy részét. A Szilas patak térségében húzódó dombok 
egyikének kiemelkedő hátán már a felszínen nagymenny
iségű cserepet gyűjthettünk össze. A lapályos ártérből kie
melkedő dombsor ideális lehetett telepnek az őskor, jelen 
esetben a későbronzkor folyamán. Feltártunk két teknőszerű 
beásást, az egyik 30, a másik 17 m hosszan húzódott, s vi
szonylag mélyen süllyedtek az altalajba, átlagosan 1 m vas
tag kultúrréteg-szerű kitöltéssel. Az egyik gödör széle felé 
tűzhely maradványát is megfigyelhettük, körülötte gazdag 
cserépanyaggal. 

A mintegy másfélszáz négyzetméternyi felületen hozzáve
tőlegesen 150 formájában rekonstruálható edénytöredéket 
gyűjtöttünk össze. Amint ezt a Sztregova úton tapasztaltuk, itt 
is a behúzott szájperemű, sekély tál volt a leggyakoribb. Itt 
azonban nem hiányoztak azok a változatok sem, melyeknél a 
behúzott szájperem külső oldalát vízszintes síkozás díszítette. 
A félgömb idomú tálak között nem egy olyant találtuk, me
lyeknél a peremet csücskök tagolták. A gömbhasú urnák kü
lönféle peremképzéssel, az öblös fazekak, az ivóedények 
ugyanazok, mint a Sztregova úti telepen tapasztalhattuk. Miu
tán néhány kerámiatípus, illetőleg az ezeken megfigyelhető 
jellegzetesség arra utalt, hogy ezek a kultúrának korábbi sza
kaszát képviselik, beleszámítva néhány, még a későhalomsíros 
időszakból átörökölt reminiszcenciát, alapvető időrendi külön
bözőséget figyelhetünk meg a két telep használati ideje között. 
Úgy tűnik, hogy Káposztásmegyeren a HA1 és a HA2 átmene
ti időszakában lakhatták földbe mélyedő teknőket. E keltezést 
erősíti, egy, a telepről származó „D" típusú töredékes Pe-
schiera tőr.2 

A két egymástól nem túlságosan távolfekvő település ese
tében figyelmet érdemlő jelenség, hogy mindkettőnél hiányoz
tak az állandó megtelepedés jellegzetes nyomai, a sározott 
padlójú, agyaggal tapasztott sövényfalú, tetőszerkezettel is 
rendelkező házak, a települési rétegződés, még akkor is, ha a 
lelőhelyeknek csak részleteit kutathattuk meg. Szó sem lehet 
olyan mérvű települtségről, mint amilyen a közeli békásme
gyeri Vízművek telephelyén bukkant évtizedekkel ezelőtt elő.3 

Feltételezhetjük, hogy mind a Sztregova úton, mind Káposz
tásmegyeren a Duna és a patakok árteréből kiemelkedő magas

latokat ideiglenes jelleggel igénybe vevő pásztorok szálláshe
lyeivel állunk szemben, ahol meghúzódhattak a környéken ál
lataikat legeltető, s közben vadászó és halászó pásztorok. 

A két település lakóinak mindennapi életére a leletek kö
zött gazdagon képviselt állatcsontanyagból is vonhatók le kö
vetkeztetések. Káposztásmegyeren döntő többségben szarvas
marhát tartottak, s lényegesen kevesebb juhot, sertést és lovat. 
A Sztregova úton a csekély számú, vadászott állatokra utaló 
csontok mellett a zoológiai vizsgálatok sertés, ló, juh, s minde
nekelőtt szarvasmarha csontokat mutattak ki, ez utóbbiakat a 
többinél lényegesen nagyobb arányban. E tényekből nem ne
héz levonni a következtetést, amely szerint mindkét helyen a 
nomád pásztorkodás valamilyen formáját űzték az ott élők, s 
ez szoros összhangban áll az időszakos település jellegével.4 

Visszatérve a Sztregova úton feltárt leletanyaghoz, talán 
még egy kérdéssel kell behatóbban foglalkoznunk, amely kér
dés a lakóteknő kitöltésében lelt töredékes tűzikutyát illeti. Az 
agyagtárgyat vázlatosan már leírtuk leletközlő fejezetünkben, 
de még nem szóltunk funkciójáról, használati jelentőségéről, 
amelyhez ma már az elméletek egész sora fűződik. (6. kép) 
Úgy tűnik, hogy a késő bronzkorban és az ezt követő kora vas
kor folyamán ez a sajátos tárgy különféle megjelenési formák
ban nagyobb számban fordul elő a korai változatokat tekintve 
kivétel nélkül települési rétegek anyagában. Kronológiai 
szempontból a sor elejére, de már a késő bronzkorba kell he
lyeznünk a lengyeli telep darabjaival fémjelzett „A" típusokat, 
míg a „B" és a „C" változatok az urnamezős korszak kedvelt 
darabjai voltak, végül a naturális jellegzetességeket őrző „B" 
1-3. típusok már a korai vaskorban voltak használatosak. 

A „B" és a „C" jelzetű tűzikutyák az urnamezős települési 
központok, így Velemszentvid, Sághegy, Bakony szentkirály 
-Zöröghegy, Békásmegyer-Dunapart megszokott agyagtár
gyai, és éppen ezért otthonosak a váli kultúra telephelyein is. 
A Sztregova úti példány, mint több más, hasonló „B" tüzikutya 
a főváros térségében (Bp. XI. Fehérvári-Baranyai u. sarka, Bé
kásmegyer-Vízmű stb.) egyértelműen a váli kultúrához tarto
zik, mint ahogyan egy Esztergom-Helemba szigeti darab is Ez 
utóbbi hovatartozását a hátán lévő turbántekercsezés is mege
rősíti. E sajátos tárgyak funkcióját illetően az elmúlt évtizedek 
során komoly szakmai vita bontakozott ki a praktikus haszná
lat és a rituális jelleg hangsúlyozói között. Az előbbiek úgy vé
lik, hogy ezek a tárgyak egyszerű támasztóelemek voltak, s ős
kori tűzhelyek tartozékait látják ezekben, melyekre történeti
néprajzi analógiákat hoznak fel bizonyítékként. Ezt támaszta
nák alá e tűzikutyákon fellelhető égett, koromfoltok, valamint 
az a tény, hogy gyakran találták ezeket tűzhelyek közvetlen kö
zelében. Ezt tapasztaltuk egyébként a Sztregova úti települé
sen. 

Jóval többen vannak azok, akik kultikus jelentőséget tulaj
donítanak e tárgyaknak, holdsarló formájukra, a fiatalabb típu
soknál alkalmazott állatprotomákra hivatkozva. Ezt látszana 
alátámasztani a békásmegyeri térség jelentős váli kultúrás te
metője, az egykori Vöröshadsereg úti, melynek sírjaiban soha 
nem tapasztalt mennyiségű, kultikus jellegű mellékletet is lel
tek.5 A vita egyelőre eldöntetlennek bizonyult, éppen ezért nem 
zárható ki az a lehetőség sem, hogy mindkét hipotézis valós té
nyeken alapul, s csak a konkrét jelenségek alapos mérlegelése 
dönthet egyik vagy másik feltételezés elfogadása mellett. 
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/. kép. l-l/A árok, kora bronzkori gödrök szint- és metszet-rajzai 

2. kép. II-II/A árok szintrajza 
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3. kép 

4. kép 
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5. kép. Csésze a II. árokból, a 65-90 cm-es mélységből 

6. kép. Tüzikutya a II. árokból, 120-140 cm-es mélységből 

7. kép. Fogóbütykös fazék a II. árokból, 120-140 cm-es mélység 

LTÁBtA 

1. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 



2. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 3. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 



4. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 5. íáfe/a: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



;v5 

6. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 7. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



bo 
4 \ S. táWa: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 9. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



to 
Ï'O 

10. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 11. tábla: Késő bronzkori kerámia a ll-ll/A, V. árokból 



12. tábla: Késő bronzkori kerámia a H-II/A, V. árokból 
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13-14. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 13-14. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



FRÜH- UND SPÄTBRONZEZEITLICHE SIEDLUNGSÜBERRESTE IM XI. BEZIRK (BUDAPEST), SZTREGOVA STRABE 

Im Herbst 1964 wurde eine Rettungsgrabung auf einem Hügel unweit der 
Donau, im XI. Bezirk in der Sztregovastraße, notwendig. Die Siedlung ent
stand in der Fortführung der Hügel-reihe von Lágymányos, in einem Gebiet, 
welches aus dem Überschwemmungsgebiet der früheren und späteren 
Bronzezeit hervortrat. Diese Überreste der Siedlung wurden bei den Ausgra
bungen ans Tageslicht gebracht. 

In den Forschungsgraben registrierte man in einer Tiefe von ungefähr 80 cm, 
Gruben von verschiedener Größe mit fast rundlichen Grundrissen. Man fand 
in Fülle Steinstücke, Tierknochen und Gefäßbruchstücke. Die letzteren 
waren eindeutig für die frühere Phase der Bronzezeit charakteristisch. In 
einer der Gruben fand man im Boden ein Pfostenloch mit vermorschten 
Holzresten, was darauf hinweist, daß einige dieser Gruben als Wohngruben 
verwendet worden waren. (Bild 1, 3.) 
Die frühbronzezeitlichen Funde werden hier nicht weiter ausführlich behan
delt, sondern nur einzeln aufgezählt. (Tafel 1-4.) 
Die spätbronzezeitlichen Siedlungsobjekte zeigen einen vom Vorherigen 
abweichenden Charakter, da die Fundgüter hier mit einer Fülle an Materia
lien in einer muldenförmige Grube ans Tageslicht kamen. Die tiefste Ebene 
der Wohnmulde war 220 cm. Bei den Funden erweckte ein unbeschädigter 
Topf die Aufmerksamkeit und ein Feuerbock, der mit Asche bedeckt über 
dem Feuerplatz lag. (Bild 2, 4.) 
Das spätbronzezeitliche Fundmaterial (Tafel 5-14.) gehört unbestreitbar zu 
der Urnenfelderkultur beziehungsweise zu deren charakteristischen Gruppe 
aus dem Karpatenbecken, also zur Váler Kultur. Wir konnten verschiedene 
Grundtypen der Töpferei dieser Kultur' unterscheiden. Es sind Urnen, 

Schüsseln, Tassen, Näpfe und natürlich ganz gewöhnliche Haushaltskera
mikwaren. Aus der sorgfältigen Analyse können wir die Schlußfolgerung 
ziehen, daß diese nur kurze Zeit bewohnte Siedlung die Übergangsperiode 
zwischen der I. und II. Phase der Váler Kultur vertritt, das heißt sie gehört 
nach P. Reinecke zur frühen Phase der Hallstatt B Periode. 
Die Siedlung steht - in enger Beziehung mit der Hauptstadt betrachtet -
nicht allein, einige Jahre später fand man am anderen Ende von Budapest, in 
Újpest, in der Gemarkung von Káposztásmegyer eine ähnliche, vielleicht ein 
wenig früher datierbare, provisorische Siedlung mit zwei großen Wohn
mulden.2 

Reichliche Tierknochenfunde weisen auf das alltägliche Leben der Bewoh
ner der zwei Siedlungen (in der Sztregovastraße und Káposztásmegyer) hin. 
In Káposztásmegyer hielt man in der Mehrheit Rinder, die Anzahl der 
Schafe, Schweine und Pferde war geringer. In der Sztregovastraße zeigten 
die zoologischen Untersuchungen außer geringen Wildtierknochen eine 
größere Anzahl von Rinderknochen sowie Knochen von Schweinen, Scha
fen und Pferden. Die Bewohner beider Siedlungen führten im Zusammen
hang mit den Charakteristiken der Siedlungen eine Art des nomadisierende 
Wirtschaftslebens. Am Ende sollen wir einige Worte über den schon erwäh
nten Feuerbock sprechen (Bild 6.). Über seine Verwendung geben zahlreiche 
Studien Kunde und es knüpfen sich verschiedene Theorien daran. Bei 
solchen Objekten ist es immer schwer zu unterscheiden, ob sie für kultische 
Zwecke oder für praktische Verwendungen bestimmt waren. Allerdings 
scheinen die rußbefleckten Fundstücke aus der Nähe des Feuerplatzes die 
zweite Variante zu unterstützen5. 
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PETŐ MÁRIA 

KELTA-RÓMAI LELETEK ÉS TELEPÜLÉSMARADVÁNYOK 
BUDAPEST II/A KERÜLETÉBEN 

A főváros II/A kerületében, Pesthidegkút, Erzsébetliget és 
Máriaremete területén (1. ábra) a Remete-Alsó és Felsőbar
langban végzett két tervásatás kivételével1 módszeres kutatás 
nem folyt a középkort megelőző történeti időszakból.2 Az em
lített kutatások és néhány véletlenszerűen előkerült lelet iga
zolta, hogy a régészeti korok folyamán, az őskőkortól kezdve 
folyamatosan lakott volt ez a vidék.3 A hegyekkel körülzárt, ily 
módon védett völgyek területe kedvező életfeltételeket kínált 
az idetelepült népcsoportok számára, a tiszta vizű patakok ter
mékeny partjai és az ősidőkben gazdag vadállomány az éle
lemszerzés, majd a termelés feltételeit biztosították. 

A barlangi lelőhelyeken, ahol az őskőkortól a középkorig 
keltezhető rétegsorokat tártak fel gazdag leletanyaggal, vala
mint a középkori Gercse templom ásatási eredményein4 kívül, 
a közelmúltig csak néhány szórványleletről volt tudomásunk,5 

melyek múzeumba kerülése a tárgyi anyagot gazdagította 
ugyan, de szakszerű megfigyelések hiányában kevés használ
ható adatot nyújtott a terület történetének kutatásához. Az 
utóbbi években a településen működő Helytörténeti Kör mun
kájának eredményeképpen több, földmunkánál előkerült lelet 
jutott tudomásunkra,6 melyből kitűnt, hogy a lelőhelyek eddigi 
csekély száma a kutatás hiányosságainak következménye, s 
feltehetőleg a jövőben újabb ismeretanyaggal fog gazdagodni 
tudásunk a település történetét illetően. 

A szórványosan előkerült régi anyag (őskori öntőrög és ró
mai kőemlék) alapján úgy gondoljuk, hogy célszerű lenne az 
itteni Várhegy alapos kutatását megvalósítani, tekintettel arra, 
hogy földrajzi adottságai és elnevezése alapján gondolhatunk 
arra, hogy őskori földvárat rejt magában a magaslat. 

Jelenleg azokat az új leletmentéseket kívánjuk bemutatni, 
melyeket az utóbbi évek során végzett a Budapesti Történeti 
Múzeum ezen a területen, eltekintve az őskor keltákat megelő
ző leleteitől és Gercse kutatási eredményeitől, ezek feldolgozá
sa ugyanis folyamatban van. Kőszegi Frigyes7 őskorba tartozó 
leletek mellett a 70-es években az Aszú u. 3. sz. ház telkéről 
néhány későkelta-korarómai cserepet, egy római érmet és egy 
kaposvölgyi típusú kelta pénzt gyűjtött be8 

1982-ben a Helytörténeti Kör jelentette, hogy Máriare
metén a Csongor és Szirom utcák között, kerti munkák végzé
se közben régészeti leletek kerültek elő. Ott jártamkor ezeket a 
darabokat múzeumunknak átadták, s lehetőséget biztosítottak 
egy próbaásatás elvégzésére. Rövid ideig tartó kutatásaink so
rán régészeti objektum nem került elő, bár az elmondás szerint 
itt átégett kemencemaradványokat figyeltek meg, csupán né
hány, a beszolgáltatott leletanyaggal rokon LT D kerámiatöre
dék került napvilágra. 

A későbbiek során megtudtuk, hogy a közelből, az Ördög
árok mentén több helyről is felszínre jutottak későkelta kerá
mia darabok. A leletbejelentő Kovács Géza kertjéből (Zsíros

hegyi u. 100.) átégett kemencesalakot gyűjtöttünk, sajnos 
azonban az agyag közelebbi kormeghatározásra nem volt al
kalmas. 

A Szirom utca tájékáról előkerült leletek a következők: 

1. Szürke, behúzott peremű tál töredéke, 4,7x5,5 cm v. 0,5 cm, BTM Lsz.: 
82.7.1.(2. ábra 1.) 

2. Lapos, szürke szalagfül töredéke, h. 5 cm, sz. 3,5 cm, BTM Lsz.: 82.7.2. 
3. Kemény, kavicsos anyagú, rosszul égetett oldal töredék, 5,2x4 cm, v. 0,5 

cm, BTM Lsz.: 82.7.3. 
4. Szürke hombáredény peremének töredéke, felülete homokkal beszórva, 

perem sz.: 6 cm, tör. h. 10 cm, BTM Lsz.: 82.7.4. 
5. Világos szürke fazék duzzadt peremmel, töredék, h. 12 cm, sz. 2,5 cm, 

BTM Lsz.: 82.7.5. 
6. Szürke, alávágott peremű tál töredéke, tör. h. 13,5 cm, sz. 3 cm, BTM 

Lsz.: 82.7.6. (2. ábra 2.) 
7. Világos szürke, puha anyagú oldaltöredék, 5x3,5 cm, BTM Lsz.: 82.7.7. 
8. Szürke, alávágott peremű edény oldaltöredéke, 6x3,5 cm, BTM Lsz.: 

82.7.8. 
9. Sötétszürke, vékonyfalú, kemény anyagú edény oldal-töredéke, talpátm. 4 

cm, BTM Lsz.: 82.7.9. (2. ábra 6.) 
10. Világos szürke, puha anyagú edényalj- és oldaltöredék, 3,2x4 cm, BTM 

Lsz.: 82.7.10. 

/. kép. Későkelta és római lelőhelyek Budapest H/A kerületében 
1. Várhegy; 2. Máriaremete, Remete barlang; 3. A Szirom u. és Csongor u. között végzett 
leletmentés helye; 4. Ördögárok u. 181.; 5. Gazda u. 45.; 6. Dózsa György u.; 7. Honvéd 

u.-Gerecse u. sarok; 8. Jókai u. 21.; 9. Aszú u. 3. 
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11. Sötétszürke, kemény anyagú, vékonyfalú oldaltöredék, a felülete párhu
zamos barázdákkal díszített, 4,5x3 cm, v. 0,5 cm, BTM Lsz.: 82.7.11. (2. 
ábra 3.) 

12. Szürke, puha anyagú, vékonyfalú oldaltöredék, 2,5x4 cm, v. 0,2 cm-0,4 
cm, BTM Lsz.: 82.7.12. 

13. Alávágott peremű, szürke tál töredéke, 5x4 cm, v. 0,5 cm, BTM Lsz.: 
82.7.13. 

14. Behúzott peremű, kemény anyagú, szürke tál töredéke, 5x4 cm, v. 0,5 
cm, BTM Lsz.: 82.7.14. (2. ábra 5.) 

15. Szürke, kemény anyagú, kissé behúzott peremű tál oldaltöredéke, 
3,2x4,5 cm, v. 0,4 cm, BTM Lsz.: 82.7.15. (2. ábra 4.) 

16. Világos szürke, kemény anyagú edény aljtöredéke, talp-átm. 8 cm, m. 4,5 
cm, v. 0,4 cm, BTM Lsz.: 82.7.16. 

17. Szürke oldaltöredék, átlyukasztott oldalú, 2 db-ból összeragasztva, 7,5x6 
cm, v. 0,5 cm, BTM Lsz.: 82.7.17. 

18. Szürke edény aljtöredéke, 4 darabból összeragasztva, talp-átm. 6 cm, m. 
8,5 cm, v. 0,4 cm, BTM Lsz.: 82.7.18. 

19. Világos szürke, behúzott oldalú tál töredéke, puha anyagból, 5,5 cm, v. 
0,6 cm, BTM Lsz.: 82.7.19. 

20. Világos szürke, nagy edény oldaltöredéke, puha anyagú, 3 darabból ösz-
szeragasztva, 9x7,2 cm, v. 0,8 cm, BTM Lsz.: 82.7.20. 

21. Valószínűleg az előzőhöz tartozó darab, 2 db.-ból összeragasztva, 7x4,5 
cm, BTM Lsz.: 82.7.21. 

22. Az előző két tételhez hasonló, azokkal valószínűleg összetartozó darab, 
puha, szürke színű edény töredéke, 9x5 cm, v. 0,5 cm, BTM Lsz.: 
82.7.22. 

23. Grafitos anyagú, kékes-szürke edény alj- és oldaltöredéke, 5,5x6 cm, v. 
0,9 cm, BTM Lsz.: 82.7.23. 

24. Barnás-szürke edény alj- és oldaltöredéke, talpátm. 7 cm, m. 3,8 cm, v. 
0,5 cm, BTM Lsz.: 82.7.24. 

25. Grafitos edény oldaltöredéke, kékes-szürke színű, 6,5x4 cm, v. 1 cm, 
BTM Lsz.: 82.7.25. 

3. kép. Ásatási felmérési rajz a Honvéd u.-Gerecse u. sarkán végzett kutatásról 
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A bemutatott anyag jellemzője, hogy sem római áru, sem 
LT D festett kerámia nem fordul elő benne, a korszak egy
szerű, szürke tálai és fazekai, néhány hombártöredék, 2 darab 
grafitos edény a kor jellegzetes termékei a település szegényes 
jellegére utalnak. A kerámián kívül egyéb leletanyagot nem 
találtunk. 1987 tavaszán két bejelentés is érkezett, egyrészt a 
Helytörténeti Kör, másrészt Vári Tiborné helyi lakos részéről, 
hogy az Ördögárok u. 181. sz. alatt, magánház építésénél 
cseréptöredékek kerültek elő. A kitermelt földet ismeretlen 
helyre szállították, ezért csak a bejelentő által összegyűjtött 
régészeti anyag került be a múzeumba. A helyszínen járva 
meggyőződtünk róla, hogy az építkezéshez végzett földmunka 
már igen előrehaladott állapotban volt, a ház alapját kiásták. 
Az alapozási gödör metszetében néhány helyen égésnyom és 
beásás látszódott, a cserepek ebből, a mai felszín alatt 2 m 
mélységből kerültek elő. Állítólag itt is voltak átégett 
kemencemaradványok, bár lehet, hogy leégett, paticsfalú ház 
faldarabjai voltak. A tulajdonosok elmondták, hogy a múzeumi 
törvényről semmit sem tudtak, az előkerült leletek fontosságát 
nem ismerték fel, ezért nem jelentették még idejében a lelőhe
lyet. Ez a terület igen közel fekszik a Szirom utcai kutatásai 
helyünkhöz, valószínűleg egy nagyobb, azzal összefüggő 
későkelta település húzódott itt a patak partján, talán ettől a 
lakosságtól származhattak a Remetebarlang kelta korú leletei 
is. A múzeumba került leletek a következők: 

1. Durva anyagú, szürkés felületű edény alj- és oldaltöredéke, 9,5x5,1 cm, 
BTM Lsz.: 92.2.1. 



4/a. kép. A Honvéd u.-Gerecse utcai ásatásnál előkerült úttest rajza 



2. Nagy méretű, szürke tárolóedény töredéke, vastag oldalfallal, 29x20 cm, 
v. 1 cm, BTM Lsz.: 92.2.2. 

3. Vékonyfalú, szürke edény oldaltöredéke, 8,5x5,5 cm, BTM Lsz.: 92.2.3. 
4. Szürke, kemény anyagú oldaltöredék, tárolóedény darabja, 22x10,5 cm, v. 

2 cm, BTM Lsz.: 92.2.4. 
5. Szürke, vastag falú tárolóedény töredéke, 18x26,5 cm, v. 2 cm, BTM Lsz.: 

92.2.5. 
6. Szürke, puha anyagú edény aljtöredéke, talpátm. 10 cm, BTM Lsz.: 

92.2.6. 
7-8. Paticsdarabok, BTM Lsz,: 92.2.7-8. Az eddig felsorolt darabok Kovács 

Géza gyűjtéséből származnak. 
9. Szürke edény, alávágott peremű, töredék, 9,5x12 cm, BTM Lsz.: 92.2.9. 

(2. ábra 7.) 
10. Szürke, kihajló peremű edény töredéke, pereme és nyaki része feketére 

festve, 9,5x8,2 cm, BTM Lsz.: 92.2.10. (2. ábra 9., 5. ábra 1.) 
11. Szürke, vékonyfalú, kemény anyagú töredék, 4,5x3,5 cm, BTM Lsz.: 

92.2.11. 
12. Fésűs díszű, enyhén grafitos oldaltöredék, 4,5x5,5 cm, BTM Lsz.: 

92.2.12. (2. ábra 10., 5.) 
13. Szürke, kemény anyagú edény oldalának és vállrészének töredéke, 

8,5x11 cm, BTM Lsz.: 92.2.13. 
14. Fésűs díszű edény peremtöredéke, kevés grafittal, 9,5x8 cm, BTM Lsz.: 

92.2.14. (2. ábra 8., 5. ábra 4.) 
15. Fésűs díszű edény aljtöredéke, kevés grafittal, 9,5x8 cm, BTM Lsz.: 

92.2.15. (2. ábra 11) A 9-15. sorszámig terjedő darabok Vári Tiborné 
gyűjtéséből származnak. 

Az összegyűjtött leletanyag a szokásos LT D kerámia
töredékeket tartalmazza: szürke házikerámiát, tárolóedények 
darabjait és kevés grafittal készített fazéktöredékeket. Dísz
kerámia és római importáru ebben az együttesben sem fordult 
elő. A két paticsdarab, mely valószínűleg ház tapasztásának 
maradványa, a lelőhely településjellegére utal. 

1989. márciusában Kuncz György jelentette, hogy a Jókai 
u. 21. sz. alatti telkén, lakóház építése közben régészeti lele
tekre bukkant, 1,5 m mélységben. Az innen származó LT D 
korú cserepek és állatcsontok egy hulladékgödörből kerültek 
elő, udvarának a Honvéd utcához közel eső részében. A beje
lentő más leletekről is tudott. Telke közelében, a Gerecse utca 
vonalában gázcsőárok ásása közben kerültek felszínre késő
kelta és koracsászárkori leletek, főleg kerámiatöredékek és egy 
bronz veret. A leleteket a bejelentő átadta a múzeumnak. 
Terepjárással meggyőződtünk arról, hogy a Gerecse utca mel
letti szántóföldön a felszínen őskori jellegű cserepek talál
hatók, melyek a szántóföldi művelés miatt veszélyeztetve van
nak. Ennek érdekében kezdett a múzeum egy kisebb leletmen
tést a Honvéd u.-Gerecse u. sarkán (3. ábra) két kuta
tóárokban. Az 1. sz. árok ÉK-DNy-i irányú, 10x1,5 m területű 
és 80 cm mély volt. Belőle, főleg a délkeleti végéből szór
ványos bronzkori cserepek kerültek elő, régészeti objektum 
nélkül. Ettől az ároktól ÉK-re nyitottuk meg következő szon
dánkat (3. ábra), mely a Gerecse u. 15. sz. házzal szemben 
helyezkedett el, a gázcsőároknak azon a táján, ahol a múzeum
ba beszolgáltatott leletek is előkerültek. A mai felszín alatt 60 
cm mélységben régészeti rétegre bukkantunk. A helybéli lako
sok elmondása szerint a gázvezeték árkában 70 cm mélyen 
feküdtek a leletek. Kutatóárkunk közepe táján 140-170 cm 
széles K-Ny-i irányú, 14 m hosszú, igen rossz fenntartású 1 
sor faragatlan kőből álló réteget találtunk, mely igen lepusztult 
úttest maradványának tűnt. (4. ábra a, b) Az innen származó 
későkelta-koracsászárkori leletanyag a következő volt: 

4/b. kép. A terület fényképe 

1. Római, peremes tégla töredéke, 21,5x9 cm, BTM Lsz.: 92.3.1. 
2. Világos szürke, puha anyagú oldaltöredék, 5x5,2 cm, BTM Lsz.: 92.3.2. 
3. Szürke, kemény anyagú oldaltöredék, 2,3x2,5 cm, BTM Lsz.: 92.3.3. 
4. Szürke, puha anyagú oldaltöredék, 2x3,2 cm, BTM Lsz.: 92.3.4. 
5. Szürke edény aljtöredéke, 5,7x2,2 cm, BTM Lsz.: 92.3.5. 
6. Szürke, puha anyagú oldaltöredék, 4x5 cm, BTM Lsz.: 92.3.6. 
7. Vékonyfalú, szürke oldaltöredék, 4x2 cm, BTM Lsz.: 92.3.7. 
8. Barnás-szürke, vékonyfalú oldaltöredék, 3,5x1,8 cm, BTM Lsz.: 92.3.8. 
9. Szürke, vékonyfalú, puha anyagú oldaltöredék, 3,2x2 cm, BTM Lsz.: 

92.3.9. 
10. Szürke, kemény anyagú oldaltöredék fül indítással, 6x3 cm, BTM Lsz.: 

92.3.10. 
11. Szürke, kemény anyagú oldaltöredék fülindítással, 5x3,5 cm, BTM Lsz.: 

92.3.11. 
12. Puha anyagú, szürke töredék, 5x2,5 cm, BTM Lsz.: 92.3.12. 
13. Vékonyfalú, puha anyagú töredék, 3x3 cm, BTM Lsz.: 92.3.13. 
14. Kemény anyagú, belül fekete, kívül barnás színű oldaltöredék, 2,8x2 cm, 

BTM Lsz.: 92.3.14. 
15. Kemény anyagú, sötétszürke töredék, 2,3x2,8 cm, BTM Lsz.: 92.3.15. 
16. Szürke, puha anyagú edény alj- és oldaltöredéke, 8x6,5 cm, BTM Lsz.: 

92.3.16. 
17. Terrakotta színű oldaltöredék, 4x3,5 cm, BTM Lsz.: 92.3.17. 
18. Terrakotta edény töredéke, egyenes, álló peremmel, 6x3 cm, BTM Lsz.: 

92.3.18. 
19. Terrakotta színű, vékonyfalú oldaltöredék, 4x2,3 cm, BTM Lsz.: 92.3.19. 
20. Terrakotta színű, vékonyfalú kis edény oldaltöredéke, 3x2 cm, BTM 

Lsz.: 92.3.20. 
21. Terrakotta színű, vékonyfalú edény oldaltöredéke, 4,5x2,7 cm, BTM 

Lsz.: 92.3.21. 
22. Szürke edény aljának töredéke, 3x2,5 cm, BTM Lsz.: 92.3.22. 
23. Terrakotta színű, egyenes, álló peremű edény oldal-töredéke, 4,3x5,5 cm, 

BTM Lsz.: 92.3.23. 
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24. Vékonyfalú, szürke, erősen kihajló peremű töredék, 3x2 cm, BTM Lsz.: 
92.3.24. 

25. Vékonyfalú, világos szürke oldaltöredék, 2,5x2,8 cm, BTM Lsz.: 
92.3.25. 

26. Kívülről terrakotta, belül fekete színű, kihajló peremű, deformálódott 
edény oldaltöredéke, 3x2,2 cm, BTM Lsz.: 92.3.26. 

27. Terrakotta, belül fekete edény oldaltöredéke, 2x2,4 cm, BTM Lsz.: 
92.3.27. 

28. Terrakotta színű töredék, 3x3,5 cm, BTM Lsz.: 92.3.28. 
29. Vékonyfalú, terrakotta színű töredék, 2,5x1 cm, BTM Lsz.: 92.3.29. 
30. Sötét terrakotta színű, durva anyagú oldaltöredék, 2x2,5 cm, BTM Lsz.: 

92.3.30. 
31. Sötétszürke, kemény anyagú töredék, 2,6x2 cm, BTM Lsz.: 92.3.31. 
32. Fekete színű, durva anyagú töredék, 3x2 cm, BTM Lsz.: 92.3.32. 
33. Barnásszürke, kemény anyagú oldaltöredék, 4x2,4 cm, BTM Lsz.: 

92.3.33. 
34. Világos szürke oldaltöredék, 4x4,2 cm, BTM Lsz.: 92.3.34. 
35. Belül sötétszürke, kívül piros oldaltöredék, 2x2,5 cm, BTM Lsz.: 

92.3.35. 
36. Vékonyfalú, terrakotta színű töredék, 2x2,6 cm, BTM Lsz.: 92.3.36. 
37. Szürke, vastag falú, puha anyagú oldaltöredék, 8x4 cm, BTM Lsz.: 

92.3.37. 
38. Szürke, nagy méretű edény oldaltöredéke, 10x8 cm, BTM Lsz.: 92.3.38. 
39. Márványos festésű, piros színű edény oldaltöredéke, 7x5 cm, BTM Lsz.: 

92.3.39. (2. ábra 12., 5. ábra 2.) 
40. Márványos, barnás festésű alj és oldaltöredék, 3,5x5,6 cm, BTM Lsz.: 

92.3.40. (2. ábra 13. 5. ábra 2.) 
41. Bronz pelta alakú veret, 2,5x2,2 cm, v. 0,1 cm BTM Lsz.: - (5. ábra 7.) 
42. Bronz, áttört díszű, téglalap alakú veret, 7,5x6,5 cm, v. 0,1 cm szög h. 0,3 

cm, BTM Lsz.: (5. ábra 6.) 

Az itt előkerült kerámia a Pannóniában általánosan elter
jedt típust képviseli, az őslakosság jellegzetes edénytöre
dékeit, de már tipikusan római készítményeket is. Külön fi
gyelmet érdemel a két fémlelet, a kövezés tetejéről származó 
vékony, bronz pelta és a gázcsőárokból előkerült áttört díszű 
bronzveret (5. ábra 7., 6.). Az előbbi veret rendeltetése nem 
egyértelmű, a rajta lévő, kis téglalap alakú áttörés arra mutat, 
hogy valamilyen anyagra, fára, bőrre vagy textilre volt fel
erősítve. Típusa szerint korarómai, az i, sz. 1. század végére 
keltezhető.9 Az áttört, téglalap alakú veret a hasonló techniká
val készült pannóniai veretek közé tartozik és a 2. század vége 
-3 . század elején készülhetett.10 Elhasznât, töredékes darab. A 
pannóniai áttört technikájú veretek között pontos megfelelőjét 
nem ismerjük, legközelebbi analógiája a carnuntumi auxiliáris 
táborból került elő11, méretében és díszítés módjában hasonló, 
rendeltetése azonban eltérő lehetett. Míg a carnuntumi darab
hoz további részek csatlakoztak (5. ábra 5.), a pesthidegkútinál 
erre utaló nyomokat nem találunk. A felerősítésre szolgáló 
apró, átütött szegecsek arra utalnak, hogy bőrre erősítették fel, 
öv szíjának díszítésére szolgálhatott. Az időközben levált eta-
minozás eredetileg díszessé és csillogóvá tette a veretet. A 
pelta és az övveret azonos technikával, fémlemezből való 
kivágással készült, nem öntött darabok. 

A leletmentés során előkerült objektum - kövezés - értel
mezése igen nagy nehézséget okoz. Minthogy a kutatásra csak 
rövid idő állt rendelkezésünkre, további szondázást nem 
végezhettünk. 

A kutatóárokból előkerült leletek, a római peremes tégla és 
a kerámiatöredékek a római korra való keltezést erősítik meg. 
Felmerült annak a lehetősége is, hogy közép-, vagy újkori út 

részlete lehetne, de ennek ellentmond az a tény, hogy későbbi 
korra keltezhető leletet nem találtunk és a területre vonatkozó 
18-20. századi térképanyagban sem jelzik, hogy itt egy vi
szonylag fiatal út vezetett volna keresztül.12 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Budapestnek ez a külső 
kerülete még bizonyára sok régészeti leletet tartogat szá
munkra, melyek hozzájárulhatnak többek között a fő köz
lekedési útvonalaktól távolabb fekvő, hegyek közt megbúvó 
kelta-eraviszkusz őslakosság életének és a romanizáció 
menetének alaposabb megismeréséhez.13 
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9. A darab keltezésében és értelmezésében e tárgycsoport elismert kutatója, 

Sellye Ilona volt segítségemre, tanácsait ezúton is köszönöm. 
10. A bronzlemezből kézzel kivágott minták elkészítésének technológiájára 

ld. SELLYE Ilona: Adatok az arrabonai fémművességhez. Arrabona. 12 
(1970) 69-83., 72-73. 

11. STIEGLITZ, H.: Das Auxiliarkastell von Carnuntum. Carnuntum 
Jahrbuch 1986.193. skk. IV. t. 16., a tárgyleírás a 207-208. oldalon. 

12. PETŐ Mária: Kutatásaink idején eljutottunk a közeli Gazda u. 45. sz, 
házhoz, ahol a tulajdonos, Lazámé elmondta, hogy kb. 10-15 éve 
rómainak mondott utat találtak a házuk előtt, a patak partján, mely 
Óbuda irányából jött. Az itt kutató régész nevét nem tudta megmondani, 
s sajnos a BTM Adattárában sem találtunk erre vonatkozó felvilá-
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gosítást. A háziasszonytól azt is megtudtuk, hogy a mai épület helyén 
egykor vámház állott, az épület eredetileg 300(?) éves volt, s talán már 
a római korban is állott itt valamiféle építmény, mert kerti munkák során 
faragott köveket találtak, melyekből azonban semmit sem tudott meg
mutatni. A ház a Jegenye patak partján, egy dombtetőn fekszik, igen jó 
földrajzi helyzetben, de kutatás nélkül a hely rómaiak általi lakottságára 
nem következtethetünk. Az innen lefelé húzódó utcákban gyakran talál
nak őskori cserepeket, főleg eső után, amikor a víz lemossa a földet, de 

Aus der Geschichte dieses Außenbezirkes der Hauptstadt sind außer einigen 
Streufunden nur die Resultate der Forschungen der Kirche aus dem mittel
alterlichen Dorf Gercse und die der Remete Alsóbarlang (Unterhöhle) und 
Felsőbarlang (Oberhöhle) bekannt. Seit einigen Jahren bestätigen Reihen der 
Rettungsgrabungen die Tatsache, daß dieses Gebiet von der Altsteinzeit bis 
in unsere Tage bewohnt war. 

Aus der Reihe der Forschungen fassen wir jetzt die Resultate des kel
tisch-römischen Zeitalters zusammen. Die großen bekannten Fundorte, die 
zur spätkeltischen Periode gehören, sind an den Hauptverkehrswegen, meis
tens an der Budauer Seite der Donau zu finden13. Deshalb lohnt es sich die 

római leletet a Gazda utca környékéről még másodlagos helyzetből sem 
ismerünk. 

13. Időközben késő-kelta településmaradványok kerültek elő a Kis-Dunaág 
mentén, Szigetszentmiklós határából., ami arra utal, hogy az őslakosság 
telepeinek felbukkanása nemcsak a budai, hanem a pesti oldalon is 
várható. Ld.: H. Hanny Erzsébet: Kelta település nyomai az MO autó
pálya nyomvonalán (Szigetszentmiklós-Üdülősor, Vízműtelep) BTM 
Műhely 5. Bp. 1992.241-257. 

Fundmaterialien der weiter liegenden, von Bergen verschlossenen, 
keltischen-Eraviskensiedlungen zu vorstellen. 

Die Zusammensetzung der Fundgüter ist spärlich, sie enthalten nur die 
charakteristischen Haushaltskeramikwaren. Die Wirkungen der Romani-
sierung berührten nur später und ganz oberflächlich die hiesigen Ein
wohner. 

Dieser Ort war in der Römerzeit wahrscheinlich mit den Gebieten von 
Óbuda verbunden. Darauf weisen schon seit langer Zeit bekannte Slreufunde 
(römische Steindenkmäler) und neue Funde hin, die aus der Nähe des 
Jegenye (Pappel) Baches stammen. 

KELTISCH-RÖMISCHE FUNDGÜTER UND SIEDLUNGSÜBERRESTE 
IM II/A BEZIRK VON BUDAPEST 
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NÉMETH MARGIT 

AZ AQUINCUMI TÁBORKUTATÁS EREDMÉNYEI 
ÉS FELADATAI 

Az aquincumi táborkutatás jelen szakaszában újból olyan 
ponthoz érkezett, ahol nemcsak érdemes, hanem szükséges is 
az eddigi ismereteket összefoglalni, annak érdekében, hogy a 
további kutatás a megfelelő irányban folytatódhasson. Alsó 
Pannónia helytartói székhelyének és hosszú ideig a tartomány 
egyetlen legio táborhelyének a kutatása a magyar limeskuta
tásnak a kezdetektől fogva súlyponti feladata volt. Az előreha
ladást azonban rendkívüli módon korlátozta és lassította, hogy 
az emlékek - a magyarországi limes nagy részével ellentétben 
- sűrűn beépített városrészben, nehezen hozzáférhetően he
lyezkedtek el, s ezért csak véletlenszerűen kerültek elő. A ró
mai emlékek fölé először a középkori, majd az újkori Óbuda 
építkezett. Ezért a régészeti kutatásnak hosszú ideig csak rit
kán volt alkalma nagy felületeken dolgozni, s akkor sem min
dig éppen ott, ahol az igazán eredményes lehetett volna. Csak 
fokozta a nehézségeket az a körülmény, hogy a középkortól 
kezdődően kőbányának használták a római épületeket, s az új
korban a lakóházak pincéinek építésekor is sok régészeti em
lék tűnt el. Ezek a városi régészet ismert nehézségei. Mivel a 
török hódoltság során a középkori Óbuda gyakorlatilag nagy
részt elpusztult, s csak egy-egy főbb útvonalát használták fo
lyamatosan, a fennmaradt városszerkezet sem jelentett egyér
telmű és kézenfekvő kiindulópontot, mint sok más város ese
tében.1 (1-2. kép) 

A nagy alkalmat a régészet számára a 60-as évek végétől a 
80-as évek közepéig az Óbuda belterületén szinte megszakítás 
nélkül tartó építkezések adták. A régi házak lebontása, az utak 
szélesítése, sőt egy új híd létesítése során hatalmas területen 
folytak a leletmentések és a tervásatások. Kezdetben a kutatást 
a korábbi eredmények bizonyos fokig megkötötték és szinte 
kényszerpályán tartották. A legiotábor helyét ugyanis, fennállá
sának egész ideje alatt a jelenleg ismert 2-3. századi castra-tól 
keletebbre feltételezték, s ezért a tervszerű kutatás is ezen a te
rületen belül folyt. A döntő változást a porta praetoria és a por
ta principalis dextra lokalizálása jelentette. Két váratlan, 1973. 
évi leletmentés eredményeképpen pedig, az egész korábbi kuta
tást új alapra helyezve lehetett továbbfolytatni.2 (3. kép a-d) 

A principa előkerülése nyomán nemcsak a 2-3. századi 
legiotábor praetentura-ját lehetett körvonalazni, hanem az is 
világossá vált, hogy a decumana front jóval nyugatabbra kere
sendő, mint eddig feltételezték. Egy hatalmas, patkóalakú tor
nyoktól közrefogott kapuépítmény előkerülése pedig világossá 
tette, hogy a 4. század folyamán Óbuda egész beépítettsége, a 
legiotábor elhelyezkedése és szerkezete teljes átalakuláson 
ment keresztül.3 

Ezek ismeretében olyan kutatási programot lehetett felállí
tani, amely erre a pontosabban megismert, jobban megfogható 
2-3. századi legiotáborra, s annak 4. században megépült utód
jára összpontosíthatott. (4. kép a-d) 

A leletmentések helyét ugyan elsősorban az építkezések 
szabták meg, de azok olyan kiterjedt területen - a 2-3. száza
di castra és a körülötte fekvő canabae területén - folytak, 
amely végre széleskörű megfigyelésekre adott lehetőséget. Ez 
1973 óta körülbelül 300 kisebb-nagyobb ásatást jelentett, a ki
sebb megfigyeléseket hozzászámítva azonban ez a szám a két
szeresére is nőhet. A hajszolt tempó miatt nem mindig teljes 
körű kutatást a feltárások nagy száma ellensúlyozta. Az így lét
rejött topográfiai kép első látásra szinte teljesnek vélhető, hi
szen a kutatások Óbuda mindegyik részét érintették és a törté
neti események is többé-kevésbé pontosan körvonalazhatók. 

így a 2-3. századi legiotábor helye, utcahálózata, fonto-
sabb épületei, valamint a 4. századi erőd körvonala, védművei 
s kisebb mértékben belső épületei váltak ismertté. (5-6. kép) 
Az új megfigyelések a canabae szerkezetére vonatkozólag is 
értékes következtetésekre adtak alkalmat, sőt, az aquincumi 
katonaváros temetőinek is több száz sírját tárták fel.4 

A nagyszámú eredmény ellenére azonban sok az olyan 
megoldatlan topográfiai kérdés, amelyek megválaszolása a 
történeti képet is lényegesen módosíthatja. Ezek részben több 
évtizede megoldásra várnak, másokat az új eredmények alap
ján vetettek fel. Viszonylag kevés kiegészítést tudunk tenni a 
korábbi kutatás által felvázolt topográfiai képhez a legiotábor 
korai periódusait illetően. Az új eredmények alapján ugyan 
összeállt egy viszonylag megbízható kép a 2-3. századi 
legiotáborról, s a korai rétegek vizsgálata is megtörtént - noha 
a kívánatosnál kisebb mértékben volt ez lehetséges - mégsem 
elégséges a jelenlegi tudásunk a megelőző castrumok elhelyez
kedéséről, számáról, belső szerkezetéről. Nincs rá okunk, s 
nem is állna módunkban, hogy állást foglaljunk a korábbi ku
tatás által közzétett úgynevezett Kerék utcai decumana fronttal 
kapcsolatos eredményekről, de az újabb leletek aligha illenek 
bele az eddig publikált alaprajzokba. 

Egy megjegyzés azonban már most lehetséges: olyan nagy 
tájolásbeli eltérést, mint amilyen a publikációkban található, 
nem figyeltünk meg utóbbi ásatások során.5 (7. kép) 

Nemcsak a Vörösvári úton a 2. századi periódus előtt fel
tárt kőépítmény részlete és az attól nyugatra, a 2-3. századi tá
bor leghátsó scamnuméban lévő kaszárnyák alatt feltárt ÉD-i 
irányú fossa nem tartozik össze a Kerék utcai emlékekkel,6 (7. 
kép 1-3.) hanem a Vörösvári út déli oldalán, a későbbi via 
principalis alatt megfigyelt korai épületnyomok - valószínűleg 
kaszárnya (7. kép 4.) - kapcsolata sem ismert ezekkel, sem az
zal a cölöpkonstrukcióval, amelyet a területtől kissé ÉNy-ra fi
gyelt meg Nagy Tibor.7 További ásatás szükséges a Dunapart 
közelében az elmúlt években feltárt EDi irányú fossa (7. kép 
5.) és a korábban megtalált KNy-i irányú védműrendszer kap
csolatának tisztázására.8 Megemlíthetjük még a Harrer Pál ut
cában feltárt EDi irányú korai fossát és egyéb, egyelőre tábor-
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hoz nem köthető árokszakaszokat.9 (7. kép 6-8.) A fenti tények 
alapján világos, hogy a jelenlegi struktúrájában biztosan ismert 
2-3. századi legiotábornak legalább 2-3, tőle eltérő elhelyez
kedésű előzménye volt. E táborok pontosabb elhelyezkedésé
nek felderítése, valamint szerkezetük vizsgálata még fontos 
megoldandó feladata a kutatásnak. 

A korai korszak kutatásának egyik szerencsés eredménye a 
Kr. u. 73-ban épült lovastábor lokalizálása, kiterjedésének és 
néhány fontosabb épületének meghatározása. Carnuntum mel
lett Aquincum stratégiai fontosságát jelzi az a tény, hogy a lo
vastábor még a legiotabor felépülése után nagyjából a 2-3. 
század fordulójáig használatban volt, s nem lehetetlen, hogy 
területe ezután is megőrizte katonai jellegét. A Hotel Aquin
cum építését megelőző feltárások azonban nem adhattak vá
laszt valamennyi topográfiai és kronológiai kérdésre.10 

A pontosabb kronológia megállapítása itt is az eddigi ered
mények kiértékelésén és a további kutatásokon alapulhat. 
Egyelőre nem tudjuk, hogy a táborépítést megelőzően milyen 
katonai létesítmények állottak a közelben, hiszen a jelenleg is
mert alatábortól északra és nyugatra is találtak cölöpkonstruk
ciós épületrészleteket sőt árokmetszeteket is megfigyeltek.11 

Csak ezek szétválasztása teszi lehetővé a korai táborok, azok 
vicus-ainak ül. a korai legiotábornak és canabae-jának ponto
sabb körvonalazását és egymástól való különválasztását is (7. 
kép 9-11.) 

Acanabae északi régiójában lévő nagyméretű épületegyüt
tes feltárása során került elő annak az ezidáig ismeretlen auxi-
liaris tábor védőárkának a metszete, amely a 2. század elejénél 
tovább nem állott fenn.12 Pontosabb kiterjedése, építési ideje 
csak további ásatások során lesz meghatározható. (7. kép 12.) 

Magának a canabae-nak a szerkezetéről is sok információt ad
tak a feltárások, az egyes régiók szerepéről utoljára Póczy Klá
ra számolt be. Ezt a képet csak az alatábor előkerülése módo
sította, de az összképet itt is tovább kell finomítani, elsősorban 
kronológiai szempontból." 

Kidolgozásra vár a település 4. századi képének pontosítá
sa is. Részben új feltárásokkal, részben a meglévő leletanyag 
részletes kiértékelésével lehet választ kapni a 4. századi erőd 
építési korszakaira, belső beosztására és feltételezett beszűkí-
tésének pontosabb helyére, idejére, a korábbi legiotabor terüle
tének szerepére, a canabae még használatban lévő területeire 
vonatkozó kérdésekre.14 

Az eddigiek alapján a munkát elsősorban az intenzív fel
dolgozással, másodsorban a korlátozott mértékű kiegészítő fel
tárásokkal kell folytatni. 

Az új topográfiai adatok nagy száma mára indokolttá teszi 
az eddigi eredmények összesítését, s az eddigi rövid összefog
lalókon kívül a szisztematikus feldolgozás előkészítését és 
megindítását. Az egyes ásatások, leletmentések anyagának 
részletes kiértékelése s az egyes eredmények egymással való 
összevetése nélkül az eddigi kronológia és a rajta alapuló tör
téneti-topográfiai kép nem tehető pontosabbá. 

Noha egyetlen téma sem tekinthető lezártnak, elsősorban a 
2-3. századi legiotabor, valamint a canabae több épületegyüt
tese kielégítően ismertnek tekinthető, bizonyos beépített felü
leteken pedig nem lehet további feltárást végezni. Ezért a fel
dolgozás is tükrözi a kutatottságnak ezt a különbözőségét. 

A feltárások már említett körülményeinél, jellegénél fogva, 
minden törekvésünk ellenére sem volt mindig lehetséges, hogy 
egy-egy témát minden esetben ugyanaz a személy kutasson. 

2. kép. Óbuda fontosabb középkori emlékei és a római legiotáborok elhelyezkedése (2-4. sz.) (Bertalan Vilmosné nyomán, BudRég 24 [1976]) 
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3/a. kép. Óbuda fontosabb római kori építményei. (Szilágyi János PWRE Aquincum címszó 1968) 



Az egyes részásatások publikálása is többnyire elmaradt, 
vagy csak rövid összefoglalásokra szorítkozhatott, sőt a múze
um restaurálási és raktározási adottságai sem tudtak a megnö
vekedett szükségleteknek megfelelni.15 így az a helyzet állott 
elő, hogy a fenti anyagot témakörökre bontva, egy-egy téma 
esetében olykor 2-3 társszerző fogja feldolgozni. Ezeknek a 
tematikus publikációknak a megjelentetésére új kiadványsoro
zatot szándékozunk indítani azzal a céllal, hogy ilyenformán 
az aquincumi ásatásokat, köztük a katonai táborok és a ca-
nabae ásatásait teljes mértékben közzétegyük. A sorrendet az 
egyes témák feldolgozottsága alapján állapítjuk meg. 

Egyes területeken azonban túl sok megoldatlan, nyitott 
kérdés maradt. Ezért, továbbá mert a területen építkezések vár
hatók, amelyekre időben fel kell készülni, szükségesnek tart
juk a további feltárásokkal foglalkozni. 

Általánosságban alapelvnek vélem, hogy a múzeum első
sorban ott kezdeményezzen feltárást, ahol azt az emlék veszé
lyeztetettsége indokolja. Ugyanakkor ennek elébe is kell men
ni egyfajta minimális tájékozódó preventív ásatással a kevésbé 
kutatott témák esetében, mert egy-egy építési szándék bejelen
tése, az ásatási fedezet megléte és a kivitelezés tényleges meg
indítása között többnyire nagyon kevés idő áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy az építkezést megelőző feltárás minden fontos 
kérdést megoldjon. Végül, nem utolsósorban bizonyos terüle
teken még a feltárás finanszírozása fejében sem fogadható el 
az ott lévő régészeti emlékek teljes vagy részleges elpusztítá
sa.16 

Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez idejekorán szüksége
sek a megfelelő ismeretek, amelyek elkésettek, ha csak az épít
kezéshez kapcsolódó, gyakran a beruházók költségén végzett 
feltárás során tesz szert rájuk a régész. Ebben az esetben gya
korlatilag nincs már mód az építési engedély megváltoztatásá
ra. Ez Óbudának különösen a katonai táborokat és a canabae 
belső részeit magában foglaló centrális részeire érvényes, ahol 
a következő egy-másfél évtized során minden bizonnyal dina
mikus fejlődésre és építkezésekre lehet számítani. Ezért a ku
tatás szakmai kérdéseinek megoldásán túl az is fontos, hogy a 
most aktív régész generáció az utána következő időszakra, 
mind a nagyközönség, mind a mainál fejlettebb kutatási mód
szerek számára hozzáférhetően megőrizze területünknek lega
lább a legfontosabb régészeti örökségét. Ez pedig csak az em
lékek felismerése, helyzetük meghatározása, vagyis a megfele
lő szintű feldolgozás és ésszerűen, megfelelő arányban terve
zett további kutatás révén válik lehetővé. 
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H. KÉRDŐ KATALIN 

KUTATÁSOK AZ AQUINCUMI 2-3. SZÁZADI LEGIOSTÁBOR 
RETENTURÁJÁNAK ÉSZAKI RÉSZÉN 1983-84-BEN 

1983-84-ben az óbudai piac rekonstrukciójához kapcsolódóan 
leletmentő ásatásokat végeztünk a Szél u.-Derü u.-Kórház u. 
által határolt területen.1 Itt a 19. században újkori temető volt, 
melynek sírjai szétszabdalták a metszeteket. Az építők által ki
markolt alapozási árkokban rábontásokra nem volt lehetősé
günk. Megfigyeléseket csak a metszetfalakon, ill. az árkok al
ján végezhettünk, ahol az építők engedélyezték a mélyítést. 
Két kisebb felületet (az „A" és a „B" szelvényt) tárhattunk fel 
teljes mértékben. A vizsgált felület mégis elég nagy volt ahhoz 
(mintegy 40x50 m), hogy a metszetek alapján megkíséreljük 
az előkerült épületek rekonstrukcióját. 

Ez a terület a legiostábor retenturájának északi fele, az 
utolsó scamnum területe, a via decumanatól északra lévő má
sodik és harmadik KNy-i irányú út által határolt terület. (1. 
kép) 

A lelőhely szűkebb környezetéből az alábbi objektumok is
mertek a korábbi szakirodalomból: északra épületrészletek, 
melyek kaszárnyaként értelmezhetők, északkeletre magazin
es útrészletek, dél-délnyugat felé utak és a déli táborkapu.2 Egy 
korai, ÉD-i irányú fossa részlete a via decumanatól délre került 
elő.3 

Az 1983—84-es kutatás a legtöbb új részletet a 2-3. száza
di legiostábor kaszárnyarendszerének feltárásában hozta. Meg
találtuk a via decumanatól északra lévő második KNy-i irányú 
utat, két oldalán kaszárnyák maradványaival (többnyire alapfa
lakban ill. falkiszedések formájában). 1984-ben előkerült a 
harmadik KNy-i irányú út (2. kép) 

A via decumanatól északra lévő második utat 7,4 m széles
ségben vágtuk át. Több periódusát tudtuk megfigyelni. Az el
sőben nagyköves alapozással készült, tetején fehér habarccsal 
volt leöntve, a rajta lévő épülettörmelékes planírozás 40-60 
cm volt. A második periódusú útszint felett még 4-5 kisebb 
megújítást rögzítettünk. Az út szélein lévő újkori bolygatások 
miatt csak a „B" szelvényben tudtuk az 1. periódus téglacsa
tornájának kis részletét feltárni. 

A kaszárnyák tájolása hozzávetőlegesen KNy-i irányú, 
nyugati végében a centurio lakrészével. Ebből egy helyiségsor 
került napvilágra, terrazzó padlóval. A már említett két fő pe
riódus között - hasonlóan az úthoz -jelentkezett a 40-60 cm-
es planírozási réteg. A falak alapozása kőből készült, 74 cm 
széles volt. A belső osztófalak a centurio lakrészében ennél 
keskenyebbek (alapozás 52 cm, felmenő rész 40 cm) voltak. A 
falak felmenő részét vályogtéglából rakták, vakolatán a fehér 
festés nyomait helyenként megtaláltuk. A két periódus alapfa
la technikában is különbözött, Az elsőben homokos, gyengébb, 
a másodikban sóderes, erősebb habarcs volt a kötőanyag. A 
második periódus falait több ponton szorosan az első periódu
sú fal mellé építették, helyenként a korábbit vissza is bontot
ták. Ezt a jelenséget a praetentura kaszárnyáinak feltárásakor is 

megfigyelték.4 Mindkét periódus terrazzó padlóinak részletei 
is napvilágra kerültek. (3. kép) 

A leghátsó scamnumot keletről határoló út és a via sagu-
laris vonalának ismeretében5 megkíséreltük a kaszárnyák re
konstrukcióját. Elsősorban az ÉD-i irányú árkokban szerzett 
tapasztalatainkat használtuk fel, mivel ezeket több, egymástól 
távol eső ponton tudtuk ellenőrizni. 

A második, (markomann háborúk utáni) periódus rekonst
rukciója a teljesebb, mivel ehhez több adat áll rendelkezé
sünkre. Három kaszárnyaépület körvonalait tudtuk kiszerkesz
teni. Hosszuk 72 m, szélességük a centurio lakrészénél 12,3 m, 
a legénységi részen 9,45 m. Két, egymásnak háttal fordított ka
szárnya közt 2,4 m széles sikátort találtunk, a kaszárnyapárok 
közti út mintegy 6 m volt. A tornác szélessége 2,1 m. Nem tud
juk biztosan a kaszárnyafej KNy-i irányú méretét, így a le
génységi részen 13 vagy 14 helyiség-párral kell számolnunk, 
így a retenturában rövidebbek a kaszárnya épületek, mint a 
praetenturában.6 A helyiségek méretei: hálóhelyiség: 4,20x3,15 
m, előtér: 3,40x3,15 m. 

Az első periódus rekonstrukciójánál adódik egy fontos 
probléma. Megfigyeléseink alapján úgy tűnik, hogy a marko
mann háborúk utáni újjáépítéskor nem egyszerűen a korábbi 
periódus falai mellé, ill. részben ráalapozva - mint már emlí
tettük - építkeztek, hanem az épületek tájolása is eltér, tenge
lye ÉK-DNy irányba eltolódik. Ennek pontos mértéke nem ál
lapítható meg. Ennek oka egyrészt az aránylag kevés adat, 
másrészt az, hogy a falakat sok helyen csak falkiszedés formá
jában tudtuk rögzíteni. E periódus kaszárnyáinak rekonstrukci
ójánál sem a scamnumot Ny-ról határoló (via sagularis), sem a 
K-ről határoló út vonalát nem vehettük figyelembe, mivel szé
lüket pontosan nem ismerjük. így a kaszárnyák hosszméretét 
sem tudtuk meghatározni. A kiszerkeszthető méretek a követ
kezők voltak: az út szélessége mintegy 7 m, a sikátor szélessé
ge 3 m, a tornác szélessége 1,4 m. A legénységi részen a helyi
ségek ÉD-i méretei 4,6 ül. 3,3 m. A kaszárnyafej ÉD-i mérete 
11,7 m, a legénységi részé 9,7 m. 

Összehasonlítva a két periódus kaszárnyáinak méretét 
megállapíthatjuk, hogy a második periódusban az épületeket a 
kaszárnyák fejrészénél, mintegy egy méterrel kiszélesítették. 
Ugyanakkor, mivel az utak fő vonala nem változott, a kaszár
nyapárok közti út ül. a sikátorok szélessége ugyanannyival 
csökkent. A fent említett tájolásbeli eltérések pontosítására 
csak a tábor egészének feldolgozása során kerülhet sor. 

A korai, fa-föld konstrukciós táborhoz tartozhatott az a fos
sa, melyet több ponton is átvágtunk. Betöltése sárgafoltos, 
szürke agyag volt, mely feltehetően a vallum anyagából szár
mazott. A hozzátartozó védművek kutatására nem volt lehető
ségünk. Ugyancsak ehhez a periódushoz köthetők azok a göd
rök, foltok, cölöplyukak, amelyeket az első kőperiódus épüle-
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tei ill. a kaszárnyák közti út alatt megfigyeltünk. Ezek rendsze
rét azonban csak további kutatásokkal lehet tisztázni. 

Összefoglalva az eredményeket elmondhatjuk, hogy a le
letmentő ásatások lehetővé tették, hogy kísérletet tegyünk a 
2-3. századi legiostábor retenturájában a kaszárnyák rekonst
rukciójára két periódusban. Elhelyezkedésükre, mely a 
Petrikovits féle 2. típusnak felel meg, analógiaként elsősorban 
Caerleon antoninuskori periódusát említhetjük meg.7 Megfi
gyeléseink a tábor legújabb rekonstrukcióját alapvetően nem 
módosították.8 Fel kell hívnunk a figyelmet a Traianus-Hadri-
anus kori periódus tájolásbeli eltérésére. A korai, fa-föld kon
strukciós periódus nyomainak rögzítése a további kutatások 
alapjául szolgálhat. Az abszolút kronológia felállítása csak a 
teljes leletanyag kiértékelése után lesz lehetséges.9 
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SZIRMAI KRISZTINA 

KASZÁRNYÁK AZ AQUINCUMI 2-3. SZÁZADI LEGIOTABOR 
PRAETENTURÁJÁBAN 

(1987-1988) 

Budapesten, a Kórház utcában 1987-ben négy, többszörösen 
alápincézett, több emeletes ház elbontása során új kutatási 
területhez jutottunk.' 

A munkahely az aquincumi 2-3. századi legiotáboron belül 
a praetenturában, az 1. scamnum déli részének északi felén 
található. (1. kép) Közelében, északon a via praetoriát, nyuga
ton a thermae maiorest, keleten a via sagularis keleti szakaszát 
és a tábor keleti védmûveit és végül délen egy kaszárnyaépület 
maradványát - szüretelő jelenettel festett centurio-lakással -
tárták fel.2 

Az 1987-1988. évi feltárás perióduskutatásai alapján lehe
tőség adódott az aquincumi legiotábor 2-3. századi 
kaszárnyáinak főbb jellemzői meghatároznunk. Az ásatási 
területen a statigrafiai adatok alapján a legkorábbi periódust a 
Domitianus kori maradványok képviselik, melyek a - korábbi 
kutatások alapján - az aquincumi Domitianus kori legiotábor 
retenturájának keleti részén húzódó épületekhez tartozhattak.3 

A legtöbb adat a markomann háborúk előtti építési perió
dusból és a markomann háborúk utáni újjáépítésből maradt 
fent. (2-3. kép) A feltárások során kiderült, hogy 
munkaterületünkön a két kaszárnya - a via praetoriától délre a 
harmadik és negyedik kaszárnya dupla helyiségsora, a 
legénységi szállás húzódik. 

A falakat a 2. század elején kőalapozással, a felmenő részt 
vályogtéglákból készítették. A markomann háborúk utáni újjá
építés során már a falak felmenő részét habarcsba rakott 
kövekből építették. (4. kép) 

A feltárások eredményei alapján most nyílt lehetőség arra, 
hogy az említett két periódusból származó kaszárnyák főbb 
jellemzőit összehasonlítsuk a retentura kaszárnyáinak adataival.4 

Az aquincumi legiotábor praetenturájában, a munka
területen, az északi legénységi szállást délről kísérő úttest, (5. 
kép) a via praetoriától délre, az első úttest - szélessége, a 
tornáccal együtt: 9,6 m. A KNy-i irányú úttestek szélessége, a 
munka-területen kívül, a praetenturában 5-5,5 m.5 A reten-
turában, a via decumanától északra, a második és harmadik 
KNy-i irányú út szélessége: 7-7,4 m.6 

Itt jegyezzük meg, hogy a praetenturában, a munkaterü
leten kívül - a korábbi kutatásaink nyomán több helyen 
kiderült, hogy veranda szélessége a markomann háborúk utáni 
periódusban: 2,75 m.7 Ez a méret maradt a későbbi, 260-as 
éveket követő újjáépítés idején. A retenturában a tornác szé
lessége: 2,10-2,3 m.8 

Az aquincumi legiotábor praetenturájában, a 2. század ele
jén a sikátor szélessége: 2,8 m mindkét periódusban. (6-7. 
kép)9 A retenturában viszont a korábbi periódusban 2,4 m-re 
szűkítették.,ü 

Az ásatási munkaterületen a kaszárnyákat nyugatról 
határoló ÉD-i irányú út és a kaszárnyák utolsó helyiségso

rainak feltárására nem volt mód. A munkaterület keleti szom
szédságában, a modern lakóház alatt húzódnak a kaszárnyák 
„fejei", a centurio-lakások. Az ún. feltételezett kaszárnyafejek 
nyugati zárófalának - vagy esetleg még a legénységi szállás 
egy-két helyiségsorának maradványait területünkön az újkori 
pincék teljesen elpusztították. Ezért a kaszárnyák teljes 
hosszából, a legénységi részből 42 m-t ismerünk és 11 helyi
ségpárt. (2-3. kép) Tehát a kaszárnyák teljes hossza, valamint 
a teljes helyiségsor száma a praetenturában a korábbi perió
dusban még nem határozható meg. A retenturában a marko
mann háborúk után a kaszárnyák teljes hossza: 72 m, itt 12-13 
helyiségpár lehetett.11 

A legénységi szállás teljes ÉD-i irányú szélessége az 
aquincumi legiotábor praetenturájában a korábbi periódusban 
9,7 m, a későbbi periódusban ez 9,6 m.12 A retenturában, a 
markomann háborúk előtt 9,7 m a legénységi szállás ÉD-i 
irányú teljes mérete, mely a következő újjáépítés során 9,45 
méterre csökkent.13 

Tehát a korábbi időszakban, a praetenturában a legénységi 
szállás szélessége nem változott. A későbbi periódusban vi
szont 0,25 m-rel szélesebb a legénységi rész teljes szélessége, 
mint a retenturaban.A legénységi szállások helyiségei közül a 
praetenturában, a 2. század elején, a papilio mérete ÉD-i irány
ban 4,4 m. (8. kép) Az előtér mérete (9. kép) ÉD-i irányban 3,3 
m, KNy-i irányban: 3,5 m.14 A falak átlagos szélessége: 50-55 
cm. A retenturában a papilio belmérete ÉD-i irányban 4,3^1,6 
m között.15 

Tehát ebben a periódusban a papilio ÉD-i méretét átl. 30 
cm-rel szűkítették a korabeli retentura papiliojának ÉD-i 
belvilágához mérten. Tény az is, hogy az előtér ÉD-i irányú 
mérete (3,3 m) és természetesen valamennyi KNy-i irányú 
belméret (3,5 m) azonos az aquincumi legiotábor keleti és nyu
gati felén húzódó kaszárnyák legénységi szállásrészén. 

A markomann háborút követő újjáépítési periódusban, a 
praetenturában, a papilio ÉD-i irányú belmérete: 4,2-4,5 m, az 
előtér ÉD-i irányú mérete: 3,1-3,3 m. KNy-i irányban a papilio 
és az előtér belmérete megegyezik: 3,3-3,7 m. A falak átlagos 
szélessége: 45-50 cm.16 A retenturában a papilio ÉD-i mérete: 
4-4,2 m, a KNy-i irányban 3,2 m. Az előtér ÉD-i irányú 
belmérete: 3,30 m. a KNy-i irányú méret szintén: 3,2 m.17 

Tehát mindkét helyiségsor mérete KNy-i irányban azonos 
a praetenturában és a retenturában mindkét periódusban. 

Ebben a periódusban az épületek tájolásával kapcsolatban 
a praetenturában - a munkaterületen - csak annyit lehetett 
megállapítani, hogy változtatás déli irányban is történt. A 
retenturában viszont már sikerült kimutatni, hogy a kaszárnyák 
tájolása ÉK-DNy irányban változott meg.18 

A 260-as évek barbár betörések utáni újjáépítés idősza
kából - néhány adatot - a munkaterületen is hitelesítettünk. 
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(10. kép) A periódusból a néhány megmaradt falmaradvány a 
hozzátartozó szintekkel együtt nem elegendő ahhoz, hogy a 
kaszárnyák megfelelő méretét és belső alaprajzát kiszer
keszthessük. A területen a rétegtani vizsgálatok szerint minden 
jelentősebb építési periódus maradványait megfigyeltük 
(11-12. kép) a hozzátartozó jellegzetes leletanyaggal együtt.19 

(13-14. kép) 
Az aquincumi legiotábor praetenturájában és reten-

turájában feltárt kaszárnyák eltérő sajátosságai - a különböző 
periódusokban, mindenképpen egy korabeli, központi, végső 
fokon stratégiai intézkedés részeként értelmezhetők. (15. kép) 

A 2-3. századi aquincumi legiotábor praetenturájában és 
retenturájában feltárt kaszányák főbb adatai is a carleoni 
legiotábor korabeli méreteit közelítik meg. A carleoni legiotá
bor kaszárnyáinak teljes hossza 74 m,20 az aquincumi legiotá
bor retenturájában előkerült kaszárnyák teljes hossza: 72 m.2' 
A carleoni kaszárnyákban a papilio mérete: 4,3-4 m,22 az 
aquincumi átlagos papilio méretek: 4-4,6x3,2 m, az előtér átl. 
mérete a carleoni kaszárnyáknál 3,4x4 m,23 az aquincumi 
kaszárnyáknál 3,3 és 3,7x3,5 m. A contubemia szám 
Aquincumban 12-13 lehet, mint Carleonban is, sőt a bonni 
legiotáborban is.24 

Kiemelt további feladat az aquincumi legiotábor praeten
turájában: minden építési periódusból a kaszárnyák teljes 
hosszának feltárása, a centuriolakások megkutatása, valamint a 
legénységi rész kamrapársor számának meghatározása.25 
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AZ AQUINCUMI LEGIOSTÁBOR 
II. - 1 SZÁZADI KASZÁRNYÁINAK ADATAI : 

PRAETENTURA RETENTURA 

MARKOMANN HÁBORÚK ELŐTT 

LEGÉNYSÉGI SZÁLLÁS £0-1 IRÁNYBAN 9,70 m 9,70 m 

PAPILIO ÉD-I MÉRET i.iOm 

KNY-I MÉRET 3,50 m 

i,30-t,60 m 

3,20 m 

ELŐTÉR ÉD-I MÉRET 3,30 m 

KNY-I MÉRET 3,50m 

3,30 m 

3.20 m 

SIKÁTOR ÉD-I MÉRET 2.80 m 3,00 m 

VERANDA ? 2,10 m 

MARKOMANN HÁBORÚK UTÁN 

LECÉNYSÉGI SZÁLLÁS ÉD-I IRÁNYBAN 9,60 m 9.45 m 

PAPILIO ÉD-I MÉRET i.20-i,50m 

KNY-I MÉRET 3,30-3,70 m 

L.00-ÍJ0 m 

320 m 

ELŐTÉR ÉD-I MÉRET 3,10 -330 m 

KNY-I MÉRET 330-3,70 m 

3,30 m 

3,20 m 

SIKÁTOR ÉD-I MÉRET 2,80 m 2A0 m 

VERANDA ÉD-I MÉRET 2,75 m 2,20 m 
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ZSIDI PAULA 

A VÁROSKÉP VÁLTOZÁSA AZ AQUINCUMI POLGÁRVÁROSBAN 
A 2-3. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

Az aquincumi polgárváros topográfiájával foglalkozó tanul
mányok, összefoglalók szinte mindegyike egyhangúlag a 2-3. 
század fordulójára teszi azt az időszakot, amikor a legjelen
tősebb változások zajlottak le a város külső arculatában.' A 
változások jellegének, mértékének megítélése azonban eltérő. 
A háborús pusztításokat követő egyszerű „újjáépítéstől" 
kezdődően egészen az insularendszer- és utcahálózat 
kitűzésével járó általános „városrendezésig" terjednek a 
vélemények. Nagy Lajos a megújult városképet „későbbi 
városrendezési munkálatok eredményeként" értékeli,2 míg 
Nagy Tibor szerint a 2. század végétől meginduló nagyobb 
köz- és magánépítkezések „összességükben csak lényegesen 
módosították a korábbi 2. századi városképet".3 

Ha a városkép változása mögött húzódó okokat tekintjük, 
akkor a markomann háborúk pusztításának eltüntetése, a város 
colonia rangra emelése (194-ben), az aquincumi császárláto
gatások (202, 214, 216-os stb. években) szerepelnek mint a 
változások leggyakoribb mozgatói.4 Altalános körülményként 
említik az összefoglalások a Severus kori gazdasági fel
lendülést és a viszonylag hosszabb, békésebb periódust a 3. 
század első felében.5 

Valójában milyen mélységben érintette és milyen hatásra 
történt ez a változás a polgárváros arculatában? Erre keressük 
a választ az aquincumi topográfia kutatásának új eredményét is 
felhasználva. 

Aquincum (1. kép) mint jellegzetes limesmenti település, s 
egyben provincia főváros fejlődését, gazdaságát már a római 
kor első két évszázadában is alapvetően a katonaság jelen
létének köszönhette. A katonasággal összefüggő, illetve a 
katonaságot kiszolgáló létesítmények, településrészek 
fejlődése mellett másodlagos szerep jutott a polgárvárosnak.6 

A katonaság dominanciája, társadalmi és főleg gazdasági súlya 
a Commodus meggyilkolását követő polgárháborús időszaktól 
kezdődően tovább növekedett. Septimius Severus nem habo
zott az őt a császári bíborhoz segítő katonaságot gazdasági 
előnyökhöz juttatni.7 Ez többek között a zsold (stipendium) 
jelentős emelését jelentette, lehetővé tette a katonák számára 
az alkalmankénti nagyobb összegű pénzjutalmakat aranyban 
(donativa), valamint engedélyezte a tisztek (principales) 
számára az aranygyűrű viselését, stb. Az intézkedések 
nyomában a korábbinál lényegesen nagyobb mennyiségű pénz 
áramlott a jelentős katonasággal rendelkező városokba, így 
Aquincumba is.8 A pénz egy része a kereskedőkhöz vándorolt, 
másik része azonban helyben maradt, ma úgy mondanánk 
beruházásokba fektették. Ez utóbbit segítették elő a Severusok 
meglehetősen gyakori látogatásai a provinciában és a hely
tartói székhelyen. 

Ennek következtében Aquincum, kiheverve a markomann 
háborúk pusztítását, gyors ütemű fejlődésnek indult. Az előb

biek alapján szinte magától értetődő, hogy a fejlődés kiin
dulópontja a legiótábor és az azt körülvevő katonaváros volt.9 

A legiótábor korábbi nyugatabbra helyezése10 helyet adott a 
katonaváros keleti, a tábor előterében lévő részének 
kiépítésére. Az ide került díszes épületek, illetve a Duna
szigeten velük szemben fekvő helytartói palota látványa is arra 
utal, hogy a súlypont ekkor a Dunaparton északi irányba ha
ladó útvonalra kerülhetett. Ez a korai kőtábor északi kapujából 
kiinduló és észak felé, a polgárváros déli kapujához tartó 
útvonal tehermentesítését jelentette. 

Ezt a feltételezést támasztják alá a katonaváros és a pol
gárváros közötti új régészeti kutatások eredményei is.11 (2. kép) 
Ezek alapján egyértelművé vált, hogy a szóban forgó területen 
a római kor négy évszázada alatt több jelentős „funkcióváltás" 
történt, vagyis többször változott a terület hasznosítása, így 
arculata is. A bennünket most érdeklő időszak előtt a 2. század 
30-as, 40-es éveitől kezdődően a vízvezetékpillérek és az 
észak felé vezető útvonaltól keletre egy temető foglalt helyet.'2 

A feltehetően gazdag családok sírkertjeivel, díszes festett sír
emlékeivel kelet felől szegélyezett és a vízvezetékpillérek 
árkádjaival nyugat felé lezárt útvonal Aquincum egyik 
legszebb útvonala lehetett.13 Ennek a viszonylag rövid „Via 
Appia" időszaknak a markomann háborúk vetettek véget, 
amikor a 2. század végén teljesen megszűnt a temető használa
ta. A területet azonban „rendezték", a síremlékeket és a sír
kertek falát elbontották. A díszesebben faragott kőanyag egy 
része a vízvezetékpillérek másik, nyugati oldalán lévő, ked
vezőtlenebb fekvésű, kevésbé előkelő temetőben került fel
használásra.14 A kőanyag másik részét minden bizonnyal a 
háborút követő újjáépítéshez használták fel. A kövek 
előkészítése, osztályozása az új felhasználás számára a 
helyszínen történt, ahol erre a célra minden valószínűség 
szerint egy kis alkalmi kőfaragóműhelyt is létesítettek. A 
terület kitakarítása után azonban egészen a 4. századi 
szórványos betemetkezésekig nincs nyoma a használatnak. 
Jelenlegi ismereteink alapján tehát a terület a 2-3. század for
dulójától, szemben a korábbi reprezentatív használattal, 
„üres". 

A fenti területtől keletre azonban, a Dunaparton jelentős 
építkezés nyomai maradtak ránk.15 Itt a helytartói palotát 
magában foglaló Dunaszigetre vezető híd egyik hídfőállása 
épült ki ebben az időszakban. A cölöpökön álló trapéz alakú 
építmény-bár nincs kizárva, hogy korábbi előzményen alapul-
jelenleg ismert formájában a Severus korra datálható. Ezt 
bizonyítja többek között a Severus korban Britanniában épült, 
a Tyne-t Chesternél áthidaló építmény is, mely az aquincumi 
hídfő analógiájaként értélkelhető.16 

További bizonyítékát találjuk a településszerkezet kelet 
felé történő hangsúlyeltolódásnak, ha a katonaváros irányából 
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még jobban megközelítjük a polgárvárost, és szemügyre 
vesszük azokat a már korábban is ismert változásokat, amelyek 
a polgárváros közvetlen környezetében zajlottak le a 2-3. 
század fordulóján. 

A legjelentősebb változás az ipartelepek áthelyeződése 
volt.17 A polgárvárostól keletre, a Dunaparton fekvő, 
reliefdíszes kerámiát is gyártó ipartelep működése a marko
mann háborúkat követően a 2. század végére gyakorlatilag 
megszűnik.18 Nagyjából azonban ezzel egyidőben, a 3. század 
elején kezdi meg működését a polgárvárosba dél felől vezető 
út mellett kialakított fazekasüzem,19 amely valószínűleg a feli
ratos emlékek alapján itt feltételezett 2. századi szentélyt, 
illetve temetkezési helyet váltja fel.20 A polgárváros városfalán 
kívüli területek látványos funkciócseréje a város keleti előterét 
mintegy „felszabadította" az ipari létesítményektől. Ennek a 
koncepcióváltásnak az eredménye talán a dunaparti Mithras 
szentély építése is,21 amely nagyjából az ipartelep 
megszűnésével egyidős. 

Tulajdonképpen csak most térhetünk rá valójában a pol
gárváros városképi változásainak ismertetésére, melyeket 
azonban a fenti előzmények nélkül csak nehezen tudnánk 
értelmezni. Először vizsgáljuk meg a városkép két 
meghatározó elemét: a várost körülvevő városfalat valamint az 
utcahálózatot. Mindkét esetben új kutatási eredményekre 
támaszkodhatunk.22 

A polgárvárost már municipium korszakában városfal vette 
körül.23 (3. kép) Az építmény védelmi rendeltetését e korszak
ban bizonyítja a falat kísérő vizesárok, a bástyák, valamint a 
falat belülről támasztó agyagtéglákból álló körüljáró. A város
fal ekkor minden bizonnyal zárt rendszer lehetett, bár keleti 
oldalának feltárásával még adós a kutatás, azonban ismert 
mind északi, mind pedig déli kapuja.24 A 2. század végén, s a 3. 
században alapvető változáson ment keresztül a városfal rend
szere, amelyet elsősorban rendeltetésének átalkulása indokolt. 
A városfal védelmi funkciója ebben az időszakban kétségte
lenül háttérbe szorult. Ez bizonyítják a város jelentős kelet
nyugati irányú expanziója nyomán a nyugati oldalon a város
falon kívül épített,25 illetve a keleti oldalon a városfalra 
ráépített épületek.26 Kisebb mértékben ugyanez megfigyelhető 
a déli oldalon is, ahol ekkor betemették a vizesárkokat, s 
ugyancsak épületeket húztak fölé.27 Ezen a szakaszon a város
fal korábbi irányát valamennyi épület alaprajza figyelembe 
vette, ami azt mutatja, hogy itt ekkor még állnia kellett a fal
nak, ami ebben az időszakban valószínű, hogy elsősorban a 
már colonia-rangú város lakóinak gazdagságát, s a város jelen
tőségét volt hivatva bemutatni. Nem meglepő az előzmények 
ismeretében az sem, hogy egy a 3. század első feléből szár
mazó építési felirat, amelyet az építtető Syria és Baltis isten
nőknek ajánlott, a keleti városrészen került elő.28 

A város kelet-nyugati expanziója és a főforgalom hangsú
lyozott kelet-nyugati, Duna felőli iránya volt az, ami a város 
utcahálózatának rendszerében a legnagyobb változást okozta. 
(4. kép) Természetesen ahhoz, hogy az utcahálózat „vál
tozásáról" lehessen beszélni, ismernünk kellene a korábbi 
állapotot.29 Erről azonban csak elvi rekonstrukció áll ren
delkezésünkre, amelyet a 2. századi periódussal rendelkező 
épületek, a csatornahálózat, a fürdők elosztása stb. alapján 
lehetett felvázolni.30 Ez a feltételezett korai insularendszer 
legalábbis a város általunk ismert, elsősorban délkeleti har

madában az észak-déli irányú főútvonalhoz igazodott. A 2. 
század folyamán valószínűleg lazább beépítésűek voltak az 
insulák, így nagyobb beépítetlen területekkel kell számolnunk 
ebben az időszakban. Azonban az észak-déli főút jelentőségét 
e korai szakaszban a fórum, a nagy közfürdő és az út mellett 
elhelyezett középületek, kollégiumi székházak, tabernasor is 
jelzi számunkra. A korai utcahálózat nyoma egyébként 
(valószínűleg a nagyjából változatlan funkciójú középületek 
miatt) a városnak éppen ezen a részén figyelhető meg legjob
ban a többnyire a 3. századi állapotot mutató közismert város
alaprajzon.31 A rajzon azonnal feltűnik, hogy a kelet-nyugati 
főútvonal mindkét oldalát nagyjából azonos méretű, egymástól 
többnyire sikátorokkal elválasztott, hosszú, téglalapalakú 
épületek sora szegélyezi. Ha a házak rajzolta rendszert a korai 
utcahálózat rekonstrukciójára fektetjük látható, hogy nem egy 
új rendszer kitűzéséről32 van szó, hanem inkább a telkeknek a 
korábbi rendszeren belüli újraosztásáról, mely elsősorban a 
kelet-nyugati irányú útvonalak mentén történt. E sűrű, fésűs 
beépítésben, a korábbihoz képest szűkebb keresztmetszetű 
utcarendszerben nem nehéz felismerni a keleti hatást.33 

Ezen a ponton lényeges néhány, eddig figyelmen kívül 
hagyott városképi elemet felsorolni. Először a várost kezdettől 
fogva átszelő pilléreken álló vízvezetéket említem, amelynek 
jelentősége a város terjeszkedésével, lakosságának gya
rapodásával együtt nőtt.34 A 2. század végén, a 2-3. század for
dulóján ezért szükségessé vált a szolgáltatott vízmennyiség 
emelése, ami bizonyosan eddig még nem tisztázott építészeti
technikai változtatásokat is megkövetelt a rendszerben. A 
másik elem a városképben a nyugati városrész, amely minded
dig szinte teljesen feltáratlan. Az itt végzett viszonylag 
kisfelületű és csekély számú ásatás35 azonban azt mutatja, hogy 
a vízvezeték nyugati oldalán valamint a kelet-nyugati főútvo
nal mentén ezen a szakaszon is jelentős építkezések történtek 
ekkor. így például egy nagy közfürdőt36 tártunk fel a 
vízvezeték közelében, valamint a város keleti részéről ismert 
tabernasor37 folytatása került elő, mely itt a kelet-nyugati 
főútvonalat szegélyezte. A város zavartalan működése szem
pontjából szükséges volt a két városrész közötti kapcsolat fenn
tartása. Ezt a kelet-nyugati főutca esetében nagy 
valószínűséggel egy díszkapuzaton keresztül oldották meg, 
ennek a kocsik által lecsiszolt pillérmaradványait felszínre 
hozták a feltárások.38 Az amfiteátrumot is átépítették, erről a 
körszínház nyugati oldalához épített „Nemesis szentély" egyik 
oltárkövének felirata is beszámol.39 

Végezetül álljon itt egy áttekintés azokról a polgárvárosi 
épületekről és díszítményékről, melyek abban az építkezési 
periódusban nyerték el jelenleg is látható formájukat, amely a 
2. század végén illetve a 3. század elején kezdődött.40 Elsőként 
említem a fórumtemplomot, amely porticusának korinthosi 
oszlopfőjét Jupiter Ammon ábrázolás díszítette. Következik a 
nagy közfürdő, amelynek átépítésénél a légió téglagyárából 
származó téglákat vettek igénybe.41 Az átépítéssel egyidőben 
kerül a fürdőtől délre elterülő szabad térségre legalábbis első 
kialakításában a vásárcsarnok (macellum),42 ennek jellegzetes 
alaprajza ugyancsak keleti eredetre utal.43 E területtől keletre 
épült újjá az ún. kettősfürdő, ez nyugatról határolja az ún. 
„nagy lakóházat". Ez utóbbihoz magánfürdő tartozott, mozaik
padozatain egy ún. palaestra jelenettel.44 A „nagy lakóház" 
közelében épült az ún. Symphorus mithraeum,45 jellegzetes, 3. 
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század elején készült kultuszképpel, amely egyidős az északi 
városfal közelében épült Mithras szentély melletti épület 
geometrikus díszű mozaikpadlójával. 

Néhány építkezésről felirat tájékoztat, felsorolva, hogy kik 
voltak az építtetők. C. Iulius Sextimus bérlő46 nevét egy 
diadalív építéséről szóló felirat örökítette meg. C. Titius 
Antoninus Peculiaris,47 aquincumi decurio, a császárkultusz 
főpapja egy nymphaeumot épített és vizet vezettet bele. Az 
augustalis collegium nevezetes tagjait egy felirat névszerint 
felsorolja, akik saját tagdíjbevételükből konyhát építtettek.48 

Claudius Pompeius Faustus,49 az aquincumi colonia decurio-ja 
oltárt állíttatott a nagy közfürdőben. Egy, a polgárváros keleti 
temetőjéből származó töredékes építési feliraton csak az épít
tetők névsora maradt ránk.50 A városszerkezet jellege, valamint 
az épületek díszítőelemeinek egy része (Ammon-fejes 
oszlopfő, Dea Syria ábrázolás, stb.) keleti hatást mutat, ami 
egyúttal jelzi a keleti családok nagyobb befolyását a pol
gárváros önkormányzatában is.51 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a polgárváros arcu
latában a 2. század végén és a 3. század elején bekövetkezett 
változás olyan településszerkezeti átalakulás következménye, 
amely a legiótábort, a katonavárost és a polgárvárost egyaránt 
érintette. Feltételezhetünk egy olyan egységes városrendezési 
elvet, melynek jelentős eleme volt az észak-déli irányú 
főútvonal (limesút) súlypontjának keletre helyezése. Ez az 
útvonalnak azt a szakaszát érintette, amely a legiótábor vo
nalát északi irányban elhagyta, s így ez a korábbi helyzethez 
képest a polgárvárost keleti irányban megkerülte.52 Az aquin
cumi településszerkezeti változásokban az egységes elvek 
érvényesülése közel egyidejű és feltehetőleg párhuzamos 
építkezéseket sejtet. 
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POCZY KLARA 

A „VIA POSTUMIA"MEGHOSSZABBÍTÁSA 
AZ AQUILEIA-AQUINCUM SZAKASSZAL 

A Földközi-tenger Liguriai-öblét az Adria északi csúcsával a 
legrövidebb távon, Genua-Aquileia között, a via Postumia 
kapcsolta össze. Építését Spurius Postumius Albinus consul 
rendelte el Kr.e. 148-ban azzal a céllal, hogy Tarraconensisből 
és Baeticaból (Hispánia), Narbonennsisből (Dél-Gallia), vala
mint Észak-Afrikából érkező természeti kincseket (aranyat, 
ezüstöt, ólmot, sót) és mezőgazdasági termékeket (gabonát, 
olajat, bort) továbbítsa a gazdasági fellendülése küszöbén lévő 
Észak-Itáliába.1 

A Pó és az Alpok között a Kr. e. IH—II. századok forduló
ján szállta meg Róma az itt élő vénét és kelta törzseket. A pun 
háborúk befejeztével (Kr. e.195) e területen előbb hatezer majd 
további háromezer közép-itáliai telepessel az urbanizáció fo
lyamatát is beindították. 

Aquileiát Kr. e. 18l-ben alapították, a Pó két partján 
Platentiát és Cremonát a század közepén. Az út legfontosabb 
állomásaiként, az említettek mellett, Dertona, Verona, Vicen-
tia, Tarvisium, Opitergium, Concordia említendők. Amint az út 
Genuából északi irányban átkelt az Alpok utolsó nyúlványain, 
Dertonánál (Tortona) északkelet felé fordult, s a síkságon,vo-
nalzóval meghúzható egyenes mentén ért Aquileiába. A 
Cisalpina névvel jelölt térség kapcsolatát Rómával ekkorra 
már több birodalmi főút biztosította. Még Kr. e. 175-ben 
meghosszabították észak felé a Pó völgyéig a via Aemiliát, 
majd a via Anniát, illetve a via Flaminiát.2 

A kelet-nyugati irányú via Postumia kiépítését követő év
század folyamán Észak-Itália rendezett gazdasági körülmé
nyek közé került, a stabil jólét előnyeit élvezte. Augustus csá
szár idejében mindennek következtében közigazgatási szem
pontból is fontos lépést tehetett, X. Regio-ként sorolták Itália 
nagy területi egységeihez, s ez megkülönböztetett jogállást 
biztosított lakosságának.3 

Változást hozott a terület életében Augustus császár újabb 
expanziós terve is, amennyiben az Alpokon túli területek meg
hódítását a via Postumiára alapozta. Erre a vállalkozásra azért 
volt szükség, mert a Rajna-Duna vonalának a megszerzésével 
Róma többezer km-es természetes határhoz juthatott. Az ókori 
mentalitás szempontjából talán még fontosabb is volt, hogy a 
két folyam átszelte kelet-nyugati irányban a kontinenst, s így 
az óceántól a Földközi-tengerig (a Fekete tenger segítségével) 
a szárazföldinél lényegesen olcsóbb és biztonságosabb vízi 
utat birtokolhatott és használhatott az Imperium.4 

Fenti célok érdekében az Alpok-Adria és a Duna között 
három új provincia kialakítását indították el Kr.e. 35-ben, 
Raetia-t, Norcium-ot, és Pannonia-t (utóbbi ekkor még 
Illyrcium inferius néven szerepelt, s csak Kr. u. I. század köze
pétől jött használatba a Pannónia megnevezés). Mindhárom 
tervezett tartomány hadfelvonulását és a hadsereg utánpótlását 
a via Postumiának kellett ellátnia. A „Transalpini", vagyis Al

pokon túli provinciák főütőere egy-egy, a Postumiáról észak 
felé kiágazó távolsági út volt. Mindegyik az őskor óta haszná
latos kereskedelmi út, amit most hadmérnökök és műszaki ala
kulataik a birodalmi állami utak technikai színvonalára építet
tek ki. 

Raetiába Veronából futott ki az út északra a via Postu
miáról. Ide Hostiliából, a Padus (Pó) egyik kikötőjéből érke
zett. Eleinte az Adige majd a Piave völgyén haladt. Egy 
hosszú, később fontossá vált út az Adriai-tenger Altinum nevű 
kikötőjéből indult, nagy ívben, északnyugati kanyarral a Pos-
tumiát keresztezve, Tridentumnál csatlakozott az előbb vázolt 
északi irányú úthoz. E hágó után Pons Drusi állomáson 
(Bolzano) át az út Augusta Vindelicum-ba (Augsburg), majd a 
közeli Dunához érkezett. Az út egyébként a Brenner fölött ka
paszkodott, majd a Lech völgyét követte. (A Brennert később, 
a II. században nyitották meg a rómaiak 1374 m hosszan.)5 A 
raetiai észak-déli útról két felirat számol be Kr.u. 46 és 47-ből 
(CIL VI. 8002 és 8003). „Ab Altino usque ad flumen Danu-
vium..." és „A flumine Pado ad flumen Danuvium." szövegek
kel. E feliratok szerint az út neve via Claudia Augusta.6 Felté
telezik, e császár idejében fejezték be a munkálatokat a teljes 
vonalon, így kaphatta az imperátor nevét. Az altinumi felirat az 
út teljes hosszát is megadja, a szöveg szerint 517 km-t tett ki. 

Noricum területére Aquileiaból ágazott ki az út észak
északnyugati irányba a Postumiáról. Az Isonzó völgyében ha
ladt, s Iulium Carnicum (Zuglio) közelében élesen elfordult 
északkelet felé, majd átkelve a Dráván a Magdalensberg lábá
hoz érkezett, illetve a későbbi Zollfeldre-Virunumba, (Klagen
furt mellé). Innen már töretlenül tartotta az északi irányt a Du
náig.7 

Az Aquileia-Virunum szakasznak volt egy ennél is rövi
debb mellékút minőségű változata Forum Iulii (Cividale) érin
tésével, de ez is meredek és veszélyes, télen szinte járhatatlan 
volt. Ezért egy sokkal biztonságosabb, de hosszabb út is kié
pült enyhébb kapaszkodókkal, s Claudiustól ez vált a hivata
los, állami úttá. Ez utóbbi érdekében meg kellett hosszabbítani 
a via Postumiát. Az ókori műszaki szemlélet, elv és gyakorlat 
szerint a lehető legegyenesebb vonal mentén tűzték ki ezt az 
utat is. Tartották tehát a Dertona-Aquileia irányt, ennek foly
tatásaként az Aquileiatól kiépített út északkeleti végpontja ép
pen Aquincumnál érte el a Dunát.8 Szinte végig sík területen 
haladt, egyetlen kapaszkodót az Alpok keleti végében az 
Atrans (Trojane) emelkedő jelentette, ami azonban nem is ha
sonlítható a korábban leírt hágók nehézségeihez, megpróbálta
tásaihoz. A vízválasztó túloldalán Celeianál (Celje) ágazott le 
az út a Postumiáról és visszakanyarodva, északnyugati irány
ban, de már sík területen, ért a Magdalensberg lábához, illetve 
Virunumba a Zollfeldre (Klagenfurt mellett). Innen északi út
szakasz következett, ami felvezetett a Dunához. 
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A via Postumia Genuától-Aquileiaig és meghosszabítása Aquincumig, valamint az erről a főútvonalról elágazó utak 
az Alpok-Adria és a Duna térségében 

Pannoniába Aquileiatól Celeiaig ugyanezt az utat használ
ták, majd tovább haladva, Poetovionál (Ptuj) átkelve a Dráván, 
Halicanumnál, a murai átkelőhelynél volt a következő fontos 
kiágazás a Postumia meghosszabbításról és vett északi irányt. 
A Dunát Carnuntumnál érte el: Savaria, valamint Scarbantia 
(Szombathely és Sopron) voltak fontosabb állomásai a mai 
modern terminológiával jelölt „via dell' Ambra", vagyis Bo-
rostyánkő-útnak.9 

Hangsúlyozzuk, hogy ez az útvonal is, - mint a már felso
roltak - ősi kereskedelmi út nyomvonalát követte, amelyet 
most a korszerű hadiutak igényei szerint szélesítettek, alapoz
tak, burkoltak. 

Pannónia, Raetia és Noricum számára több mint négy év
századon át Aquileia képviselte Rómát, kulcshelyzetben volt a 
hadi felvonulás, a kereskedelem, valamint a közigazgatás 
szempontjából. Egymást segítették vagy gyengítették az út 
végpontján lévő állomások, így Carnuntum és Aquincum is 
ezért élvezték a birodalmi politika kivételes támogatását. Az 
utat folyamatosan karbantartották az út menti erődökkel 
együtt. 

Pannónia gazdasága tekintetében az Aquieliaból érkező ám 
a Duna mentén elsőfokon a római életformát reprezentálta, 
amikor a megszálló hadsereg, majd az újonnan érkezett telepe
sek igényeit elégítette ki itáliai importtal. Második lépésben a 
helyi ipar megteremtését segítette elő, amennyiben a tömeg
cikkek olcsóbbá tétele érdekében az új pannóniai települése
ken leányvállalatokat alapítottak az itáliai vállakozók. A mes
terek áttelepültek az új piac közelébe. Harmadfokon már nem 
az itáliai mesterek, hanem helyi kézművesek állították elő a di
vatos holmit, mindenekelőtt a a helyi lakosság előtt ismeretlen 
agyagmécsest, üvegkészleteket, terra sigillatát, ékszert, néha 
kiváló minőségben.Iü Ebben a folyamatban a Kr. u. I. század

ban a Borostyánkő-út vitte a főszerepet, mind az áruk 
minősége és mennyisége, mind az itt élő italikus vállalkozók 
fennmaradt feliratai tanúskodnak erről (az egyébként a szaki
rodalomban részletesen kidolgozott témák szerint).'1 

A felsorolt árufajták, a kereskedők és a lakosság névanya
ga ugyanekkor azt is bizonyítja, hogy a Postumia Aquincumig 
meghosszabbított szakasza egyidős a Borostyánkő-úttal. Tibe-
rius-Claudius-kori terra sigillaták, mécsesek, elvétve üvegek 
és főként feliratok arra emlékeztetnek, hogy e korai időben 
ezen a vonalon Itáliából áttelepült nagybirtokosok éltek, akik a 
hely mezőgazdasági termelésének a korszerű formáit vezették 
be. A Balaton körzetében nagy területeken elszórtan található 
udvarházak lakói távolról sem jelentettek akkora felvevőpia
cot, mint a Borostyánkő-út menti városok és községek, lóvál-
tóállomások és kisebb táborok. 

Utóbbiak a Halicanum-Aquincum szakaszon is vigyázták 
az utat, helyőrségük, a segédcsapatok, és az őket kiszolgáló 
falvak lakossága vásárolta - a leletanyag szerint - az import 
árut amit a Gorsiumnál és az aquincumi első századtól itt 
állomásozó auxiliaris castrumoknál is megfigyeltek.12 

A Postumia meghosszabbított, Aquileia-Aquincum szaka
szának neve feledésbe merült. Megőrződött feliratokon pl. a 
via Aemilia északi irányú meghosszabbításainak a neve; a via 
Aemilia minor, secunda, „Altinata" jelzők maradtak fenn, 
megkülönböztetésül az eredeti úttól.13 S ugyanígy azonosítot
ták be a via Flamínia újabb szakaszainak megnevezéseit. El
képzelhető tehát hasonló megnevezés a pannóniai szakasz ese
tében is. 

Jellemző adatként említendő a felsorolt utak hossza, ami 
véletlen is lehet. Az eredeti via Postumia a Genua-Aquileia tá
von kb. 530-540 km. ARaetiaba irányuló via Claudia Augusta 
517 km-es, a Noricumot átszelő út hossza 520-540 km-re te-
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hető. Aquileiától mérve a Borostyánkő-út hossza 540-560 km, 
az Aquileia-Aquincumé 550-570 km. A rövidebb utak nehéz
ségeit a valamivel hosszabb utak sík terepe kompenzálta. 

Azonosság mutatkozik a szóbanforgó utak kiépítésének az 
időpontjában is: a munkálatok mindenütt még Augustus korá
ban kezdődtek, s Claudius alatt fejeződtek be Ezek az évtize
dek egyébként éppen az Alpok-Adria és a Duna közti provin
ciák katonai megszállását és közigazgatási berendezését fele
mésztő mintegy fél évszázados periódusnak felelnek meg.14 

Amire az állami főutak kiépültek, sor kerülhetett - ugyan
ezen utak mentén - a provinciák fővárosának a helykijelölésé
re. Claudius alatt Raetiaban Augusta Vindelicum (Augsburg), 
Noricumban Virunum (Klagenfurt mellett), Pannoniában Sa-
varia (Szombathely) nyerte el a székváros tisztségét. 

Pannoniában az I—II. századok fordulójára állt be először 
érezhető változás az észak-déli és az átlós út egymáshoz viszo
nyítható forgalmában. 106-ban Traianus császár Pannoniát két 
részre osztja, a területileg nagyobb és több légióval rendelkező 
Pannónia Superior székvárosa Carnuntumba kerül, a kisebb te
rületű, egy légiós Pannónia Inferior fővárosa Aquincum lesz. 
Mindkét igazgatási központ felkerül a Dunához, a határra.15 A 
Borostyánkő-út forgalma szempontjából az új helyzet nem je
lentett sok változást, hiszen ugyanazon a vonalon, a legrövi
debb távon kellett tartania a helytartónak a kapcsolatot 
Aquileián keresztül Rómával, illetve Pannónia gazdasági köz
pontjával, Poetovioval, mint korábban. Aquincum esetében 
más a helyzet: a kapcsolattartás Poetovioval és Rómával ért
hetően, az előző időszakhoz képest több mozgást igényelt az 
úton. 

Két egészen más jellegű változás is élénkítette a fentiek 
mellett az átlós út forgalmát ettől kezdve, s ez Dacia provincia 
megszállásának folyamatos előkészítése, ami Domitianus ide
jében kezdődött, illetve magának az új provinciának a megala
kulása, ami Traianus alatt fejeződött be. 89-ben Aquincumba 
állandó, itt tartózkodó légiót helyeznek, az ebből adódó 
Aquileia-bázissal való kapcsolattartás fontosságáról már szó 
volt. Dacia 106-tól állt be a birodalom provinciáinak sorába. A 
stabilizációs korszakban fontos, hogy az ún. Meszes-limesszel, 
vagyis az új tartomány északi, valamint északkeleti határvona
lával békében és háborúban Aquincumból tarthatta Aquileiából 
a leggyorsabb kapcsolatot a központi hadvezetés; valamint in
nen Aquincumból kereskedtek a „barbaricum"-mal és Daciá
val, illetve annak északi felével másfél évszázadon át.l(í 

Az átlós út, vagyis a Postumia meghosszabításainak a sze
repe a II. században azért szorul hosszabb magyarázatra, mert 
hiszen éppen ebben az időben, Domitianus-Traianus alatt 
épült ki a limes-út, ami alkalmas volt arra, hogy a hadsereg 
élelmiszer ellátását és környezete luxuskövetelményeit az ak
koriban felvirágzó galliai exporttal elégítse ki. Az aquileiai 
fegyvergyárakkal és a hadvezetés központjával tartott kapcso
latok azonban nem szűnhettek meg a II. században, a marko
mann háborúk alatt folyamatosan szállított Észak-Itália is Pan
noniába.17 

Talán a legérdekesebb és a legmeggyőzőbb ebből a szem
pontból az a feliratos kőemlékcsoport Aquincumból, amelynek 
az állíttatói a „collegium Agrippinensium Transaipini" nevű 
egyesületbe tömörültek. Rajna-menti kereskedőkről van tehát 
szó, akik, a „Transalpini" jelző szerint, a mai Köln helyén lévő 
római város aquileiai leányvállalatának, egy újabb még továb

bi, Duna-menti filiáléját nyitották meg Aquincumban a II. szá
zad elején. Az üzleti élet tehát a Rajna-menti kereskedők rész
vételével, és a Rajna mentén „termelt" áruval, még a II. század 
közepéig a jól bejátszott adriai-tengeri kikötővárosból bonyo
lódott, mind a Száva-menü úton, mind a Postumia meghossz-
abításán, bár erre az időre már kiépült a Duna-menti limes-út 
is.18 

A két pannóniai út viszonyában a következő jelentős válto
zás Caracalla idejében állt be, amikor 214-ben határkiigazítást 
rendelt el a császár a két pannóniai provincia között. Az addig 
nagyobb Superior és kisebb Inferior területének megosztása 
ettől kezdve nagyjából azonosnak vehető, s lényeges, hogy po
litikai súlyuknak megfelelően mindkét tartományban mostan
tól két-két légió állomásozik. Ennek folytán Aquincumból is 
egy consulságot viselt helytartó irányítja Pannónia Inferior ka
tonai és polgári igazgatását, s az officium consularis személy
zete megduplázódik. Ezzel az intézkedéssel a császár a 
quad-markomann háborúk után kialakult politikai súlypont-el
tolódást ismerte el.19 

A kereskedelem forgalmában, az áruszállításban ebben az 
időben jelentősebb egyensúly váltásra került sor. A Boros
tyánkő-út forgalma jelentősen csökkent, az átlós úté növeke
dett, amit főként az Aquileiaban kialakult, katasztrofálisnak 
mutatkozó állapot okozott. A Marcus Aurelius alatt hosszúra 
nyúlt háború évtizedei során az áhított, gazdag kikötővárost a 
Duna túl partján élő törzsek többször lerohanták és kifosztot
ták. Évtizedekre volt szükség, míg a kézműipar ott újra helyre
állhatott. A Rajna menti nagybani árutermeléssel az adriai ki
kötőváros hosszú ideig nem is tudott konkurrálni.20 Egyszerűbb 
borostyánékszereit ekkor csupán szarmata-földön az Aquin
cum előterében élő lovas népeknek tudta eladni.21 A limesen ál
lomásozó hadsereg a katonai konjunktúra idején a galliai és 
raetiai árut vásárolta. A Dunától északra élő különböző germán 
népek pedig olyan mérvű vereséget szenvedtek, hogy egy ide
ig nem jelentettek számottevő felvevő piacot. 

Az Aquileiából érkező két pannóniai út életében a követ
kező, s talán utolsó változást Pannónia provincia négy részre 
osztása hozta. 296-ban Pannónia Inferior két közigazgatási 
egységre vált szét. Az északi tartomány, Valeria veszélyeztetett 
határán, Aquincumban, csupán a provincia hadseregének a pa
rancsnoksága maradt. A polgári közigazgatást ettől kezdve 
Gorsiumból, a határtól 60 km-re lévő központból irányították.22 

Lényeges, hogy a két közigazgatási központ között az átlós 
úton egy napi kocsiútnyi távolságról van szó, amit az állami 
futárszolgálat fél nap alatt teljesített. Szabálynak tűnik ez a 
Rajna-Duna menti provinciák új rendszerében. így tarthatta 
egymással a gyors kapcsolatot a provinciák katonai és polgári 
vezetése.23 

A fenti intézkedéssel a kormányzat újból egy, már kialakult 
helyzethez igazodott. 260-ban érte ugyanis Pannoniát, több év
százados történetének legsúlyosabb megpróbáltatása. A határa
in beözönlő germánok, szarmaták, roxolánok végigdúlták a vá
rosokat és a kisebb településeket. Útjukat romok jelezték mind 
a rajnai, mind a dunai provinciákban. A támadásuk kisebb mér
tékben 270-ben is megismétlődött. 271-ben Daciát, alig több, 
mint másfél évszázados római fennhatóság után, hivatalosan is 
feladta a birodalom vezetősége, s ezzel az aquincumi limes
szakaszt közvetlenül érték a népvándorlás első hullámaival ér
kező csoportok támadásai.24 Amikor a tetrarchia idején a pol-
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gári igazgatást hátrább vonták a limesről, a kormányzat volta
képpen elismerte, hogy a Dunán és a duna-menti főútvonalon, 
a limes-úton, a polgári szállításokat nem tartja többé ajánlatos
nak, a biztonságról nem tud minden esetben gondoskodni. 

Az állandó veszélyeztetettség ellenére Aquincumban, a vá
ros territóriumán, sőt Pannónia belsejében is jelentős fellendü
lés mutatkozik a IV. század első felére.25 Helyreáll az áruforga
lom az átlós utakon (a Sopianae-Savaria és a Poetovio-Aquin-
cum, illetve a Savaria-Aquincum utakról van szó). A határ
menti provincia messzemenően élvezi a „felix temporis repa-
ratio" hatását a Constantius-dinasztia korszakában.26 

Sőt, Aquileia közvetítésével Aquincumba itáliai, kisázsiai 
és afrikai áruk érkeznek, üveg selyem, parafa, déligyümölcs 
(füge, datolya), olaj és bor (a korábbi hispániai áruk helyett) 
most ezekről a területekről.27 Voltaképpen csupa luxuscikk, a 
korszakra jellemző új helyzetnek megfelelően, megjelenik is
mét az aquileiai borostyánkő ékszer.28 

Észak-Itália kapcsolatát Valeria provinciával, s ezen belül 
Aquincummal az ókeresztény egyház fűzte még szorosabbá a 
IV. század folyamán. Ezt a legutóbbi ásatások eredményei szé
lesebb perspektívában tárják a kutatók elé.29 

A felsorolt áruk mindenekelőtt az afrikai ókeresztény mé
csesek, a terra sigillata chiara és az üvegáruk a IV. század vé
gén, sőt 380 után az V. század első évtizedéig jelzik, hogy az 
Aquileia-Aquincum út mentén ilyen finom, törékeny és drága 
árukat lehetett forgalmazni.30 Az út tehát szabad, sőt biztonsá
gos volt, amelyen a kényes és értékes áruk szállítására is vál
lalkozni lehetett. Talán még feltűnőbb, hogy a lakosságnak igé
nye és pénze is volt a luxusnak számító áruk vásárlására.31 

Egyfajta életszínvonalról és stabilitásról tanúskodnak a „lele
tek". Mindez alaposan megváltoztatta a pannóniai limes észak
keleti szakaszának a feladásáról kialakított eddigi képet. 

*** 

A Pannoniát délnyugat-északkelet irányban átszelő, a Balatont 
érintő átlós útnak a kutatás mostanáig nem sok jelentőséget tu
lajdonított. Mindenkor másodrendű szereplőként kezelte a 
Borostyánkő-út és a limes-út mellett. Ennek egyértelmű oka, 
hogy nem szerepel a Pannoniát feltüntető korabeli úthálózati 
térképeken. „írásos forrásaink a provinciáknak csak néhány, 
keletkezésük korában és saját szempontjukból fontos, de ko
rántsem valamennyi jelentős útját írták le... Az Itinera-rium 
Antonini-ből hiányoznak pl. a korai időszakban fontos 
Poetovio-Aquincum közötti utak is"32 

Fenti összeállításunkból kitűnik, hogy ez utóbbi út volta
képpen a via Postumia meghoszabbítása Pannónia keleti hatá
ráig. Erről a meghosszabbításról, vagyis a pannóniai utak 
főtengelyéről ágazott ki a Borostyánkő-út északi Halikanum-
Cornuntum szakasza. A kutatás legújabb eredményeit össze
gezve, a leletanyag és a feliratok révén az is egyértelmű, hogy 
az Aquileia-Aquincum út nemcsak a korai időszakban volt je
lentős hanem - váltakozó intenzitással bár, de - Pannónia 
fennállása alatt még az V. században is mindvégig az maradt.33 

Sőt, a IV-V század folyamán újra a legforgalmasabb útvonal, 
jelezve a felerősödött kötöttséget Itáliához. 
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DIE VERLÄNGERUNG DER „VlA POSTUMIA " MIT DER AQÜILEA-AQUINCUM STRECKE 

Die ligurische Bucht des Mittelmeers wurde durch die ViaPostumia mit dem 
nördlichen Rand der Adria auf der kürzesten Weise verbunden. Die 
Bauarbeiten wurden auf Befehl Consuls Spurius Postumius Albinus 148 v. 
Ch. angeordnet, mit dem Ziel die Lieferung der Naturschätze (Gold, Silber, 
Blei, Salz) und für die Beförderung von landwirtschaftlichen Güter (Getrei
de, Öl, Wein) aus den Städten der Tarraconensis, Baetica (Hispanien), der 
Narbonensis (Südgallien), sowie aus Nordafrika, nach Norditalien zur Zeit 
des wirtschaftlichen Aufschwungs zu übermitteln. 

Dieser Weg wurde in den Jahrzehnten um Christi Geburt so verlängert, 
daß die Richtung des Weges beibehalten wurde und erreichte bei Aquincum 
die östliche Limesstrecke Pannoniens. 

Die Forschungen gab dem Diagonalweg, der Pannonién in südwest
nordöstlicher Richtung durchquerte und den Balaton beruhte, bis jetzt 
keinen großen Wert. 

Der Weg wurde im Bezug zur Bernsteinstraße und Limesstraße immer 

als zweitrangig betrachtet. Der eindeutige Grund dafür war, daß dieser Weg 
auf den damaligen römerzeitlichen Itinerarien nicht vermerkt wurde. „Die 
schriftlichen Quellen beschreiben nur einige aus ihrer Sicht und aus ihrer 
Entstehungsperiode wichtigen Straßen, aber längst nicht alle bedeutenden 
Straßen der Provinzen. Aus dem Itinerarium Antonini fehlen z.B. die wichti
gen Straßen des filiheren Zeitalters zwischen Poetovio-Aquincum. Die obere 
Zusammenstellung bzw. unser Aufsatz zeigt, daß die letztgenannte Straße die 
eigentliche Verlängerung der Via Postumia bis an die östliche Grenze von 
Pannonién war. Von dieser Verlängerung aus, also von der Hauptachse der 
pannonischen Wege verzweigte sich die nördliche Strecke der Bern
steinstraße. Aus der Zusammenfassung der neuesten Resultate der Forschung 
des Fundmaterials und den Inschriften geht eindeutig hervor, daß die 
Aquileia-Aquincum Straße nicht nur in der früheren Periode wichtig war. 
Sie blieb, und wurde während des Bestehens Pannoniens, sogar im 5. 
Jahrhundert immer bedeutender. 
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VEGHANDRAS 

A KÖZÉPKORI VÁROSTÓL A TÖRÖK ERŐDIG 
A BUDAI VÁR ERŐDÍTÉSEINEK VÁLTOZÁSAI AZ ALAPÍTÁSTÓL 

A TIZENÖTÉVES HÁBORÚIG 

Kézbe véve az utóbbi évtizedekben Buda középkori történeté
vel foglalkozó munkákat, a várost ábrázoló térképeken általá
ban az erődítményeknek a törökkor végén, 1686-ban felvett 
alaprajzát láthatjuk, belsejükben a középkori város utcahálóza
tának, egyházi és világi építményeinek ábrázolásával. János 
király és a török pasák építtette bástyák kerítik a királyi palo
tát, vagy az akkorra már mecsetté alakított templomokat, illet
ve az utcákat, amelyeknek eredeti elnevezése is feledésbe me
rült. Pedig az elmúlt évtizedek alatt végzett folyamatos régé
szeti megfigyelések, ha talán csak egy szűkebb szakmai kö
zönség számára, de gyökeresen átalakították a középkori vá
rosfalról alkotott elképzeléseket. Bár rengeteg kutatnivaló áll 
még előttünk, ma már általánosságban tudunk nyilatkozni a 
középkori városfal szerkezetéről és egyes részleteiről is. Ez in
dított arra, hogy megpróbáljam végigkövetni az erődítések tör
ténetét, különösképpen arra a változásra fordítva figyelmemet, 
amelynek során, ahogy a címben is jeleztem, a középkori vá
ros török erődítménnyé vált. Mindehhez először is figyelmün
ket a középkori városfalakra kell fordítanunk, és felvázolnunk 
az erődítések kialakulását és 16. század eleji állapotát mai is
mereteink szerint.1 

AZ ALAPÍTÁSTÓL MOHÁCSIG 
124ÍU.-1526 

Éppen háromszáz évvel Buda török kézre kerülése előtt pusz
tították végig az egész országot, közte Pest városát is a hódító 
mongol seregek. A királyság szerencsés megmenekülése után 
alapította meg IV. Béla király Pestújhegy várát, a castrum növi 
montis Pestiensis-í, a felégetett Pest városával szemközti lapos 
fennsíkú, meredek oldalú hegyen. A kezdetekkor várnak tekin
tett erődített város falai a hegy teljes fennsíkját körülölelték, 
ahol lehetett mindenütt annak sziklás, meredek peremén halad
va. Ma már jól ismerjük ennek a legelső falnak egyes részlete
it. A nyugati oldalon például elég hosszú szakaszait tárhatták 
fel a mai Tóth Árpád sétány alatt az 1960-as években gázcső
fektetés kapcsán. Megfigyelhető volt, hogy a falat szabályos 
távolságokra elhelyezett félkör alakú, illetve négyzetes tor
nyok védték, amelyek közül nyolcat tártak fel ezen a szaka
szon a Fehérvári kapuig.2 Ettől délre egy újabb, majd pedig a 
királyi palota előterében még másik két torony került napvilág
ra, leletmentések és ásatások során.3 Az északi oldalon a Had
történeti Múzeum udvarán, illetve az Állami Nyomda területén 
került elő egy-egy torony, illetve már az Erdélyi bástya köze
lében egy másik torony részlete.4 A keleti oldalon eddig ugyan 
még nem tártak fel ilyen tornyot, csupán a várfal egyes szaka
szai láttak napvilágot,5 de oklevelek említenek ezen az oldalon 

is tornyot a városfalon.6 A keleti, a folyó miatt védettebb olda
lon ugyanakkor három egyházi épületet is belefoglaltak a vár
falakba: a domonkos és a ferences kolostort, valamint valószí
nűleg a Nagyboldogasszony-egyházat, a németek plébániáját 
is.7 

A fennsík hosszan elnyújtott háromszöget zárt be, ezért a 
sarkok külön erődítést igényeltek. Az északnyugati sarokban 
egy nagyméretű négyzetes torony részleteit tárták fel, de ez 
már egy későbbi középkori átépítés emléke, a városfalak ere
deti sarka nem ismert.8 Az északkeleti sarokban helyezték el az 
un. Kammerhofot, vagy ahogyan a források később emlegetik 
a régi királyi házat.9 Az itt folytatott korlátozott méretű ásatá
sokon egy kaputorony maradványait, illetve a várfal itteni sza
kaszát tárták fel a városalapítás idejéből.10 A déli sarokban az 
erődítés eredeti lezárását sajnos annak ellenére sem sikerült 
megfigyelni, hogy itt kiterjedt régészeti kutatások folytak, mi
vel a későbbi királyi palota nagyszabású épületei eltüntették a 
korábbi erődítésnyomokat.11 Az 1340-es években viszont ide, a 
sziklás fennsík keskeny kiszögelésére helyezte el Anjou István 
herceg városi várát, amelyet mintegy fél évszázad múlva hatal
mas királyi palotává kezdtek el kiépíteni.12 Érdekes megfigyel
ni, hogy mind a Kammerhof, mind az István-vár területe a 
fennsík peremén, annak egy-egy kiszögelésében, vagyis a vá
roserőd szélén helyezkedik el, tehát fontos szempont volt felé
pítésük idején az egybeépültség mellet az elkülönültség, a füg
getlenség is A Kammer-hofnak külön kapuja nyílott a falakon 
kívülre. Mindkét szálláshely a dunai oldalon állt, és a falakon 
kívüli fontos városrészek fölött emelkedett. A Kammerhof a 
Szentpétermártír városrész és a felhévizi rév felé nézett, míg az 
István-vár Kispestre, azaz Alhévízre és annak révjére tekintett. 
Tehát mindkettő fontos útvonalakat (egyrészt a Duna, másrészt 
a rév forgalma) ellenőrzött, illetve vonzott magához. A város
erőd szempontjából nézve mindkét szálláshely az erődítés egy-
egy sarkán épült fel, így javítva ezen kényes pontokon a város 
védelmi képességeit. 

A városban a telkeket vizsgálva az is megállapítható, hogy 
eredetileg ezeket is szabályos rendben osztották ki.13 A várfa
lak mentén elhelyezkedő telkek hátsó része kifutott egészen a 
városfalig. Az írásos forrásokban találhatunk erre számos pél
dát,14 a régészeti kutatások pedig nemegyszer alápincézett épü
leteket tártak fel közvetlenül a városfalhoz építve.15 így a vá
rosfal tornyait is a legtöbb esetben a magántulajdonú ingatla
nokon át lehetett megközelíteni.16 A falak mentén beépített tel
kek sorát csak néhol szakította meg egy-egy köz, amelyen át a 
városfal közvetlenül is elérhető volt. 

A kapuk elhelyezése is tervszerűségre utal. Két kapu nyí
lott egymással szemben a hegy elkeskenyedő részén közvetle
nül a németek piacterére, a Szt. György térre. Keletre, a Duna 
felé a Szt. János kapu (török nevén: Szu kapuszu - Vízi ka-
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pu),17 nyugatra a szőlőhegyek és a Fehérvári országút felé pe
dig a Zsidó kapu (török nevén: Ova kapuszu - Mező kapu).18 A 
harmadik kapu a város északi falán a magyarok piacteréről, a 
Szombathelyről nyíló Szombat kapu volt (török nevén: Becs 
kapuszu - Bécsi kapu), amely az esztergomi országútra veze
tett.19 Említést tettünk már a Kammerhof mellett nyíló kapuról, 
azonkívül csak írásos említésből ismert a nyílván dél felé nyí
ló Kelenföldi kapu, amelyet egyelőre nem tudunk lokalizálni.20 

A múlt században az összes kaput lebontották, régészeti feltá
rásuk pedig még nem történt meg. A fennmaradt ábrázolások
ból és térképekből annyi megállapítható, hogy a kapuk négy
zetes alaprajzú tornyokon nyíltak, és a városfal képzeletbeli 
egyenes vonalától kissé beljebb helyezkedtek el, a falak 
visszakanyarodtak a kaputornyokhoz. 

Láthatjuk tehát, hogy az alapításkor elkészült erődítés igen 
nagy területet övezett és tervszerűen alakították ki azt az egész 
várossal együtt. A szabályos távolságokra elhelyezett és a fal 
elé kiugró tornyokból álló védelmi rendszer a kor színvonalán 
fejlettnek számított. Ezért a budai erődítést IV. Béla király leg
nagyobb várépítkezései, (így a visegrádi kettős vár, és Fehér
vár városfala) között kell számon tartanunk. 

A most leírt városfalat hamarosan egy újabb külső fallal 
vették körül. Ennek maradványai jóval kevésbé feltártak, ami
nek az az oka, hogy ebből a falból alakították ki a 16. század
ban az erőd kortináit.21 így a későbbiekben ez a fal a számos 
ostromot követően rengeteg javításon esett át, és ma is ez ké
pezi a legtöbb helyen a látható várfalak magját. Éppen ezért 
nehezen hozzáférhető és módszeresen csak kevés helyen lehe
tett megkutatni. Legjobban ismert szakasza a nyugati oldalon a 
királyi palota előterében került elő.22 Itt jól megfigyelhető volt, 
hogy a külső fal, a belsőnél valamivel lejjebb, már a hegy lej
tőjére, vagy egy alacsonyabb fekvésű sziklalépcsőre épült fel. 
Meglehetősen közel húzódik a belső falhoz, ezért a belső fal 
tornyai néhol szinte érintik a külső falat, ahol a falközben a fo
lyamatos haladás lehetetlenné vált.23 A fal további részletei ál
talában a modern várfalak megerősítési munkálatai során lát
tak napvilágot: sajnos a legtöbbször csupán rövid szakaszok, 
éppen csak arra elegendőek, hogy a fal helyét regisztráljuk.24 A 
legkorábbi térképek tanúsága szerint ezt a falat bizonyos sza
kaszokon támpillérek is erősítették. Az eredeti falnak éppen 
két ilyen támpilléres rövid részlete áll szabadon ma, az egyik a 
Halászbástya, a másik pedig az Erdélyi bástya déli oldalánál, a 
többi szakaszon már vagy átépítették a falat, vagy az újabb kö-
penyezések eltakarják szemünk elől. 

A külső fal építési időpontja nem ismert, bár általában, 
mint „Anjou-falat" szokták emlegetni.25 Az mindenesetre biz
tos a királyi palota előtti un. II. Szárazároknak déli végében 
megfigyelhető építési periódusok alapján, hogy a fal Zsigmond 
uralkodása előtt épült. Ugyanis a II. Szárazárok eredeti, púpos 
kváderes támpillérekkel ellátott déli fala, amely a 14. század 
utolsó negyedéből származik, már ezen fal visszabontott 
csonkjára épült rá.26 A máig elvégzett feltárásokon nem sikerült 
a fal korát egyértelmű rétegtani megfigyelésekkel meghatároz
ni. Tulajdonképpen még annak a lehetősége is fenn áll, hogy ez 
a második fal is az eredeti erődítési elképzelések része volt, és 
együtt épült a belső fallal, vagy kis idővel utána. A kettős vá
rosfal a legtöbb magyarországi város középkori erődítésére jel
lemző: a belső, tornyokkal erődített magas falat általában egy 
jóval alacsonyabb tornyok nélküli külső fal vette körül falszo

rost alkotva. E téren a budai városfal példaadó szerepe nyil
vánvaló.27 

A városfalakat a 14. század folyamán kiterjesztették. Ezen 
új városfal a hegyre épült régi városfal északnyugati sarkából 
indult ki, majd ívesen bekerítette a hegy alatt és a Duna part
ján elterülő Tótfalu, Tassental és Szentpétermártír külvároso
kat, a mai Vérmező utca, Margit körút, Bem József utca vona
lán haladva.28 A fal a Duna partján ért véget, ahol már tulajdon
képpen a Buda és Felhévíz közötti határvonalon húzódott. 
1390-ben új falnak mondják, 1442-ben említik Felhévízre nyí
ló kapuját. További kapuk nyíltak rajta Szt. Lázár felé, a mai 
Horvát utcánál (Tassental) és a budaszentlőrinci pálos kolostor 
felé, a mai Széna téren (Tótfalu), amelyeket 1497-ben említe
nek meg.29 Védelmi képessége csekély lehetett, mivel tornyok
kal (a kapukon kívül) nem erődítették. 

A tatár veszély, majd az Árpádház kihalása utáni belharcok 
elmúltával Buda katonai jelentősége lecsökkent, a 14. század 
folyamán az oklevelek egyre gyakrabban nevezik vár helyett 
városnak. Ezzel szemben a város gazdasági ereje egyre növe
kedett, és lassan vitathatatlanul az ország központjává vált. A 
királyi udvar 1408 után már folyamatosan Budán tartotta szék
helyét. Mindezen változásokat az erődítés is híven követte. 
Egyrészt a város déli végében az 1380-as és az 1420-as évek 
között felépült a hatalmas királyi palota körülvéve korszerű 
erődítményekkel, határozottan elkülönülve a várostól. A továb
biakban az írásos források a vár elnevezést inkább a királyi pa
lotára alkalmazzák.30 Másrészt a városban ezzel éppen ellenté
tes folyamatnak lehetünk tanúi: mintha a városfalak egyre in
kább vesztenének jelentőségükből. 

A lakóterület határai erősen korlátozottak voltak, hiszen a 
hegy a 13. században teljesen körbeépült, és ez nem tett lehe
tővé komolyabb bővítést. Ezért a 14. század végétől kezdve, 
amikortól a lakásigények egyre jobban megnövekedtek, nem 
tehettek mást, minthogy a falakon belül minden lehetséges he
lyet kihasználtak. Beépültek a piacterek, házak kerültek még a 
Nagyboldogasszony egyház temetőjébe is.31 Ugyanakkor a már 
eredetileg kiosztott telkek tulajdonosai is bővíteni kívánták 
épületeiket. A falak mellett elhelyezkedő telkek tulajdonosai 
ezt csak úgy tehették meg, hogy a városfal felé terjeszkedtek. 
Említettük már, hogy a telkek hátsó épületei sok esetben neki
épültek a belső városfalnak. A továbbiakban azonban sok eset
ben a két fal közét is beépítették, nem egyszer elbontva magu
kat a városfalakat is. Ezt azért is megtehették, mivel okleveles 
adatokból úgy tűnik, hogy a telek háta mögött lévő falszoros is 
a telek részét képezte.32 Mind a nyugati, mind a keleti oldalon 
több ilyen telket ismerünk már a feltárásokból, egyesek ezek 
közül a későbbi látképeken is azonosíthatók. Az általában a te
lek teljes szélességét kitöltő hátsó bővítmények, magas több 
emeletes épületszárnyak voltak, általában támpillérekkel meg
támogatva. 

Egyes esetekben ezek a bővítmények még a külső városfal 
vonalán is túl terjeszkedtek.34 Különösen a védett keleti olda
lon tűnt el szinte a városfal a sokszoros átépítések folytán. A 
Szt. János kapu mindkét oldalán számos ilyen bővítményt fi
gyelhetünk ma is meg egymáshoz elég közel. Tovább északra 
a Szt. Mihály kápolnát találjuk belefoglalva a városfalba, majd 
a domonkos kolostor új épületei és bővítése álltak közvetlenül 
a sziklaperemen. Még továbbhaladván az északi oldalon a mai 
Táncsics Mihály u. 9. számú telken a falköz teljesen beépült, a 
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belső várfalat pedig bizonyos részeken teljesen lebontották.35 

Nem messze innen a belső várfalat zsinagóga építésére hasz
nálták fel.36 A hegyoldalon majorsági épületek álltak egészen a 
városfal közelében is.37 Nem véletlen tehát, hogy a város első 
látképén, a Schedel krónika metszetén, az amúgy meglehető
sen sematikus és nehezen azonosítható városábrázolás semmi
féle városfalat nem mutat a keleti oldalon.38 

A nyugati oldal védelmét, úgy tűnik, fontosabbnak ítélték. 
Bár itt is találkozhatunk a külső falig terjedő bővítményekkel, 
de ezek sosem törik át a külső falat. Feltehetően az alsóvárost 
kerítő falat tekintették ekkor már a város védett határának, és 
ezért nem fordítottak olyan nagy gondot az északi és a keleti 
fal védelmi képességének megőrzésére. A nyugati falat ábrázo
ló, 1541-ben készült Schön-féle metszeten mindenesetre látha
tó néhány olyan védelmi építmény, amely a 15. század végén, 
vagy a 16. század elején épülhetett a városfalhoz.39 Elsősorban 
a Zsidó kapu előtti elővédműre kell felhívnom a figyelmet. A 
metszeten jól látszik, hogy a kaputorony elé egy falszoros 
épült, feltehetően egy újabb kapuval, a kapu előtt pedig egy 
nagyméretű, négyzetes ágyútorony emelkedik.40 A kapu két ol
dalán is egy-egy ágyúlőrésekkel ellátott négyzetes torony lát
szik a külső fal előtt. Mindezen részletek feltárása még a jövő 
régészeti kutatására vár. 

MOHÁCSTÓL A VÁROS MEGSZÁLLÁSÁIG 
1526-1541 

Ilyen állapotban, teljesen felkészületlenül érte a várost a mohá
csi katasztrófa.4' Szulejmán szultán a győztes csata után ellen
állás nélkül vonulhatott be 1526. szeptember 14-én a királyi 
udvartól és lakosaitól teljesen elhagyott Budára, a királyság 
székvárosába. A falak csekély védelmi képessége is arra ösztö
nözte a budaiakat, hogy a csatavesztés hírére fejvesztve mene
küljenek, és ne próbálkozzanak meg a védekezéssel a török se
reggel szemben. De nem állt rendelkezésre elegendő katona és 
hadvezetésben jártas parancsnok sem. A szultán hadának 16 
napos budai pihenője alatt a várost kirabolták és felgyújtották 
- kivéve a királyi palotát - majd a Dunán átkelve a csapatok 
visszavonultak a Dráva és a Duna mögé. 

A hadjárat után gyökeresen megváltozott Buda hadi jelen
tősége, birtoklása egyben az ország feletti hatalmat is szimbo
lizálta az egymással küzdő hatalmak számára. A valóság ezzel 
szemben az volt, hogy a város - vesztére - éppen ezen egymást 
legyűrni nem képes hatalmak ütközőzónájába, határvidékére 
került. 

Szulejmán elvonultával Szapolyai János erdélyi vajda érin
tetlen seregével és a hozzámenekült budaiakkal együtt azonnal 
bevonult az üres és romos városba. Királlyá koronázása (1526. 
november 10.) után azonban a telet Esztergomban töltötte, 
nyílván azért, mivel a kifosztott város nem volt képes ellátni 
udvartartását.42 János királyt nem fogadta el a főnemesség és a 
főpapság egésze, és a magyar trónra az örökösödési szerződé
sek és rokonság címén is igényt tartó Ferdinánd osztrák főher
ceg és cseh király háborút indított ellene. Jellemző az akkori 
állapotokra, hogy János a meglehetősen kis erőkkel rendelke
ző Ferdinánddal szemben sem kísérelte meg a város védelmét, 
nem lévén elegendő fegyverese, és feltehetően elegendő hadi
anyag és élelmiszer készlete sem erre. Egykorú leírás szerint 

1527. augusztus 20-án szinte egyidőben vonult be a főváros 
egyik kapuján Ferdinánd, míg egy másik kapun János lovasai 
hagyták el a székhelyet.43 Az elkövetkező két év alatt, amíg 
Ferdinánd bírta Budát, úgy tűnik semmit sem tettek a városfa
lak megerősítéséért, feltehetően a bizonytalan belpolitikai 
helyzet miatt, hiszen Ferdinánd gyors katonai sikerei ellenére 
sem tudta az ország egészét tartósan uralma alá hajtani. így az
után 1529-ben az újabb szultáni hadjárat során megmutatko
zott a városfalak védelmi képességének gyengesége. Ekkor 
ugyanis Ferdinánd megpróbálkozott a város megtartásával, ez
zel is feltartóztatva a Bécs felé törő oszmán csapatokat. Nádas-
dy Tamás várnagy hűséges kitartása ellenére sem birkózhatott 
meg a feladattal, a várost védő mintegy kétezer zsoldos nem 
bírt ellenállni az ostromnak, és kénytelen volt visszavonulni a 
királyi várba. A várat azonban csupán egy szárazárok válasz
totta el a várostól, és komolyabb ellenállásra nem volt képes 
ebből az irányból.44 Miután a török tüzérség lőni kezdte a palo
tát a Gellérthegy felől is és a város utcáiból is, a katonák Ná-
dasdyt elfogták és kiszolgáltatták a nagyvezírnek, a várat pe
dig két heti ostrom után szeptember 8-án feladták.45 Ez volt az 
első alkalom, hogy a királyi várat ostrom érte, és bebizonyoso
dott, hogy önállóan védhetetlen, mivel alacsonyabban terül el 
annál. 

A szultán a várost azonnal szövetségesére, János királyra 
bízta, majd továbbvonult Bécs felé, ahol súlyos vereséget 
szenvedett.46 A Budán maradt János így ki lett téve Ferdinánd 
újabb támadásának. Miután Ferdinánd kivárta, nem kell-e 
újabb szultáni támadásra számítania, 1530 október végén 
Wilhelm von Roggendorf vezetésével mintegy tízezer ember
rel körülzáratta a várost. János király udvara meglehetős sze
génységben élt Budán, jelentős volt az élelemhiány is, a város 
védelmét azonban ekkor már török és rác csapatok is erősítet
ték. Sőt a vezető szerepet is ők vitték a szultán által János ki
rály mellé rendelt Alvise Gritti kincstartó vezetésével.47 

Roggendorf tüzérsége hiába rombolta le a falakat a Fehérvári 
kaputól északra, Lógod fölött,48 továbbá a város északnyugati 
sarkánál, Ráskai Balázs házánál,49 valamint északkeleti sarká
nál, a gúti Országhok palotájánál, (vagyis a korábbi 
Kammerhofnál).50 A novemberi időjárás, a védők elszántsága 
és a közeledő felmentő seregek visszavonulásra kényszerítet
ték az ostromolókat. Ez volt Buda első sikeres védelme, ame
lyet szerencsés körülmények is, elsősorban az időjárás, segítet
tek. 

Ezután Buda tíz éven át János király kezén maradt, egészen 
a király haláláig. Az újabb szultáni hadjárat 1532-ben Bécs 
előtt megtorpant, a német rendek viszont nem voltak hajlandók 
Ferdinánd számára elégséges hadat adni nagyobb ellentáma
dásra. A hatalmi helyzet így állandósult, János pedig meg tud
ta szilárdítani uralmát, és ennek anyagi bázisait. Buda tovább
ra is királyi székhelye volt, de egyben végvár is, hiszen Eszter
gomot a Ferdinánd pártján lévő Várdai érsek birtokolta. A 30-
as évek viszonylagos nyugalma és a király rendeződő anyagi 
helyzete lehetővé tette, hogy János a sorozatos ostromok tanul
ságait leszűrve komoly erődítési munkákat végeztessen.51 A 
történeti és régészeti szakirodalom ezen munkák többségét el
vitatta János királytól ezért érdemes részletesen szemügyre 
vennünk az építkezéseket, mivel joggal állapíthatjuk meg, 
hogy ezek formálták át a középkori várost a törökkori erőddé. 

Az 1529. évi, majd az 1530. évi ostrom megmutatta a vá-
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ros és a vár védelmének gyenge pontjait. Megfigyelhető, hogy 
az építkezések során leginkább ezeket a falszakaszokat erődí
tették. A munkák felsorolását a királyi várnál kezdve elsőként 
a déli védmű átépítését kell megemlítenünk, amely az egész 
erődrendszer máig legjobban kutatott része. 

A királyi vár a közeli Gellérthegy felől meglehetősen lan
kás domboldalra tekint. A folyó itt érintkezik közvetlenül a 
Várheggyel, amely így az ostromlókat is segíti, de a várbeliek
nek is életbevágóan fontos az ivóvíz, illetve a kikötő miatt. 
Ezért építtették a két völgyzárófalat, valamint a vár déli fala 
elé kiugró, ék alakú elővédmúvet. Ezek a falak a 16. század 
közepére már rendkívül elavultak, mert nem voltak képesek az 
oldalazásra. János király építésze egy nagyon hatékony megol
dást választott a védelem megerősítésére, amely bár nem a leg
korszerűbb megoldásnak számított, ezen a helyszínen azonban 
kiválóan megfelelt." Az elővédmű falszorosainak csúcsába 
egy meglehetősen nagyméretű rondellát emelt (török nevén: 
Nagy Olasz bástya), ezzel együtt a korábbi kaput megszüntet
ve, az újabb kaput (török nevén: Lihegő kapu) elforgatta a tá
madásnak kevésbé kitett oldalról a jól védhető dunai oldal fe
lé, így az új elővédmű egyszerre ellátta egy kapuvédő barba-
kán funkcióját, illetve hatékonyan tudta a falakat oldalazni, 
mind a Duna, mind az un. Buzogány torony irányába." A ron
della falai a lábazattól az ágyúlőrések aljáig maradtak ránk, ki
véve az északi oldalt, ahol az 1. számú lőrést majdnem teljesen 
épen bontották ki, és a keleti oldalt, ahol a fal a kaputoronyhoz 
csatlakozik. A lábazat az ágyúlőrések alatt futó hengerpárká
nyig rézsútos oldalfallal, un scarpa-val emelkedik. A párkány 
fölött hét ágyulőrés nyílt, amelyek körülbelül 3/4 körívben 
pásztázták végig a lejtőt. Fölöttük a metszetek tanúsága szerint 
még egy emeleti lőréssor foglalt helyet.54 Árok, illetve árokel
lenlejtő, vagyis contrascarpa fedezte a falakat megnehezítve a 
támadó tüzérség rombolását.55 Ma a helyreállítás után nem tel
jesen eredeti formájában látható a rondella, mivel egy ostrom 
- feltehetően az 1541. évi - pusztítása után a falakat úgy épí
tették újból fel, hogy a scarpa az ágyúlőrések tetejéig nyúlik. 
Az északi oldalon megmaradt eredeti részlet tanúsága szerint a 
scarpa csak a hengerpárkányig ért, így az egész építmény a 
mainál karcsúbb volt, hasonló formájú, mint az esztergomi vár 
Várdai Pál érsek által építtetett rondella, amely egyébként a 
leginkább rokonítható emlék. Az írásos források a rondellát 
egyértelműen János király művének tartják, és ezt erősítették 
meg a régészeti feltárások is.56 A korábbi elővédmű kapujának 
vermét a palota berendezési tárgyainak összetört maradványai 
töltötték meg, üveg és kerámiatöredékek a 16. század elejéről, 
köztük olyan faenzai majolika töredékek, amelyek készítése az 
1520-as évekre tehető.57 A verem északi oldalán a korábbi elő
védműhöz tartozó kavicsos felszínt bontottak ki, amelyről II. 
Lajos dénárja került elő. A rondella belsejében pedig az 1686-
os ostrom járószintje alatt ugyanazt a réteget találták meg, 
amely a vermet is betöltötte.58 Az új kapu részben a korábbi ka
pu köveinek felhasználásával készült el,59 farkasverméből a ka
pu beomlott kövei közül János király terrakotta címerének tö
redékeit emelték ki.60 

A rondellától kiindulva egészen a Dunáig a korábbi falak 
elé fedett védőfolyosót, kazamatát építettek, a falak előtt pedig 
feltehetően itt is árok készült.6' A völgyzáró fal kazamatáiból a 
rondella oldalát, onnan pedig a völgyzárófalat könnyen tűz alá 
lehetett így venni. A várbeliek számára ezek a folyosók jóval 

nagyobb védelmet nyújtottak, hiszen korábban a falak tetején 
elhelyezett gyilokjárokról lehetett csak védekezni.62 A völgyzá
ró falak alkotta Vízvár63 sarkait két szögletes torony védte, 
amelyek talán enyhén kiugrottak a falsíkokból.64 Feltárásuk 
még nem történt meg.65 

A királyi vár déli vége mellett a város északi oldala volt ki
téve leginkább a támadásoknak. Az északkeleti sarokban a lan
kás hegyoldalon, mint már említettük a régi Kammerhof, az 
Országhok palotája emelkedett. A Táncsics Mihály u. 9. sz. 
alatti feltárások is igazolták, hogy az itteni házak néhol telje
sen elfoglalták a városfalak helyét.66 Itt a korábbi kaputornyot 
megszüntették, és eléje, kissé alacsonyabb szinten egy külön
leges formájú ágyúállás, bástya épült (török neve: Erdei 
kuleszi - Erdélyi bástya), amelyről lehetett oldalazni a Szom
bat kapu irányába, illetve körbepásztázni is a lejtőket. A bástya 
nyaka igen hosszú, ugyanakkor keskeny volt, párhuzamos ol
dalakkal, szárnyait oldalazni nem lehetett. Nem nevezhető te
hát olaszbástyának, bár a szakirodalom így nevezi.67 

A Szombat kapu védelmére bástyák épültek.68 Ezeknek a 
formáját nem ismerjük kutatás híján, csupán sejthetjük, hogy a 
17. század végén készült térképeken a kapu két oldalán ábrá
zolt bástyák voltak ezek az építmények. Talán mindkettő, de a 
Duna felé eső biztosan, a leírások nem elég egyértelműek en
nek az eldöntésére. Sajnos itt még semmilyen kutatás nem 
folyt, pedig itt Mázza leírása szerint valóban olasz módra épí
tett bástyák emelkedtek. A térképeken egyébként a kötőfalak 
oldalazására és egymás védelmére képes, földdel feltöltött bás
tyákat láthatunk.69 

Az északnyugati sarok védelmére egy földdel töltött ron
della készült az itt álló saroktorony elé, amely szintén képes 
volt az oldalazásra és mintegy 3-4 körívben pásztázta a lejtőt. 
A törökök által Föld bástyának (Toprak kuleszi) nevezett ron
dellát a Schön metszeten már ábrázolták, jól látható, hogy en
nek a felszíne is alacsonyabban helyezkedett el a vár fennsík
jánál.70 Maradványai a mai Esztergomi rondella belsejében ta
lálhatók, a várfal megerősítési munkálatok során rövid szaka
szát megfigyelhették.71 

A Schön metszetet tanulmányozva látható az is, hogy a tö
rökök által Savanyúleves bástyának, (Eksi as kuleszi) illetve 
Véli bég bástyának mondott rondellák, vagy ezek elődei is lé
teztek már 1541-ben. Alkalmasak voltak ezek is a kötőfalak 
oldalazására, belsejük azonban nem volt földdel kitöltve.72 

Feltehetően tehát a többi hasonló jellegű erődítés nyomán, 
hogy ezen védművek első változatait is János király idején 
építették. 

Szólnunk kell végül a Nagyboldogasszony templom mö
götti un. Híradás bástyáról. (Haber kuleszi) Bár ennek építésé
ről nem találunk írásos forrásokat, az építmény jellege ezt is 
János király építkezései közé utalja. A védmű hosszú nyaka az 
Erdélyi bástya formájával rokon, a különbség annyi, hogy a 
nyak egy kis átmérőjű köralakú rondellában végződött.73 

Összefoglalva tehát a János király által az 1530-as években 
végrehajtott erődítésről mondottakat, megállapíthatjuk, hogy 
János hadmérnökei arra törekedtek, hogy a város külső falát 
oldalazásra alkalmas építményekkel megerősítsék különösen a 
támadásnak leginkább kitett sarkok és kapuk tájékán. Az alkal
mazott oldalazó művek között változatos, egyes esetekben szo
katlan formákat találunk. Véleményem szerint ennek magyará
zatát elsősorban abban kell keresni, hogy igyekeztek a hegy 
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domborzati formáihoz és az eredeti erődítéshez idomítani a 
védműveket. Buda nem síkvidéki vár, ahol korlátlanul alkal
mazhatók a szabályos, elméleti formák. Ezzel szemben az erő
dítmény javára vált, hogy a terep adta lehetőségekhez igazod
tak. A gyakorlat igazolta, hogy a János király idején kialakított 
rondellák hatékony védelmet jelentettek, és még az olyan kü
lönleges építmény, mint az Erdélyi bástya is megérte a 17. 
század végét átalakítás nélkül, egyes rondellákat pedig még a 
18. században is használtak.74 

János király hirtelen halála (1540. július 17.) után újból fel
lángolt a küzdelem Budáért. A jános-párti urak a kincstartó, 
György barát és Török Bálint vezetésével kitartottak Izabella 
királynő és a csecsemő János Zsigmond mellett, és gyorsan 
cselekedve szeptemberben bevonultak Budára. Ferdinánd had
serege Leonhard von Vels vezetésével csak október közepén 
ért Buda alá, sáncokat ásatott, de a jól megerősített és felsze
relt város ostromához nem fogott hozzá. Egy hónap múlva, no
vember közepén el is vonult, megszállva és gyorsan megerő
sítve a folyó túlpartján Pest városát, hogy az támaszpontul 
szolgálhasson a következő év hadjáratának. 

Míg Pestet Giovanni Mario Specciacasa igyekezett sán
cokkal erődíttetni, György barát megbízásából Domenico da 
Bologna, János király építésze Budán készíttetett árkokat és 
sáncokat.75 A tornyoktól és bástyáktól kevéssé védett, hosszú 
nyugati fal előtt un. magas utat ásatott, vagyis a falak előtt hú
zódó futóárkot, amelynek külső oldalát sánc módjára építették 
meg lőrésekkel ellátva. A magas út maradványai valószínűleg 
a mai Lovas út terasza alatt rejtőznek. Az olasz hadmérnök a 
vár nyugati oldalán elterülő királyi kertekben egy sáncot ké
szíttetett puskásoknak, és más sáncokat is ott, ahol a falak 
gyengék voltak.76 Elképzelhető, hogy a királyi palota előtti tér
ség leválasztása egy újabb fallal a Friss palota magasságában 
is ekkor kezdődött.77 

A nagy készülődésben is érezhető volt, hogy a három hata
lom újabb összecsapása Buda birtoklásáért fog folyni. Elérkez
vén az 1541-es esztendő ez be is következett. Márciusban tö
rök szandzsák csapatok fogták ostrom alá Pestet, de egy hónap 
után sikertelen támadásuk után elvonultak. Május elején vi
szont Buda alá érkezett Ferdinánd hadserege, mintegy 20-25 
ezer ember és kétszáz naszád ismét Wilhelm von Roggendorf 
vezetésével és nekifogott az ostromnak. Hiába próbálkozott 
azonban erőteljesen, a jól megépített védművek ellen sokkal 
nehezebb dolga volt, mint tizenegy évvel korábban. Körülbe
lül másfél hónap állt rendelkezésére és ez nem bizonyult ele
gendőnek. Június végén megérkeztek a vár alá a szultáni sereg 
előőrsei, és az ostromlókból ostromlottak lettek: Roggendorf a 
Gellérthegyen igyekezett elsáncolni magát és erősítésre várt. 
Erőit azonban nem mérte fel helyesen és csapdába esett. A Gel
lérthegyen két tűz közé került, a kelenföldi síkságon táborozó 
és egyre sokasodó oszmánok és a várbeliek közé, így azután 
visszavonulási kísérlete augusztus 22-én a Dunán át a még ke
zében tartott Pestre fejvesztett meneküléssé és mészárlássá 
vált. Az ostrom részletes ismertetése helyett érdemes felsorol
ni azokat a helyeket, ahol Roggendorf az ostrommal próbálko
zott. Északon a Bécsi kapu és az Erdélyi bástya között lerom
bolták a falakat, továbbá a Fehérvári kapu mindkét oldalán, de 
leginkább attól délre a földig rombolták a városfalat a Naphe
gyen (középkori nevén: Madárhegyen) felállított tüzérséggel. 
Nagy küzdelem folyt a királyi kertek elfoglalásáért. Erősen lö

vette azonkívül a kezdetektől fogva a Vízvárat Pestről és na
szádokról, valamint a királyi vár déli rondelláját a Gellérthegy
ről, amelyet nagyon megrongált. Az ostrom vége felé innen 
magát a palotát is erősen lövette, megsérült az István torony és 
a mellette álló palotaszárnyakat is belövések érték.78 

Mire a szultán megérkezett rommá lőtt város, és fő ellen
ségének teljes veresége fogadta, Buda ismét védtelenül állt 
előtte, szövetségesei is teljesen kiszolgáltatva várták parancsát. 
A politikai szimbolikára adó Szulejmán augusztus 29-én, 
vagyis mohácsi győzelme 15. évfordulóján birtokába vette a 
várat, ezalatt pedig arról tárgyalt fő embereivel, hogy a táborá
ba rendelt magyar előkelők fejét vegye-e, vagy megelégedjék-
e további hűséges szolgálatukkal. 

A jól megerődített és most már védhető Buda a török biro
dalom határvárává lett az elkövetkezendő százötven évre. Az 
erődítések történetét figyelve érdemes megfigyelni, hogy 
1526-ban győzelme után Szulejmán nem tartotta meg a gyen
ge falakkal rendelkező fővárost. 1541-ben azonban már más
ként döntött, és ebben befolyásolhatta az is, hogy Buda ekko
ra már sokkal jobban meg volt erődítve, amelyet sikeres védel
me is bizonyított. 

A TÖRÖK BUDA A TÍZENÖTÉVES HÁBORÚIG, 
1541-1591. 

A törökök számára Budán a tizenötéves háborúig nyugalmas 
időszak következett, eltekintve a balsikerű 1542-es keresztény 
hadjárattól. Az oszmán csapatok továbbnövelték Buda körül a 
hódoltság területeit és ezért a háborúk egyre messzebb kerül
tek, de a stratégiai fontosság továbbra is megmaradt, hiszen a 
védelmi vonal kulcsa továbbra is Buda volt. Ezért folytatták az 
erődítési munkákat: az ostrom után közvetlenül újból felhúzták 
a leomlott falakat. Ezen falazat egy szakaszát láthatjuk a Fe
hérvári kapu északi oldalán, a fal lerombolt épületekből ké
szült, rengeteg másodlagosan faragott követ figyelhetünk meg 
benne ma is. A Fehérvári kapu védelmére rondellát készítettek 
az itteni ágyútorony köré, tulajdonképpen egy köpenyfalat, 
amely 1555-ben már állt. Ennek a rondellának a feltárt alapja
ira magasították fel a mai várfalat, sajnos régészeti kutatás itt 
nem folyt.80 

A törökök úgy tűnik, hogy megpróbálkoztak az erődítmény 
kiterjesztésével, erődrendszerré kiépítésével is, szorosabbra 
fűzve a kapcsolatot a túlparti Pest erődítésével. Az alsóváros 
hadiszempontból eddig jelentéktelen városfalát erősítették,81 a 
Duna partján a fal lezárására Arszlán pasa (1565-66) egy nagy 
alapterületű, köralakú, alacsony ágyútornyot építtetett (török 
neve: Kakas kapu bástya).82 Ennek maradványai a Bem téren a 
Külügyminisztérium pincéjében kerültek elő. A maradványok 
az alsó ágyulőrések szintjéig emelkednek ma is, a falak függő
legesek és kváderkövekkel burkoltak.83 Nagyon hasonló épít
mény ehhez a Vízvár déli sarka elé emelt kisméretű rondella is, 
amelyet csak tervrajzokból ismerünk, és szintén ennek a kor
nak az alkotása, mivel a 15 éves háború látképein már ábrázol
ták.84 Az így megerősített alsóvárosban hajóhidat helyeztek el 
kb. a mai Lánchíd táján, amely Pest északi végénél ért a túl
partra összeköttetést létesítve a két erőd között. Kiegészítette 
mindezt, szintén Roggendorf ostromán tanulva, a Gellérthegy
re helyezett kis erőd is, amely mind Buda, mind Pest közvet-
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len támadását megnehezítette. A tizenötéves háború ostromai
nak (1598-ban és 1602-ben) ezek után már azzal kellett kezde
niük, hogy először elfoglalják az alsóvárost, tönkretegyék a 
hajóhidat, bevegyék Pestet, illetve megszállják a Gellérthegyi 
erődítményt. Csak ezután foghattak hozzá a hegyre épült erőd 
elfoglalásához. 

Végigkövetve a középkori város átalakulását törökkori 
erődítménnyé, még egyszer szeretném felhívni a figyelmet Já
nos király építkezéseire. Úgy találtuk, hogy az ő munkálatai 
vetették meg az alapját a későbbi erődnek, ekkor lett a gyenge 
városból komolyan védhető vár, amelyet a törökök felhasznál
hattak és továbbfejleszthettek. János építkezéseit a magyaror
szági várépítészet történetébe be kellene illeszteni, hiszen az 
1530-as évek hadászati szempontból legfontosabb és méretei
ben is legnagyobb erődítési munkái Budán folytak. Az építke
zések példaadó szerepe is nyilvánvaló, elég ha az Esztergom
ban, illetve Siklóson épült rondellákra gondolunk, vagy a fe
dett kazamatafolyosóra, a falak előtti magas útra, amelyek 
mind az elkövetkező évtizedek várépítészetében jelennek meg 
tömegesen. Láthattuk azt is, hogy a további régészeti kutatá
sokra is még sok feladat vár. A falak nagy része ma is feltárat
lan, bár egyes területeken, főleg a királyi palota rondellájánál 
a szakszerű kutatás és helyreállítás után már látható az az erőd
fal, amely még sokhelyütt a későbbi feltöltések alatt várja, 
hogy újból napvilágra kerüljön és újból a városkép és a köztu
dat része legyen. 
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oklevél: 1487. április 24. - „...usqe ad hostium gradus per quem ad tur-
rim civitatis ascenditur..." - Észt. Kápt. m. lt. 53 - 3 - 18.; ilyen a feltárt 
tornyok többsége is, illetve a város legkorábbi, 1687-es (Haüy-Rabat-
ta) helyszínrajzán is megfigyelhető ez a jelenség. 

17. Első említése: 1408. november 17. Buda - „...et portám sancti Johannis 
a parte meridiei habita..." - OL Dl 9375., BTOE III/2. 511 .sz. Minthogy 
az elnevezés a kapu közelében állt, a várossal egyidős Evangélista Szt. 
Jánosról elnevezett ferences kolostorról ered, nyílván már korábban is 
ez volt a kapu neve. 

18. Első említése a Képes Krónikában az 1307. év eseményeinél: „...per por
tám, que est iuxta Synagogam Iudeorum..." (94.szakasz), illetve első 
okleveles említése: 1454. november 7. Buda - „...in piatea sancti 
Georgii martiris directe penes portám Iudeorum in acie...sitam..." -
Veszp. Kápt. orsz. lt. Instr. reg. famil. 35. in caps, sub lit. B. Mivel az 
elnevezés itt az első zsidónegyedre utal, ezt a kaput is a városalapítással 
nagyjából egykorúnak tarthatjuk. 

19. Első említése: 1414. április 19. Győr- „...prope portám Sombathkapu..." 
- Átírta Pálóczi Máté nádor 1436. március 12-én: OL Dl 9512., BTOE 
III/l. 648. sz. Ebben az esetben is a kapunak nevet adó Szombatpiac, 
Szombathely elnevezés - amely egyes feltevések szerint még a város 
alapításnál is régebbi eredetű (első megnevezése 1322. július 24-én, 
Veszpr. Kápt. orsz. lt. B. 30.) - valószínűsíti, hogy a kapu eredeti neve 
is Szombat kapu volt. Felmerült az az azonosítási probléma, hogy a 
Szombat kapu eredeti helyét nem a Kammerhof területén feltárt 
kaputoronynál kell-e keresnünk. A magam részéről nem vagyok híve 
ezen azonosításnak, mivel a két kapu 1441-ben biztosan megkülön-
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böztethető (1441. január 3. Buda. „...exeundo verő ipsam portám 
Sabbati et per fossatum dicte civitatis versus ad [quandam] [antiquam] 
curiam regiam usque ad quandam viam de ipsa civitate nostra inter 
eadem antiquam domum regiam et domum condam Frank wayvode ver
sus predictam ecclesiam sancti Petri martiris tendentem..." - Átírta 
Hety-i Benedek közjegyző 1441. augusztus 16-án: Észt. Prim. lt. U.46.). 
A kérdést azonban csak régészeti feltárással lehetne tisztázni. 

20. 1300. szeptember 2. - „...a porta castri Budensis, que dicitur 
Köllenfeld..." - Átírta Antal csanádi püspök 1300. szeptember 20-án: 
OL Dl 1507. (18. századi másolat); OA Spisska Nova Ves, Lőcse város 
lt 16 - 1. (OL Df 282.607; 18. századi másolat). A királyi vár déli ron
dellájában feltárt korábbi kaputoronnyal való azonosítása (GERŐ L. 
1951; GEREVICH 1966) téves, hiszen ez a Zsigmond-kori erődrendsz
er része volt. Megjegyzendő, hogy az oklevelet az un. budai vitában 
folyamatosan téves keltezéssel idézték, sőt téves több esetben a for
ráshivatkozás is. Gerevich László 1301-es dátumot ír, Zolnay László 
pedig 1302-re keltezi az adatot. Ez utóbbi tévesztés eredhet az oklevél 
keltezésének félreértéséből is: „anno domini millesimo terecentesimo 
secundo die mensis septembris". Köszönöm Spekner Enikő szíves segít
ségét a keltezés pontosításában. 

21. A kortina jelentése: bástyák közötti kötőfal. Ebben az értelemben helyte
len a budai királyi palota előtt az un. Koldus kaput magába foglaló falat 
északi kortinának nevezni (ZOLNAY 1977), mivel ezen a falon 
oldalazásra képes bástyák nem épültek. 

22. ZOLNAY 1977. 27-28.; ZOLNAY 1984. 207-209.; MAGYAR 1992. 
111-114. 

23. Példa erre a királyi palota északi előudvarán feltárt négyzetes torony. 
(ZOLNAY 1984. 215.) 

24. A munkálatok méretei és a kutatási körülmények nem tettek lehetővé 
kiterjedt rétegtani vizsgálatokat. A nyugati fal egyes szakaszait Gerő 
Győző figyelte meg 1959-ben a Tóth Árpád sétány alatt, majd a 60-as 
években folytatták-e megfigyeléseket a már említett közműépítési 
munkák során Bertalan Vilmosné, H. Gyürky Katalin és Gerő Győző. 
(BTM Adattár) Az északi oldalon a Bécsi kaputól nyugatra a fal egy 
rövid szakaszát figyelte meg H. Gyürky Katalin az Országos Villamos 
Teherelosztó (Petterman bíró u. 7.) építésénél. (H. GYÜRKY 1977. 
381-387.) Bár ő a falat a belső fal részleteként határozta meg, azóta a 
Hadtörténeti Intézet udvarán és az Állami Nyomda területén előkerült 
belső fal részletek és a helyszínrajzok alapján inkább a külső fal 
részének tarthatjuk az itt talált maradványt. A fal külső oldalán észlelt 
támpillérek is erre vallanak, hiszen a belső falon sehol másutt nem tár
tak fel támpillért. Másrészt néhány térkép épp ezen a szakaszon ábrázol 
a külső falon támpilléreket, pl. a Marsigli-féle török térkép, vagy 
Matthey 1753-ban készült térképe. Megjegyzendő, hogy a belső falat 
ezen a szakaszon a térképek már nem jelzik, a Hadtörténeti Intézet 
udvarán feltárt tornyot sem láthatjuk. A Bécsi kaputól keletre ismét Gerő 
Győző végezhetett megfigyeléseket. A keleti oldalon az északról a 
domonkos kolostorig terjedő szakaszt H. Gyürky Katalin vizsgálta. A 
Vízi kaputól délre eső területeken pedig Gerő Győző, Magyar Károly és 
Altmann Júlia vizsgálhatta a fal egy-egy rövidebb szakaszát. (BTM 
Adattár) 

25. ZOLNAY 1977. 27-28.; ZOLNAY 1984. 208. 
26. ZOLNAY 1984. 208. 
27. Sopron, HOLL Imre 1967, 1968, 1971, 1973. Székesfehérvár, SIKLÓSI 

1990. Kevéssé ismertek ebből a szempontból egyelőre a felvidéki kirá
lyi városok, pl. Kassa, Eperjes városfalai. 

28. A fal rövid részlete ma is látható a Széna térhez közel a Margit körúton, 
az egykori polgári Lövölde kerítéseként. Egy kisebb falcsonk a Horvát 
u. 25-27. kerti részén látható. Rövid szakaszát figyelhette meg Bertalan 
Vilmosné a Fő utcában termálvívezeték fektetése során. 
(BERTALANNÉ 1959. 260-261.) 

29. 1390. december 1. Buda - A budai Nagyboldogasszony és Mária 
Magdolna plébániák közötti perben leírják a két plébánia közötti határ
vonalat. Ennek során említik: „...versus autem Septemtrionem intra 
muros et extra muros a via petrosa usque ad novum murum, seu portám 
per quam itur ad sanctum Lazarum continuando ultra et extra murum a 

sancto Lazaro versus patibulum quod est prope viam et per quam itur ad 
S. Laurentium monasterium Heremitarum sancti Pauli cum parte que 
vocaturTothfaluvulgariter..."-Schier 1774. 111.; BTOEIII/1. lll.sz. 
Vagyis a határjárás során a mai Horvát utcánál lévőn kapun mentek ki, 
majd a mai Margit körút vonalán mentek a falak mellett egészen a mai 
Széna térig, ahol a vesztő-hely volt. 1442. május 27. Buda - A nyulak
szigeti domonkos apácák tiltakoznak Hédervári Lőrinc nádor előtt, 
mivel a budai bíró, több más polgárral együtt elpusztította, illetve elszál
lította házukat, amely a városfal felhévízi kapuja előtt állt. „quoddam 
fundi curie ipsarum dominarum de lapidibus et lignis edificatum penes 
portám seu murum iuxta Danubium, per quam iretur ad dictas aquas 
superiores..." - OL Dl 13.678. 1497. december 9. Buda - Il.Ulászló 
király a nyulakszigeti [domonkos] apácák kérésére vizsgálatot tartat, 
mivel régi időktől fogva az apácák szedték a vámot a budai pünkösdi és 
nagyboldogasszony napi vásárok idején a város Thothfalu és 
Tossanthalkapu nevű kapui mellett („...iuxta portas civitatis nostre 
Budensis Thothfalw et Tossanthalkapw vocatas..."), de körülbelül húsz 
évvel ezelőtt (r.) Jane (!) felhévizi prépost egy bizonyos Fekethe 
Bertalant bízott meg a vámszedéssel és a maga számára szedte be a 
vámot, és ez maradt a helyzet utódja Osvát zágrábi püspök idején is az 
apácák nagy kárára. - OL Dl 20.631. 

30. Bár Buda város tanácsa még mindig a Pestújhegyi vár tanácsának nevezi 
magát, tisztelve a hagyományokat. A királyi palota vár elnevezésére 
példa a Szt. Zsigmond káptalan helymegjelölése: 1511. Buda -
„...ecclesie beaté Marie virginis nőve alias sancti Sigismundi vocate 
ante castrum Budensem fundate..." - Átírta II. Ulászló király 1514. 
augusztus 26-án: OL Dl 22.563.; vagy a ferences kolostor helymeg
jelölése: 1482. június 2. Buda - „...ecclesie beati Johannis ewangeliste 
ante castrum Budensem fundate..." - Erdélyi Nemzeti Múzeum 
Törzsgyűjt. 52.; vagy Bolondóci (II.) Stibor házának helymegjelölése: 
1438. január 28. Buda - „...in hac civitate nostra Budensi, in fine 
duarum piatearum seu vicorum a parte castri nostri regalis versus et ad 
ipsum civitatem plateamque latam seu circulum sancti Georgii nuncu-
patam tendentem..." - OL Dl 88.130.; vagy a Rozgonyiak 
házadományának helymegjelölése: 1439. június 24. - „...circa castrum 
nostrum Budensem ex opposite domus Fryczpalothaya appellate in civi
tate nostra Budensi..." - OLD1 13.406. 

31. A piactér beépítésére Id. CZAGÁNY 1971, 1973, 1984. A Nagybol
dogasszony-egyház temetőjében lévő házakra például Id.: 1523. Buda -
Kivonat Buda város könyvéből („Extractus Libri Civitatis anni 1523"), 
miszerint (e.) Pwthnok-i János elmondja, hogy atyjánál, a néhai (e.) 
Pwthnok-i Zsigmondnál évekkel ezelőtt János ötvös és felesége Katalin 
elzálogosították 50 Ft-ért házukat a Nagyboldogasszony-templom 
temetőjében („...illám domum in cimiterio ecclesie parochialis beatis-
sime Marie virginis maioris habitam..."), és ezt a zálogot atyja újból 
elzálogosította, szintén 50 Ft-ért (e.) Amadé Istvánnál, amely összegből 
36 Ft-ot István az ő atyjának még életében megfizetett, a fennmaradó 14 
Ft-ot pedig neki fizette meg. - OL Dl 48.993. 

32. A falszoros a telek része, Id.: 1494. október 4., Buda - Buda város taná
csa előtt folyó perben (c.) Benedek ablakgyártó budai polgár és (n.) 
Barson Tamás megegyeznek, miszerint Tamás 32 Ft-ot fizet Benedek
nek, amiért megkap egy kettejük háza közötti emeleti boltozott hely
iséget és egy istállót a város falai között („...cuiusdam boltha inter 
domos eorundem Thome Barson et Benedicti Vitriparis superius in 
secunda serié ipsius domus constructe..." „...pretactam boltham unacum 
stabulo retro inter duos muros civitatis extra sciliczet curiam domus 
eiusdem Thome Barson directe constructe..."). - OL Dl 39.212. 
Ugyanerre mutat régészeti megfigyelés is. Például a királyi palota észa
ki előudvarán feltárt kettős pince (83/19. 84/2. 84/3. 84/6. szelvények) 
szellőzőkürtője a falszorosra nyílt. (MAGYAR 1992. 111.) 

33. Az Erhard Schön-féle metszeten, illetve a Haüy-Rabbatta-, vagy a de la 
Vigne-féle térképeken több ilyen épületre is látható példa. Régészeti 
kutatással részben feltárva pl.: GERŐ Gy. 1964/b. 313. 314.; 12-19. 
kép. 

34. Például a keleti oldalon: Tárnok u. 11. 
35. Szt. Mihály kápolna, Id.: - GERŐ Gy. 1964/a. 389-393. 
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Domonkos kolostor, Id.: - H. GYURKY 1981 
Táncsics Mihály u. 9., Id.: -ZOLNAY 1967.39^17.; ZOLNAY 1968.40-60. 
36. ZOLNAY 1971. 271-282. 
37. Ilyen épület maradványainak részletét tárta fel Gerő Győző a domonkos 

kolostor szomszédságában, Id.: GERŐ Gy. 1964/c. 317-318. írásos 
emlékek is gyakran említenek épületeket a falak szomszédságában: 
1398. november 25., Buda - Konth Miklós nádor özvegye és fia, Miklós 
a csatkai kolostornak adományoztak egy házat a domonkos kolostor 
mellett, valamint egy másik házat az alsóvárosban a városfalon kívül, 
Szt. Pál háza alatt („...quorundam duorum fundorum...in civitate 
Budensi in contiguis vicinitatibus ecclesie utputa sancti Nicolai confes
sons a plaga australi i[n] Castro predicto et in suburbio dicte civitatis 
Budensis penes fundum curie sancti Pauli olim per condam dominum 
Lodovicum regem Hungarie felicis reminiscentie ad honorem et glóri
ám ipsius sancti Pauli donatum et collatum a parte inferiori penes allodi
um Iacobi civis memorate civitatis Budensis extra murum sub eadem 
domo prefati sancti Pauli a parte Danobii situatorum habitorum et exis-
tentium..."). - OL Dl 8373. 1441. január 3., Buda - A plébániák határ
járásában szerepel Konrád polgár majorsága a régi királyi ház alatt 
(„[...] quadam domo allodiali Conradi civis Budensis sub ipsa domo 
regia existente simulcum quibusdam aliis domibus ex alia parte seu in 
opposite eiusdem domus annotati Conradi habitis..."), illetve a Takács 
utca, szintén a régi királyi ház alatt („...in piatea seu vico textorum 
quedam domus Blasii Tosi dicti sub predicta antiqua domo regia exis-
tens..."). - Átírta Hety-i Benedek közjegyző 1441. augusztus 16-án: 
Észt. Prim. lt. U.46. 1485. szeptember 5., Székesfehérvár - A fehérvári 
káptalan előtt néhai (mg.) Kezy-i Benedek országbírói jegyző fia (e.) 
Berky-i László különféle birtokait, elcserélte (e. mg.) Tholna-i 
Bornemyza János kincstartósági jegyzővel többek között egy házra a 
Szombatkapu előtt („...quandam domum suam lapideam in civitate 
Budensi foris poriam Zombathkapw nuncupatam inter domos domini 
episcopi Agriensis et ortum condam magistri Dyonisii prothonotarii 
Regie maiestatis sitam simulcum orto...") - OL Dl 19.072. 

38. RÓZSA György: Budapest régi látképei. MHB 2. Bp. 1963. Kat. 86. 
39. Erhard Schön metszete: RÓZSA 1963. Kat. 1. A Schön-féle metszeten 

látható későközépkori ágyutornyokra Holl Imre hívta fel a figyelmet: 
HOLL 1981. 233. 

40. Az ágyútorony valószínűleg a mai Fehérvári rondella belsejében talál
ható. Feltárás itt még nem folyt. Az ágyútornyot azonban ábrázolja az 
1598-as Zimmermann féle metszet (RÓZSA 1963. Kat. 8.) is a rondella 
belsejében. Az alábbiakban szó lesz még a rondella kiépüléséről, ld 79. 
jegyzet. 

41. Az alábbi fejezet történeti összefoglalása főleg IVÁNYI Béla: Buda és 
Pest sorsdöntő évei. TBM IX. (1941) 32-84.; SUGÁR István: A budai 
vár és ostromai. Bp. 1979.; BARTA Gábor: A Sztambulba vezető út 
(1526-28). Bp. 1983.; SINKOVICS István: Magyarország története 
1526-1608. In: Magyarország története III/l. Szerk.: PACH Zsigmond 
Pál. Bp. 1985.; SZAKÁLY Ferenc: Vesztőhely az út porában. Bp. 1986. 
és FODOR Pál: Magyarország és a török hódítás. Bp. 1991. alapján 
készült. 

42. IVÁNYI 1941.34. 
43. IVÁNYI 1941. 35. Wilhelm Waldburg báró, Ferdinánd udvarmesterének 

Augsburg város tanácsához írott levele szerint, 1541. augusztus 22. 
44. A törökök 1529-es ostromát a következőképpen írja le egy korabeli 

röplap: „Nachgeends haben die Turgken ir geschutz in die gassen bey 
Sand Sigmund gepracht, auf all weer des sloss furnemlich des grossen 
kayser Sigmunds etc. sal geschossen, den knechten, so noch im sloss 
gewesen, die weer genommen; in dem etliche heüser abgerissen, das 
holtz wegkh, alles dem graben zuetragen, den angeschütt, also daz sy zu 
den venstern des grossen sals hinein haben mugen steigen." (Wien 
HHStA, AA 12. csomó. 1529 IX. 10-e körül; Iványi 1941. 43. jegyzet.). 
Ugyanígy említi meg Caspar Ursinus Vellius is, aki részt vett Ferdinánd 
1527-es budai bevonulásában: „Ex űrbe ad arcem viae duae amplae 
fuerunt, ante earn area ingens est... Inter aream arcemque fossa ducta est 
lata pedes triginta, quae committitur ponte. Prima facie aedes Caesaris 
Sigismundi immani substructione, mole magis, quam pulchritudine 
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visendae..." (Casparis Ursini Velli de Bello Pannonico Libri decern. 
Vindobonae 1762. 16.) Antonio Mázza hasonlóképpen ír az 154l-es 
otrom kapcsán: „...dalia cittate e diviso con una honesta fossa, ma non 
fianchi, cavallieri, ne muraglie che grande resistentia potesser fare." 
(Buda 1541. évi bevételéről Mázza Antal egykorú jelentése. Közli B. 
NYÁRY Albert. Történelmi Tár 1875. 227.) 45. ISTVÁNFFY Miklós: 
Regni Hungarici História post obitum gloriosissimi Matthiae Corvini 
regis. Köln 1724. 98. 

46. Megjegyezendő, hogy Bécs erődítései jóval jobb állapotban voltak, 
amely részben Mátyás király hadjáratainak is „köszönhető". A német 
birodalmi csapatokat is csak Bécs védelmére sikerült részben össze
gyűjteni. Ld. Wien 1529. Die erste Türkenbelagerung. Katalog. Wien 
1979. 

47. Az ostrom körülményeit a védők szemszögéből a szemtanú Szerémi 
György leírásából ismerjük a legrészletesebben: SZERÉMI 1857. 

48. „At Rogendorffius tripartito urbem oppugnare adortus, tribus in locis 
aggeres, in quibus majora tornamenta collocarentur fieri jussit: quorum 
unus ab ea parte, qua ex űrbe ad Logodium pagum itur, ...ex quibus mae-
nia contínuis tormentorum ictibus sine intermissione concutiebantur." 
(ISTVÁNFFY 1724. 106.) „Altera die de Lógod inceperunt de ingeniis 
suis meniam civitatis dirumpere. Ita fracta erat murus civitatis Budensis 
usque ad fundamentum ad sexaginta passum. (SZERÉMI 1857. 
286-287.) A városfal itteni szakaszának feltárása során H. GYÜRKY 
Katalin a Tóth Árpád sétány 8. számú ház előtt megfigyelte, hogy a 
belső városfalat a 16. század elején elbontották, illetve ugyanekkor a 
városfal egykori tornyát is átépítették, a falszorost pedig feltöltötték. 
Véleményem szerint ezek a munkálatok az 1530-as ostrommal (esetleg 
az 154l-es ostrommal) álltak összefüggésben. Amikor a lerombolt külső 
falat újból fel kellett építeni került helyére az egykori falszorost elfedő 
feltöltés és ugyanekkor a szintemelés miatt megszűnt a belső fal jelen
tősége is, ezért a feltehetően szintén szétlőtt belső falat visszabontották. 
(H. GYÜRKY 1978. 31-40.) 

49. „...tertius verő ad septemtrionalem urbis partem, in qua Blasius Rascaii 
aedes constructae erant;" (ISTVÁNFFY 1724. 106.) Ráskai háza 
valóban a város északnyugati sarkában állt, erről oklevél is tájékoztat: 
1490. október 4. Ráskai Balázs elcseréli Losonczi László birtokaival 
budai házát (feltehetően a csere mégsem ment végbe), a ház hely
meghatározása: „domum lapideam retro ecclesiam beaté Marie 
Magdalene in angulo penes murum civitatis sitam..." - Erdődy es. gal-
góci lt. 97-11-23. 

50. A Kammerhofot 1. Lajos, miután Remete Szt. Pál ereklyéjét megszerezte 
Velencétől, 1381-ben a budaszentlőrinci pálosoknak adományozta, akik 
elcserélték azt 1416-23 körül Hermann cillei gróffal, majd pedig Ciliéi 
Ulrich halála után magszakadás révén már Mátyás király guti Országh 
Mihály nádornak adományozta 1458 után. Az adományozást megemlíti 
Gyöngyösi Gergely, de tévesen a későbbi, Ciliéivel elcserélt házra 
vonatkoztatja (GYÖNGYÖSI 1988. 77.), de egy 1398. november 25-én 
kelt oklevél világosan megemlékezik az adományról, amely a város fala 
mellett volt (OL Dl 8373.), valamint világos a pálosok és Herrman gróf 
cseréjének okirataiból is (1416., 1423. július 3. - Átírta tartalmukat 
Egervári László tárnokmester 1494. február 19-én - OL Dl 8840.). 
Mátyás adományát Országh Mihály számára a Werbőczy-féle for-
muláskönyv őrizte meg (Észt. Főszékesegyházi Kvt. Ms. II. 521. 166. 
V.-167. r.), 1525-ben Országh János váci püspök birtokaként említik. 
(1525. február 15. - OL Dl 24.077.) „...alter haud procul a maenibus, 
ubi introrsus Orsagorum procerum domus habebatur, institutus est;" 
(ISTVÁNFFY 1723. 106.) „Meniam Budensium ex parte domini 
Francisci Orzagh totaliter ad terram destruebant, sed turrem nunquam 
potuerunt de machinis dirumpere, tarn fortis erat." (Szerémi 1857.286.) 

51. A történetírók adatai mellett hivatkozhatunk az alábbi forrásokra: 1531. 
április 24-én Bogárdi János budai harmincados levelében azt javasolja 
Nádasdy Tamás alkincstartónak, hogy a budai harmincad jövedelméből 
lehetne folytatni a budai városfalak erődítését, amelyet ugyan már rom
jaiból fölfalaztak, de a további erődítésekhez nem áll rendelkezésre ele
gendő összeg: „Si Maestas (sic!) Regia preciperet per litteras, bonum 
esset ad edificationem et fortificationem murorum huius civitatis 



exponere de proventibus istius tricesime Budensis et interim in solu-
tione dampnorum superfederetur, donee bene fortificaretur civitas, quia 
licet iam undique et circumquaque in omnibus rupturis murata est. 
Tarnen adhuc munire magis placeret, sed non possunt, quia defecerunt 
in expensis..." (OL Nádasdy lt. Missilis) 1532. május 20-án Csábi István 
Nádasdy Tamásnak írt levelében mentegeti magát, egy bizonyos 
pénzösszeg felöl, amelyet Atthinai Simontól vett át Buda várának 
erődítésére: „lam aliquocies Maiestas sua mihi litteris suis mediante 
mandavit, ut earn summám pecuniarum, quam exegissem de Simoni de 
Athyna ad edificationem castri Budensi redderem,...Qua quidem summa 
hanc Arcem adeo potuissem munire reformareque..." (OL Nádasdy cs. 
lt. Missillis) 

52. Jellemző, hogy a vár 18. századi erődítési terveiben sem sikerült jobb 
megoldást találni. Egy korszerűnek mondható megoldás a meglévő 
falak teljes elbontásával járó igen nagymértékű átalakítást kívánt volna. 
Ld. erre vonatkozóan egy 1689-es tervet (Bécs, Bundeskanzleramt, 
Hofkammerarchiv), amely a teljes rondella, sőt az egész királyi palota 
elbontásával, és az erődfalak hátravonásával próbálkozik, vagy Johann 
Matthey 1743-ban készült tervét (Bécs, Kriegsarchiv. G. I. h. 67.), ame
lyen a rondella helyén rendhagyó formájú bástyákat látunk. Végül a ron
dellát a XVIII. században is eredeti alaprajzi formájában állították 
helyre, ahogyan ez számos térképen látható, pl. Matthey 1730-ban 
készült felmérésén is. 

53. Érdemes figyelmet fordítanunk az elnevezések bizonytalanságára. Hans 
Dernschwam rondellának (Rundéi) nevezi (Dernschwam 1923. 270.), 
Zalay János pozsonyi ispán levelében magyarul basthia-t ír (OL 
Nádasdy cs. It. Missiles 35. es. 1541. május 30.), Antonio Mázza ezzel 
szemben couallier tondo-t ír, amit ma inkább köralakú magas ágyúál
lásnak fordítanánk (Mázza 1875.228.), végül Brutus és Istvánffy torny
ot (turris) emlegetnek (Brutus 1876. 87.; Istvánffy 1685. 152.) Az eln
evezések tehát a kortársak számára sem voltak tiszták. A magas ágyu-
tornyokat Magyarországon ekkortájt kezdik felváltani még csak az alac
sonyabb, de szélesebb bástyák, vagy rondellák. Budán egy-egy épít
ményről nehéz eldönteni (pl. a csekély átmérőjű Híradás bástyáról, vagy 
a törökök építtette un. Kakas kapu bástyáról), hogy ágyutoronynak, 
vagy inkább bástyának tartsuk-e. A valódi bástyák belseje földdel van 
feltöltve, tetejére tüzérségi üteget lehet elhelyezni, a többszintű tüzelést 
kazamaták biztosítják. Ilyen szemmel nézve nem mindegyik budai 
bástya érdemli ki ilyetén elnevezését. Ebből a szempontból a különleges 
megoldású déli rondella sem igazi bástya még, hiszen, bár az 
ágyulőrések szintjéig földdel van feltöltve, de effölé még egy újabb lőál
lás emelete magasodik. Antonio Mázza leírása ilyen téren a 
legérzékenyebb, mivel ő körülírva a védművet, köralakú magas leállás
nak nevezi, amelynek homlokzata lőrésekkel csipkézett és francia 
módra van ágyukkal felszerelve. (Sajnos eme utolsó megjegyzés 
értelmét megfejteni nem sikerült.) Az elnevezések közül ma a rondella 
jelenti leginkább, ezt a korai bástyatipust. 

54. GEREVICH 1966. 238-252. 
55. „Huic turris e vivo lapide adiunctus fossa muniebatur, Ioannis Regis 

postremum opus, qua duci fossam, rupes interiectae prohibèrent, fero 
adseissa." (BRUTUS 1876. 87.) 

56. „Dalla parte di levante vi e il castello quasi tutto hedificato in sasso, et 
molto piú alto che la cittate, le quale verso quella parte tutta si va sem-
pre inalciando. E guarnito di grossa et buona muraglia et con un coual
lier tondo in mezzo délia curtine, o, noi dir fazzata de foravia merlati et 
cannonegiato alla franzese, che signoreggia tutta la campagna sino al 
monte detto di San Gherardo, il quai gli e lontano 800 passa in circa." 
(Mazza 1875. 227.) „Was zerschossen am Schlosse als das Rundel, so 
der Wejda hot gepawt, is wieder aufgemauert..." Hans Dernschwam, 
1555. (Dernschwam 1923. 270.) „Iam arx, qua assurgit in orientem 
solem, intus ornatur opere magnificentissimo...Huic turris e vivo lapide 
adiunctus fossa muniebatur, Ioanni regis postremum opus, qua duci fos
sam, rupes interiectae prohibèrent, fero adscissa. Ita arce ponte iuneta 
descendere quam commodissime, molliter se colle demittende, ad 
Danubium licebat, cum ante extruetam turrim, latiore ambitu descen-
dentibus per urbis portám, longa itineris mora commeare necesse esset, 

atque adeo, ut non facile ii fugere aspectum hominum in magna fre-
quentia possint, qui ut aliquando fallendi essent, multi aeeiderent cassus. 
(Brutus 1876.87.) „Ad orientem solem, ubi arx est sumptiosis tot regum 
operibus ad laetissimum undique prospectum aedificata, lapideam per-
amplam turrem medioeri altitudine opportune construxerat, quae ita 
iungebatur adhaerelatque arci, ut exterius cum ponte portám haberet, 
qua liber egressus descensusque tutissimus ad flumen per fossam con-
cissa rupe excavatoque solo, vel septenis in acie armatis non incom
mode praeberetur...." (Iovius 1552. 360.) „...et porro ad orientem solem 
turris lateritia satis alta construeta arci imminebat; qua et arci praesidio 
esse, ac liberam et commodam e Danubio aquationem obsessis praebere 
poterat; quae tempore obsidionis longo per urbem cireuitu, non sine 
metu et periculo petebatur;" (ISTVÁNFFY 1724.144-145.). Úgy vélem 
talán a kiadók hibájából Istvánffy szövegébe sajtóhiba csúszott: 
imminebat helyet az eredeti szövegben immuniebat állhatot. A torony 
nyílván nem múlta felül magasságával a várat, ahogy ezt a fordítás is 
közli (ISTVÁNFFY 1962), hanem erősítette azt. A régészeti feltárások 
Gerevich László vezetésével folytak, a feltárások eredményeit ld. 
GEREVICH 1966. 239-245. Ezzel párhuzamosan végezték el a műem
léki helyreállítást Gerő László tervei szerint, ld. GERŐ L. 1951. 
144-170. Mind Gerevich László, mind pedig Gerő László a rondellát 
korábbra keltezték, bizonytalanul ingadozva a Zsigmond-kortól, a 
Jagelló-korig. Ezt a bizonytalanságot leginkább a rondella kaputornyá
nak Zsigmond-kori formái okozták, másrészt a Zsigmond-kori elővéd-
mű helytelen azonosítása a Kelenföldi kapuval, amelyet 1300-ban említ 
oklevél. Az írott források és a régészeti feltárások eredményei is ezzel 
szemben egyértelműen János király építkezéseit tanúsítják, és nem egy 
korábbi rondella átépítését. Ld. VÉGH 1992. 124-127. 

57. Faenza, Casa Pirotta műhely. 1525 körül. BTM ltsz.: 51.559.1-2., 
Pannónia Regia. Kiállítási katalógus. Bp. 1994. Kat. VIII—31. 
(BERTALAN Vilmosné) 

58. GEREVICH 1966.239-245. 
59. VÉGH 1992. 124-127. 
60. VÉGH András: A középkori budai királyi palota idomtéglái. (Kézirat) 

Egy címer, valamint a körülötte elhelyezett gyümölcsfüzér töredékei. 
Gyümölcsfüzér: BTM ltsz.: 49.70.1-16., 51.3305. 1-3., címertöre
dékek: BTM ltsz.: 49.86., 51.3280., illetve 1 db. leltári szám nélkül. A 
töredékek egy címertöredék kivételével (dalmát oroszlánokkal, vala
mint a Szapolyai címer részletével díszítve) elkallódtak. 

61. A kazamaták feltárásának leírása: GEREVICH 1966.231-238. Az árokra 
lásd Jovius szavait az 154l-es ostrom eseményei megörökíté-sénél: 
„Neque interim Budenses paratae occasioni ad intercludendos hostes 
defuere quin ab Aquariae turris porta et per fossam, quam a Johanne 
rege perductam ad flumen diximus, confestim erumperent..." (JOVIUS 
1552.368.) 

62. Jól látható ez a Schedel-féle metszet szélén, ahol a déli völgyzárófal déli 
oldalán látszik az elővédmű részlete és a völgyzárófalak gyilokjárói is. 

63. „...nostri erant tantum viginti duo nazandones et submergere fecerunt 
iuxta infra rippam Vizwar arcis Budensis..." az 1530-as ostrom kapcsán 
említi Szerémi. (SZERÉMI 1857. 283.) „Commincio a batter con VIII 
canoni doppo la Torre delle aque, che cosi chiamano perche e fatta per 
difesa di quelli della terra che vogliono venir al fiume..." (MAZZA 
1875.226.) A Vízvár részletes leírását Mazzánál és Joviusnál találhatjuk 
meg: „Dalia parte di tramontana dove gli e la volta dal fiume, vi sono 
dui turrioni non del tutto fatti come si fano gli fianchi o belloardi in 
Italia ma, a quella similitudine, li quali acompagnati con una scala cop-
erta dall' un canto, et dall' altro con una buona di muraglia, si vano a 
bagnar nel Danubio, et son fatti si per signoregiamento del fiume, come 
per commoditá di quelli di dentro, quando vogliono andar all' aqua...." 
(MAZZA 1875. 227. „Ea enim erat natura loci ut castra hinc praealta 
imminentis montis crepidine, illinc uero ad laeuam praeterfluenti 
Danubio munirentur, in tergo autem praeualidus agger erat erectus, con
tra portám turremque, quam Budenses, quod flumine ablauatur, 
Aquariam vocant. Nam ab excelsa urbis arce, duo brachia pinnati muri 
per decliues praeruptosque descensus ad flumen deducta erant, tantum 
que loci in ripa intercipiebant, quantum in summo tota arcis amplitúdó 
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complectebatur. In eo spatio cum stabulis regis uetera erant naualia, bin-
isque portis ac turribus praecludebatur id iter, quod iuxta flumen haud 
multum lata ripae margine in campos perducebat." (JOVIUS 1552. 
364.) 

64. Erre lehet kövekeztetni Mázza leírásából, bár a Schön metszet ezt nem 
mutatja. Ld. 57. j . Az un. Vizirondella török építmény, sem Mázza nem 
említi meg, sem Schön nem ábrázolja. 

65. Az Ybl-bazár felépítésével a múlt század végén elbontották az itteni 
falakat, a Vízvár sarkai fölött ma épületek emelkednek. 

66. Ld. 32. jegyzet. 
67. A bástyát még nem tárták fel, maradványai a 18. században épült Szt. 

József bástya feltöltésében nyugszanak. Jól ismerjük formáját a 
térképekből, pl. a Haüy-Rabatta (1687), vagy a de la Vigne (1686) 
térképről. Iovius és Istvánffy említi, mint új védművet 1541-ben, a 
korábbi 1530-as ostrom színhelyén: „In primis ab ea parte, qua ipse 
Rochandolphos decern annis magna aeditia murorum strage moenia ver-
beraret, admirabilis e lapide constructa munitio visebatur. Ea nobile 
Horsacorum aedes complexa in eorum ventum prominebat, obtu-
sioreque angulo ac insigni proiectura, cui tormentariae inerant fenestrae, 
diversa utriusque moenia defendebat, ita ut longe omnium facilimus ad 
oppugnandum aditus demonstrate periculo tolleretur. Ab ea enim parte 
exscelsus atque perpetuus collis, in quo Buda opportune posita conspic-
itur in planitiem desinit, quum ab aquilone orienteque aestivo, unde 
Danubium despectat, accessus maxime arduus ac impeditus, per 
augustis et tortuosis collibus ostendatur. (JOVIUS 1552. 360.) „Nam ad 
magnatum Orsagorum aedes, e quarum regioné maenia verbetaverat, 
ingens e lapide constructa munitio visebatur;" (Istvánffy 1724. 144.) 
Károlyi Árpád, Banfi Florio majd Gerő László is a budai várral 
foglalkozó munkáikban az Erdélyi bástyát a régebbi tipusú olaszbástya 
korai megjelenésének és egyben a vár legmodernebb védművének 
tartják. Gerő azonban hangsúlyozza a védmő különleges, a terephez 
alkalmazkodó voltát is. (KÁROLYI-WELLMANN 1936. 200. BANFI 
1936. 115. GERŐ L. 1951. GERŐ L. 1955. 220. GERŐ L. 1975.) A 
védmű szárnyait nem lehetett oldalazni, tehát szögletes formái ellenére 
semmiképpen sem nevezhető olaszbástyának. Nehéz viszont a szokásos 
elnevezések bármelyikét is alkalmazni, erre a különleges, valóban korai 
védműre. Istvánffy sem talált jobb szót rá, mint a munitio. Az igen 
általános értelmű bástyánál precízebb kifejezést - a kötőfalak elé kiug
ró, de azoknál nem magasabb, ütegek befogadására és oldalazásra képes 
védmű értelmében - nem igen lehet találni. 

68. Említi Brutus és Istvánffy is, mint 1541-ben az előző ostrom óta újonnan 
épített védműveket: „Iam ad Sabbatinam portám, quam appellant, qua 
est euntibus Budam Veterem et Visegradum iter, eggregie munitum 
propugnaculum a meridie muros adeuntes arcet, a latere nudatos, atque 
expositos ad tormentorum ictus, quorum magna vi est propugnaculum 
instructum." (BRUTUS 1876. 87.) „...et ad Sabbatinam quoque portám, 
penes Judeorum plateam, qua ad veterem Budam itur, justae magnitu
d e s propugnaculum aedificatum erat..." (ISTVÁNFFY 1724. 144.) 
Valószínűleg Mázza leírásában erre az erődítményre vonatkoztathatjuk 
az alábbi sorokat: „...et dalla parte di levante ha la pianura spaciosa, et 
gli sono le rovine di Buda vecchia lontana circa dui miglia, et vicino alle 
mura un borgo assai grande con una chiesa dedicata a San Michèle, 
dalqual chiesa la porta cittate, che e a quella parte, ha pigliato il nome et 
si dimanda porta di San Michèle. Et quivi gli sono dui fianchi o bel-
loardi in cadauno delli dui angoli ail' Italiana, V uno dall' altro poco dis-
costi, che facciono gagliardissima difesa. (MAZZA 1875. 227.) Mazza 
észrevehetően tévesen cserélgeti az égtájakat. Mindenestre az idézett 
rész előtti mondatban a Gellérthegyet nyugatra fekvőnek mondta, így 
érthető, ha ezután Óbuda romjait keletre helyezi. A következő mondat
ban azonban a királyi palotát is keletre helyezi. Másik tévedése, hogy az 
Óbuda irányába fekvő nagy külváros templomát Szt.Mihálynak szen
teknek mondja. Ezen nyílván a Szt. Péter mártir templomot és a 
körülötte fekvő külvárost kell érteni. Az égtájak és elnevezések felcse
rélések ellenére a leírás pontos, a külváros valóban Óbuda felé terült el, 
és valóban erre nyílt a város kapuja is, a Szombat kapu. Minthogy az 
erődítést saját bevallása szerint csak rajzokról és beszámolókból 

ismerte, nem csodálhatjuk, hogy tévedett. Ugyanakkor figyelemre 
méltó, hogy a Szombat kapunál elhelyezkedő védmőveket olasz módra 
építettnek nevezi. 

69. Ld. de la Vigne 1686-ban, Haüy 1687-ben illetve Matthey 1743-ban 
készült térképét, valamint az északi oldal látképi ábrázolásait. 

70. Itt is megjegyezhetjük, hogy a 18. századi erődítés során sem találtak jobb 
megoldást a sarok megerősítésére a rondellánál, így ezt állították helyre. 

71.BENCZE1992. 241. 
72. A későbbiek során sem töltötték fel a bástyák belsejét, ld. például Langer 

1749-ben készült térképét (Hadtörténelmi Intézet lt.). 
73. A török elnevezés is arra utal, hogy a bástyát nem a törökök építették, 

mivel nem viseli valamelyik budai pasa nevét. Ez általában a török 
foglalás előtt készült védművekre jellemző. (Pl. Nagy Frengi bástya, 
Erdélyi bástya, Savanyúleves bástya stb.) 

74. Némi kritikával kell tehát kezelnünk azokat a véleményeket, melyek 
szerint az 1526 és 1541 közötti „zavaros időkben szó sem lehetett a vár 
gyökeres átépítéséről." „Buda erősen középkori vár benyomását tette, 
amikor 1541-ben török kézre került..." (KÁROLYI-WELLMANN 
1936. 200-201.). Károlyi és Wellmann munkája nagy tekintélynek 
örvendett, ennek is köszönhető, hogy a János királyra vonatkozó som
más megállapításaik a későbbi szakirodalom hozááállását is befolyá
solták. Pedig már Újhegyi Béla felismerte, majd Banfi Florio részlete
sebben ki is fejtette János király építkezéseinek jelentőségét, bár Banfi 
egyes megállapításai utólag túlzásnak bizonyultak. (ÚJHEGYI 1892. 
30.; BANFI-MAGGIOROTTI 1934.; BANFI 1935. 56-71.; BANFI 
1936. 102-131.) 

75. Pest erődítése: DÉTSHY 1994. 227-234. Domenico da Bologna 
munkásságát Balogh Jolán foglalta össze (BALOGH 1943. 209-211.), 
valamint adatait Banfi Florio használta fel várépítészeti munkáiban 
(BANFI 1932. 296.; BANFI 1935.) Eszerint az olasz építész I. Ferdi
nánd szolgálatában állt az 1530-as évek elején. 1533. szeptember 5-én 
bízták meg Bécs és más helyek erődítésével, és kinevezték királyi 
építésznek. Nem vehetett részt tehát János király budai erődítési 
munkáinak kezdetén, hiszen adatunk van arról, hogy Budán már 
legalább 1531 óta dolgoztak, (ld. 51 j.) Ezután néhány évig nincs 
adatunk, majd pedig újból csak 1540-ben tűnik fel, mint János király 
építésze, aki Újbálványost építi (Szamosújvár, R: Gherla). „Dominicus 
architector et edificiorum regalium fundator" (BALOGH 1943. 210.) 
Tehát Jovius adata, miszerint a János által végeztetett erődítések a 
bolognai építész művei nem állja meg egészében a helyét. „Immutata 
enim urbs faccies, nam ingentia propugnacula peritissime constructa, 
novarumque turrium moles admirabatur, quas Johannes architecti 
Bononiensis ingenio fretus muniendis portis addiderat." (Jovius 1552. 
360.) Érdemes megfigyelnünk azt is, hogy Mazza, illetve Zalay János 
pozsonyi ispán kifejezetten a György barát által végeztetett munkáknál 
említik meg a bolognai származású olasz mestert. Ezért erősen kérdés
es, hogy a korábban, János király által végeztetett erődítések tervezője 
és irányítója is ő volt-e. Mindenesetre Domenico mester erdélyi műve, 
Újbálványos, vagy mai nevén Szamosújvár (R: Gherla) vára nagyon 
különbözik a budai építményektől. (Alvinci munkáit részletesen még 
nem ismerjük.) Ez ugyanis egy négyzetes erődítmény, sarkain szabályos 
ó-olaszbástyákkal. (LECHNER 1917.) 

76. „Dalla parte di mezzogiorno il paese vicino e per la maggior parte pieno 
di colline picciole, con molti monti ma lontani. A canto la muraglia non 
vi solea esser fossa alcuna - ma il frate lo inverno passato fece lavorari 
con diligentia, et non solo fece fare una fossa molto larga, ma buttando 
il terreno di foravia fece far un contrafossa di sorte, che senza cavallieri 
la muraglia non potea esser battuta vicino fondamenti et al terreno si 
corne avanti si potea.... A canto al castello quai e nel passo alto corne 
ho detto, vi e un giardino tutto posto in quella pianura che gli e vicina et 
tutto circondato di muraglia, dove il Re Giovanni per una scala di pietra, 
che scende dalle mura di detto castello, solea venire a recreatione, et 
quivi il frate havea fatto far un terrapieno, et posta una buona guarda di 
archibuscieri con alcuni pezzi di artigliaria. Da tutte le parti di detta cit
tate che erano deboli, gli e fatto un terrapieno honesto et ben fondato, 
opera tutta di uno inzegnero Bolognese, chiamato Domenico, quai solea 
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essere a servici del Re di Romani..." (MAZZA 1875. 228.) „Dicunt 
quundam (sic!) italum interius esse, qui in civitate fossas et repleturias 
preparari fecit, penes Kys waszar recludere fecit vicum, et circa 
Frispalotha similiter cum fossa ita agit. (Zalay János pozsonyi ispán lev
ele Nádasdy Tamáshoz, 1541. május 30. (OL Nádasdy es. lt. Missilis 
35. cs.) Nem ismerjük a Kys vaszar helyét. Amennyiben ez kis vásárt 
jelent, úgy a Szt. György tér Zsidó kapu felőli részén kéne keresnünk. 
Buda fennmaradt 1505, és 1510 körüli bordézsma-jegyzékeiben ugyanis 
ott említik meg több alkalommal. 

77. A régészeti feltárás nem szolgáltatott kellő bizonyítékokat a fal kel
tezéséhez, mindössze egy relatív időrend határozható meg, miszerint ez 
a K-Ny-i irányú fal már hozzáépült a nagy támpilléres É-D-i irányú, 
nyugati falhoz. Megfigyelhető volt az is, hogy ebbe a várfalba korábbi 
polgárház oldalfalát is belefoglalták. A Schön féle metszeten félig 
késznek láthatjuk a falat, csupán a későbbi Koldus kaputól (vagyis a 
korábbi Frispalotától) keletre eső szakaszát ábrázolták, az attól nyugatra 
lévőt nem. Az előző, 72. sz. jegyzetben idézett, Zalay János pozsonyi 
ispántól származó levél is megemlíti, hogy 1541-ben a Frispalota mel
lett elzárták az utcát, bár ő árokról is szól, amelynek eddig semmiféle 
nyomára nem akadtak. 

78. „Roggandorf Villelm egy sáncot az Madárhegyre vettete, másikat az 
Geglyérdhegyre, harmadikat az Geglyérdhegy oldalában, kikből éressen 
teretteté minden felel Buda varasát. Egy ostromot tőnek az naszádosok 
az zsidó utcáról, kinek az falát igin megterették vala, de semmit nem 
nyerének. Más ostromot tőnek az Bódogasszony-cemiteriom mellett, kit 
ugyan elvesztínek. Harmadik ostromot tőnek az zsidó kapu felől király 
kertinél, kit az nímetek elvesztínek." (VERANCS1CS 1981. 51-52.) 
„Jeronimus Dudith servitor domini Strigoniensis hodie venit ad nos et 
dicit, ut a tribus partibus inceperunt Budám sagittare: ab illa parte, ubi 
mendici domos sub arcé erexerant, arcem sagittant et unam Basthyam, 
a parte Pesth iterum unam Basthyam sagittant, deinde folyosoth unde 
milites temporum Sigismundi imperatoris auffugerant." (Zalay János 
pozsonyi ispán levele Nádasdy Tamáshoz 1541. V. 10-én, OL Nádasdy 
lt. Missiles 35. es.) „...de Buda hec possumus seribere, ut a quinque 
partibus sagittant: de Madarheegh sagittant, a porta iudeorum usque ad 
turrim arcis nomine Bwszwgan murus est dirupta unacum turri 
Bwszwgan, turris etiam in qua nos habitabamus est dirupta. Ex alia parte 
sagittant penes portám saneti Joannis murum civitatis, sagittant iterum 
aquam turris (sic!). Iterum est una Basthia, quam etiam disrumpunt, 
quarum dampna ex illa faciebant et non mediocria." (Zalay János poz
sonyi ispán levele Nádasdy Tamáshoz 1541. V. 30-án, OL Nádasdy lt. 
Missiles 35. es.) A palota és a déli rondella rombolása: „Quodam die 
cum sederet [regine Isabella] in Stuba majore cum puellis suis, venit per 
fenestram globus partim plumbeus partim ferreus, qui forte marmoris 
fracta, impegit in murum, et dissiliens in multas partes, ollas aliquot for-
naces fregit, neminem tarnen laesit." „Cum Germanis proditio cessisset, 
ira et odio perciti coeperunt in omnes fere castri partes globos conjicere. 
Erant ambulacra duo, extra castrum prominentia, tamquam duo brachia, 
in quorum uno Serenissimus dominus rex Poloniae habitaverat, quae 
coeperunt demoliri, et superiores partes una cum testudinibus dije-
cerunt. Turrim etiam Stephani in multis locis perforaverunt. Postremo et 
propugnaculum novum majore ex parte est concussum. Dejiciebantur 
etiam et pinnae ambitus murorum, ne quis illhic consistere posset." 
(VERANCSICS 1857. 174. 177.) 

79. „Am Juden thor ist ein schlechter manttel vie ein rundéi." 
(DERNSCHWAM 1923. 270.) GERŐ Gy. 1956. 261-278. Gerő Győző 
a Fehérvári rondelláról írott tanulmányában nem használta fel 
Dernschwam adatát. Arra hivatkozott, hogy a Schön-féle metszeten még 
nem ábrázolt rondella, a Zimmerman-féle metszeten ( 1598) már látható, 
tehát biztosan török építmény, amely még a tizenötéves háború előtt 
készült. Ő a nagy építtető Szokollu Musztafára gondolt készítőjeként. 
Dernschwam adata azonban még korábbra keltezi az építkezést. A 
Dernschwam által használt „mantel" kifejezésnek várépítészeti jelen
tése is van, ezért a szöveg magyar fordítása hibás: „A Zsidó-kapunál egy 
ütött-kopott, kürtőre emlékeztető rondella." (DERNSCHWAM 1984. 
TARDY Lajos ford.) A rondella nem egy „ütött-kopott kürtőre 

emlékeztet", hanem olyan „mint egy köpenyfal". Mind a Schön, mind 
pedig a Zimmermann-féle metszeten jól látszik a kapu előtt az az ágyú
torony, amelyet a török rondella kerített körbe. A „mantel" szó éppen 
ilyen tornyot kerítő köpenyfalat is jelenthet. (Gerő Győző ezt azért nem 
ismerte fel, mivel félreértve a Schön-féle metszetet, a rondella helyét a 
kaputól délre lévő toronnyal azonosította (GERŐ Gy. 1956. 4. kép). 

80. Gerő László 1950-ben ásatta fel a rondella alapfalait, majd ezután 
falazták fel a ma látható bástyát. A rondella belseje még feltáratlan, 
benne valószínűleg megtalálhatók a korábbi ágyútorony maradványai. 

81. Ez a fal úgy látszik, a XVI. század elején semmiféle komoly védelmet nem 
jelentett, mivel az ostromok során egyszer sem találkozunk említésével. 
Ezzel szemben 1598-ban az ostromot a külváros városfalánál, a Kakas 
kapunál (középkori nevén: Felhévizi kapu) kellett megkezdeni. 

82. „Hanc civitatem (i. e. inferiorem) antiquitus absque moenibus fuisse satis 
constat, sed postquam Solymanus urbem cepisset ab Arslano purpurato, 
eius jussu, muro circumdatam, non magnopere munito. ...Mox ipse (i. e. 
archidux Matthias) perlustratis locis oportunibus, propugnaculum infe-
rioiris urbis, quos Danubio alluitur, ac attiguos ei muros, eodem die 
tribus ex aggeribus, quibus vicena quina tormenta inerant, verberari jus-
sit." (ISTVÁNFFY 1685. 475.) Ez a teljes kör alakú, emeletes, füg
gőleges oldalfalú, de alacsony építmény tulajdonképpen egy kisméretű 
rondella. Elhelyezése a vízpartján, önállóan a körítőfal végében még a 
korábbi hasonló megoldású ágyutornyokkal (pl. Nándorfehárváron) 
rokonítják, amint emeletes volta is. 

83. Az 5 méteres falvastagságú maradványok 1995 januárjában kerültek elő 
a Külügyminisztérium Bem téri épületében építkezés során. (BTM 
Adattár, a szerző közöletlen leletmentése.) 

84. Ismeretlen mester metszete, 1602. (RÓZSA 1964. Kat. 74.), vagy 
ismeretlen mester vízfestménye, 1600 körül (RÓZSA 1964. Kat. 146.) 
A vízirondella távlati tollrajza és metszete a 18. században, Fővárosi lt. 
(GEREVICH 1966. XXXII. t. 3. kép.) 

IRODALOMJEGYZÉK 

BALOGH 1943 = BALOGH Jolán: Az erdélyi reneszánsz. Kolozsvár 1943. 
BANFI 1932 = BANFI Florio: Olasz katonai építészek Erdélyben. Erdélyi 

Múzeum 1932. 296. 
BANFI 1935 = BANFI Florio: Domenico da Bologna architetto della fortez-

za di Buda. L'Archiginnasio 30 (1935) 56-71. 
BANFI 1936 = BANFI Florio: Buda és Pest erődítményei 1686-ban. TBM 5 

(1936)102-131. 
BANFI-MAGGIOROTTI1934 = FLORIO BANFI-MAGGIOROTTI: Le for-

tificazioni di Buda e di Pest e gli architetti militari italiani. Roma 1934. 
BARTA 1983 = BARTA Gábor: A Sztambulba vezető út (1526-28). Bp. 1983. 
BENCZE 1987/A = BENCZE Zoltán: Előzetes jelentés a Hadtörténelmi 

Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. HK 34/2 (1987). 370-385. 
BENCZE 1987/B = BENCZE Zoltán: Újabb beszámoló a Hadtörténelmi 

Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásokról. HK 34/4 (1987). 791-807. 
BENCZE 1988 = BENCZE Zoltán: Jelentés a Hadtörténelmi Intézet és 

Múzeum udvarán 1987 végéig folyt ásatásokról. HK 35 (1988). 178-195. 
BENCZE 1992 = BENCZE Zoltán: I.Tóth Árpád sétány - Esztergomi ron

della. In: A középkori Osztály munkatársainak ásatásai és leletmentései 
1981-1991 között. BudRég 29(1992)241. 

BERTALANNÉ 1959 = BERTALAN Vilmosné: Il.ker. Fő utca 92. A 
Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 1958. évben. 
BudRég 19 (1959) 260-261. 

BRUTUS 1876 = BRUTUS János Mihály magyar királyi történetíró Magyar 
Históriája. MonHungHist Ser. 2. Vol. 13. (1867), 14. (1876) Bp. 

BÚZÁS 1994 = BÚZÁS Gergely: A budai királyi palota déli nagycsarnoka. 
In: Emlékkönyv Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Bp. 1994. 
109-128. 

CZAGÁNY 1971,1973,1984 = CZAGÁNY István: Egy budavári középko
ri épülettömb története. I—III. BudRég 22 (1971) 329-350., 23 (1973) 
229-244., 26 (1984) 227-246. 

305 



DERNSCHWAM 1923 = Hans DERNSCHWAM^s Tagebuch einer Reise 
nach Kons-tantinopel und Kleinasien. Hgg. Franz Babinger. 
München-Leipzig 1923. 

DERNSCHWAM 1984 = Hans DERNSCHWAM: Erdély, Besztercebánya, 
Török-országi útinapló, (ford.: Tardy Lajos) Bp. 1984. 

DÉTSHY1994 = DÉTSHY Mihály: Adatok Joannes Maria Speciecasa hadi
építész életpályájáról. In: Emlékkönyv Geró László nyolcvanötödik 
születésnapjára. Bp. 1994. 227-234. 

FODOR 1991 = FODOR Pál: Magyarország és a török hódítás. Bp. 1991. 
GEREVICH 1966 = GEREVICH László: A budai vár feltárása. Bp. 1966. 
GERŐ L. 1951 = GERŐ László: A budai vár helyreállítása. Bp. 1951. 
GERŐ L. 1955 = GERŐ László: Magyarországi várépítészet. Bp. 1955. 
GERŐ L. 1975 = Várépítészetünk. Szert: GERŐ László. Bp. 1975. 
GERŐ Gy. 1956 = GERŐ Győző: Adatok a budai vár törökkori építészetéhez. 

A Fehérvári rondella építéstörténete. BudRég 17 (1956) 261-278. 
GERŐ Gy.l964/a = GERŐ Győző: Adatok a budavári Szt. Mihály-kápolna 

topográfiájához. BudRég 21 (1964) 389-393. 
GERŐ Gy. 1964/b = GERŐ Győző: I. ker. Tóth Árpád sétány 27. A Budapesti 

Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai 1960-6l-ben. BudRég 21 
(1964)313.314. 

GERŐ Gy.l964/c = GERŐ Győző: I. ker. Domonkos templom alatti várlejtő 
(Julianus szobor alatt). A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és 
ásatásai 1960-196l-ben. BudRég 21(1964) 317-318. 

GOMBOS 1938 = GOMBOS Albin: Catalogus fontium históriáé hungaricae. 
3. Bp. 1938. 

GYÖNGYÖSI 1988 = Gregorius GYÖNGYÖSI: Vitae fratrum... (Ed.: 
Hervay, F L.) Bp. 1988. 

H. GYURKY 1972 - H. GYURKY Katalin: A Szent Márton kápolna 
régészeti maradványai Budán. ArchÉrt 99 (1972) 29—42. 

H. GYURKY 1977 = H. GYURKY Katalin: Buda középkori városfalai I. 
BudRég 24.1. (1977) 381-387. 

H. GYURKY 1978 = H. GYURKY Katalin: Városfalak a középkori Buda 
nyugati oldalán. ArchÉrt 105 (1978) 30-50. 

H. GYURKY 1981 = H. GYURKY Katalin: Das mittelalterliche 
Dominikaner-kloster in Buda. (FontArchHung) Bp. 1981. 

HOLL 1967, 1968, 1971, 1973 = HOLL Imre: Sopron középkori városfalai 
I-IV. ArchÉrt 94 (1967) 155-183., 96 (1968) 188-205., 98 (1971) 
24-44., 100(1973) 180-207. 

HOLL 1981 = HOLL Imre: Feuerwaffen und Stadtmauern. Angabe zur Ent
wicklung der Wehrarchitektur des 15. Jahrhunderts. ActaArchHung 33 
(1981)201-243. 

IOVIUS 1552 = Pauli IOVII Novocomensis Episcopi Nucerini Historiarum 
Sui Temporis. Tomus Secundus. Florentiae 1552. 

ISTVÁNFFY 1724 = Nicolaus ISTVÁNFFY Regni Hungarici História post 
obitum gloriosissimi Matthiae Corvini regis. Coloniae 1724. 

ISTVÁNFFY 1962 = ISTVÁNFFY Miklós: A magyarok történetéből. Ford. 
Juhász László. Bp. 1962 

IVÁNYI1941 = IVÁNYI Béla: Buda és Pest sorsdöntő évei. TBM 9 (1941) 
32- 84. 

KAROLYI-WELLMANN 1936 = KÁROLYI Árpád - WELLMAN Imre: 
Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Bp. 1936. 

LECHNER 1917 = LECHNER Jenő: Renaissance építési emlék 
Szamosújvárott. Klny.: Építő Ipar - Építő Művészet 1916 (1917) 5-29. 

LŐCS Y 1964 = LŐCS Y Erzsébet: Középkori telekviszonyok a budai Várne
gyedben I. BudRég 21 (1964) 191-208. 

LŐCS Y 1971 = LŐCS Y Erzsébet: Adatok a budai várnegyed XIII. századi 
be-építéséhez. BudRég 22 (1971) 209-222. 

MAGYAR 1991 = MAGYAR Károly: Der Königspalast in Buda. In: Budapest 
im Mittelalter. Hrsg. Gerd Biegel. Braunschweig, 1991. 201-235. 

MAGYAR 1992 = MAGYAR Károly: Ásatások a budavári palota területén és 
annak északi előterében 1982-1991 között. BudRég 29 (1992) 109-116. 

MAGYAR 1991/b. 
MAGYARORSZÁG 1985 = SINKOVICS István: Magyarország története 

1526- 1608. In: Magyarország története 3/1. (Szerk.: Pach Zsigmond 
Pál) Bp. 1985. 147-284. 

MÁZZA 1875 = Buda 1541. évi bevételéről MÁZZA Antal egykorú jelen
tése. Közli: b. Nyáry Albert. Történelmi Tár 1875. 

RÓZSA 1963 = RÓZSA György: Budapest régi látképei. MHB 2. Bp. 1963. 
SCHIER 1774 = SCHIER, Xistus: Buda Sacra sub priscis Regibus. Viennae 1774. 
SIKLÓSI 1990 = SIKLÓSI Gyula: Adatok Székesfehérvár középkori és 

törökkori építészetéről. Székesfehérvár, 1990. 
SUGÁR 1979 = SUGÁR István: A budai vár és ostromai. Bp. 1979. 
SZAKÁLY 1986 = SZAKÁLY Ferenc: Vesztőhely az út porában. Bp. 1986. 
SZERÉMI 1857 = SZERÉMI György emlékirata Magyarország romlásáról. 

1484-1543. 
MonHungHist Ser. 2. Vol. 1. Pest 1857. 
ÚJHEGYI 1892 = ÚJHEGYI Béla: Budavár keletkezése és hadtörténelmi 

múltja. Temesvár, 1892. 
VELIUS 1762 = Casparis Ursini VELLI de Bello Pannonico Libri decern. 

Vindo-bonae 1762. 
VERANCSICS 1857 = VERANCSICS Antal összes munkái I. 

MonHungHist Ser. 2. Vol. 1. Pest, 1857. 
VERANCSICS Évkönyv = 1504-1566 Memoria rerum. (Verancsics-

-évkönyv)Bp. 1981. 
VÉGH 1992 = VÉGH András: Adatok a budai palota Zsigmond-kori kapui

hoz. In: Castrum Bene 2. Bp. 1992. 124-131. 
ZOLNAY 1967 = ZOLNAY László: Ásatások a budai I., Táncsics Mihály u. 

9. területén. A XIII.—XIV. századi budai királyi rezidencia kérdéséhez. 
ArchÉrt 94 (1967) 39-47. 

ZOLNAY 1968 = ZOLNAY László: Ásatások a budai I. Táncsics Mihály 
utca 9. területén. ArchÉrt 95 (1968) 40-60. 

ZOLNAY 1971 = ZOLNAY László: Középkori zsinagógák a budai várban. 
Bud-Rég 22 (1971). 271-282. 

ZOLNAY 1977 = ZOLNAY László: Előzetes jelentés a budavári palota észa
ki előudvarán végzett régészeti kutatásokról és az itt talált gótikus szo
brokról. BudRég 24/3-4 (1977). 

ZOLNAY 1984 = ZOLNAY László: Előzetes jelentés a budai vár déli részén 
végzett 1975-1981. évi feltárásokról. BudRég 26 (1984) 203-216. 

306 



/. kép. Buda város erődítései a későközépkorban, 1526 előtt 2. kép. Buda város erődítései 1541-ben 

307 



308 
3. kép. Buda város erődítései a XVI. század végén 



4. kép. Buda látképe nyugat felől 1541-ben, északi rész (Erhard Schön) 

5. kép. Buda látképe nyugat felől 1541-ben, déli rész (Erhard Schön) 
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VON DER MITTELALTERLICHEN STADT BIS ZUR TÜRKISCHEN FESTUNG 

Die Änderungen der Befestigungen der Budauer Burg von der Gründung bis zum Fünfzehnjährigen Krieg 

Wenn wir die Abhandlungen in den letzten Jahrzehnten studieren die sich mit 
der mittelalterlichen Geschichte von Buda beschäftigen, können wir auf den 
Stadtplänen meist die Grundrisse der Festungen von 1686 am Ende der 
Türkenzeit erkennen, in der Mitte das Straßennetz die kirchlichen und 
weltlichen Gebäuden der mittelalterlichen Stadt. Der königliche Palast 
wurde von Basteien umgeben, die von König Johann und den türkischen 
Paschas gebaut worden waren, sowie von Kirchen, die in Minarette umge
baut waren, und von Straßen, deren Namen im Laufe der Zeit untergingen 
und vergessen wurden. In den vergangenen Jahrzehnten formten die ständi
gen archäologischen Forschungen - wenn auch nur für eine eingeschränkte 
Fachöffentlichkeit - die Vorstellungen von der mittelalterlichen Stadtmauer 
um. Obwohl noch sehr viel Unerforscht blieb, können wir uns heute in all
gemeinem Sinn über die Struktur der mittelalterlichen Stadtmauer und deren 
Einzelheiten äußern. 

Dreihundert Jahre vor der türkischen Einnahme zerstörten die mon
golischen Eroberheeren ganz Ungarn und die Stadt Pest. Nach der glück
lichen Rettung des Königreiches gründete König Béla IV. die Burg 
Pestújhegy, das sogenannte "castrum novi montis Pestiensis", auf einem ebe
nen steilen Berg, der abgebrannten Stadt gegenüber. Die Mauer der Stadt, die 
am Anfang als Burg betrachtet wurde, umgab die ganze Fläche der Burg, wo 
es möglich war, an den steilen Felserändern entlang zugehen. Heute kennen 
wir einige Fragmente dieser Ringmauer sehr gut. Bei der Gründung umfasste 
die Festung eine sehr große Fläche und wurde zusammen mit der Stadt 
planmäßig ausgebaut. Das Befestigungswerk, die aus in regelmäßiger 
Entfernung gestellten ausreichenden Mauertürmen bestand, zählte in jener 
Zeit als eine entwickelte Anlage. Deshalb müssen wir diese Budauer Festung 
(als auch die Doppelburg von Visegrád und die Stadtmauer von 
Székesfehérvár) als den bedeutendsten Burgbau von König Béla IV. in 
Evidenz halten. 

Die erste Ringmauer wurde nach kurzer Zeit von einer äußeren Mauer 
umgeben. Die Überreste dieser Mauer wurden nur teilweise freigelegt, weil 
im 16. Jahrhundert aus diesen Mauern die Kurtinen der Festung gebaut wur
den. Später wurde diese Mauer nach vielen Erstürmungen sehr oft 
wiedererbaut und ausgebessert; auch heute bildet diese Mauer an den meis
ten Stellen den Kern der heute sichtbaren Ringmauer. 

Die Stadtmauer wurde im 14. Jahrhundert erweitert. Die neue Mauer 
begann am Berg an der nordöstlichen Ecke der alten Stadtmauer und 
umfaßte auf der Strecke der heutigen Vermezostraße, dem Margaretenring 
und der Bem József Straße bogenförmig die Vorstädte Tótfalu, Tassental und 
Szentpétermártír unter dem Berg und am Dunauufer. 

Nach dem die Mongolengefahr vorbeiging und die Árpádén ausstarben, 
beziehungsweise die Landeskriege der Vergangenheit angehörten, wurde die 
militärische Bedeutung von Buda immer geringer und wurde in den 
Urkunden immer mehr als Stadt denn als Burg erwähnt. Die wirtschaftliche 
Bedeutung sieg immer mehr und wurde langsam unbestreitbar zum 
wirtschaftlichen Zentrum des Landes. Der königliche Hof hatte nach 1408 
seine Residenz fortlaufend in Buda. All diesen Änderungen folgte auch die 
Befestigung. Einerseits baute man auf am südlichen Ende der Stadt in den 
achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts und in den zwanziger Jahren des 15. 
Jahrhunderts den riesigen, mit zeitgemäß modernen Befestigungsanlagen 
versehenen, königlichen Palast. Anderseits konnten wir in der Stadt ganz ent
gegengesetzte Vorgänge beobachten: die Stadtmauer verlor immer mehr an 
Bedeutung. Die Erweiterungen der Bürgerhäuser breitete sich auf den 
Zwinger zwischen den zwei Stadtmauern aus, einige ragten auch über die 
äußeren Mauer hinaus. In dieser Lage, völlig unvorbereite erreichte das 
Mohácser Niederlage 1526 die Stadt. 

Besonders nach dem türkischen Feldzug änderte sich die militärische 
Bedeutung von Buda, der Besitz der Stadt bedeutete und symbolisierte zwis

chen den kämpfenden Mächten die Macht über Ungarn. Die Wirklichkeit 
war, daß der Stadt zum Verhängnis wurde, daß sie in die Kampfzone 
beziehungsweise Grenze der zwei Mächte geriet, die einander nicht besiegen 
konnten. Der Gegenkönig Johann Szapolyai nahm die Stadt längere Zeit 
gegen Ferdinand von Habsburg ein. Die friedvollen Jahre um 1530 sowie die 
in Ordnung gekommene finanzielle Situation des Königs machten es 
möglich für König Johann, Schlußfolgerungen aus den langdauernden und 
laufenden Anstürmungen zu ziehen und wichtige Befestigungsarbeiten zu 
machen. Die meisten der Bauarbeiten unter König Johann wurden von der 
geschichtlichen und archäologischen Fachliteraturen bestritten, deshalb 
lohnt es sich auch diese Bauarbeiten detailliert zu betrachten. Es ist wichtig, 
denn diese Arbeiten formten die mittelalterliche Stadt in eine Festung der 
Türkenzeit um. Die Kriegsbaumeister von König Johann strebten danach die 
äußere Stadtmauer mit flankierbaren Bauten zu befestigen, besonders an den 
Ecken und Toren, die den Angriffen am meisten ausgesetzt waren. Zwischen 
den verwendeten Flankierungen fanden wir mannigfaltige, in einigen Fällen 
ungewohnte Formen. Meiner Meinung nach, finden wir den Grund dafür in 
der Tatsache, daß die Kriegsbaumeister versuchten die Verteidigungssysteme 
und die originalen Befestigungsformen der Geländestaltungsformen 
anzupaßen. Buda ist keine am Flachland gebaute Burg, wo man die theo
retischen Vorschriften uneingeschränkt anwenden konnte. Zum Nutzen der 
Festung diente, daß die Bauarbeiten sich der Geländegestaltung anpaßten. 
Die Praxis bestätigte, daß die Rondelle, die zur Zeit König Johanns gebaut 
wurden, eine wirksame Verteidigung bedeuteten. Sogar solch ein besonderes 
Bauwerk wie die Erdélyi Bastei erreichte das 18. Jh. ohne Umbau. Einige 
Rondelle wurden sogar noch im 18. Jh. verwendet. 

Im nach dem Tode König Johann ausgebrochenen Krieg, beauftragte 
Fráter Georg Martinuzzi dem königlicher Architekt, Domenico da Bologna, 
lange Gräben und Walle zu bauen. Die Gräben und Schanzwerken vor der 
westlichen Mauer wurden, von den Türmer und Basteien nicht genügend 
verteidigt. Er ließ einen sogenannten bedeckten Weg bauen, der eigentlich 
ein Laufgang war und dessen äußere Seite, wie ein Wall gebaut, mit 
Schießscharten versehen. Die Überreste des bedeckten Weges befindet sich 
heute wahrscheinlich unter der Terrasse der Lovas Straße. Der italienische 
Kriegsbaumeister ließ an der westlichen Seite der Burg, wo die königlichen 
Gärten lagen eine Schanzanlage für Gewehrschützen bauen, und räch andere 
Schanzen noch, wo die Mauer schwach war. Es ist vorstellbar, daß auch 
damals die Abgrenzung des Platzes vor dem königlichen Palast mit einer 
neuen Mauer auf der Höhe des sogenannten Frischpalast begann. 

Wenn wir die Umwandlung der mittelalterlichen Stadt in eine türkische 
Festung verfolgen, möchte ich nochmals die Aufmerksamkeit auf die 
Bauarbeiten vom König Johann lenken. Wir sind der Meinung, daß seine 
Befestigungsarbeiten die Grundlage der späteren Festung stellten. In seiner 
Zeit wurde aus der schwachen Stadt eine bedeutende Verteidigungsfestung, 
die von der Türken weiterverwendet und weiterentwickelt wurde. Die 
Bauarbeiten von König Johann sollte man in die Geschichte der ungarischen 
Burgbauten eingliedern, weil 1530 die größten und wichtigsten Befes
tigungsarbeiten in Buda durchgeführt worden waren. Die beispielgebende 
Rolle dieser Arbeiten ist offensichtlich. Es genügt an die Rondelle von 
Esztergom und Siklós oder an den überdachten Kasamattenkorridor und an 
den bedeckten Weg vor den Mauern zu denken. All dies erscheint massen
haft in der Burgbauarbeiten der späteren Jahrzehnten. 

Nach der Eroberung der Festung scheint es, daß die Türken die 
Ausbreitung der Festungsanlage versuchten; sie wollten einen ganzes Fes
tungssystem ausbauen und eine engere Verbindung mit den 
Festungsanlagen von Pest verwirklichen. Sie verstärkten die bisher aus mil
itärischer Hinsicht bedeutungslose Stadtmauer der Unterstadt. Pascha 
Arslan (1565-1566) ließ einen niedrigen Kanonenturm in großer, kreisför-
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miger Form für den Abschluß der Mauer am Donauufer erbauen. Ein sehr 
ähnliches Bauwerk ist das kleine Rondell, das an die südliche Ecke der 
Wasserburg gebaut wurde. 

Wir kennen sie nur aus Bauplänen und wissen, daß das Rondell in dieser 
Epoche gebaut wurde, denn sie figurierte auf den Veduten des 
Fünfzehnjärigen Krieges. So wurde in der befestigten Unterstadt eine 
Schiffsbrücke errichtet. Sie befand sich nicht weit von der Stelle der heuti
gen Kettenbrücke, und reichte bis zum nördlichen Ende von Pest, so verband 
sie beiden Festungsanlagen. Aus dem Beispiel der Belagerungen lernend 

wurde auf dem Geliertberg eine kleinere Festung errichtet, die den direkten 
Angriff von Buda oder Pest erschwerte. 

Auf die weiteren archäologischen Forschungen (und Forscher) warten 
noch viele Aufgaben. Der größte Teil der Mauer wurde bis heute nicht 
freigelegt, obwohl an einigen Stellen, hauptsächtlich am Rondell des 
königlichen Palastes, dank der fachmännischen Forschung und Restau
rierung die Festungsmauer schon erkennbar ist. An vielen anderen Stellen 
muß sie noch freigelegt werden; und man muß warten, bis sie wieder ein Teil 
des Stadtbildes und des allgemeinen Bewußtseins wird. 
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BENCZE ZOLTÁN 

ÚJABB KUTATÁSOK 
A BUDASZENTLŐRINCI PÁLOS KOLOSTOR TERÜLETÉN 

Henszlmann Imre vezetésével 150 évvel ezelőtt kezdődött meg 
a budaszentlőrinci pálos kolostor feltárása. A régészeti kutatá
sok azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal folynak. Az 1985 
óta végzett ásatások eredményeiről 1993-ban jelent meg rész
letes összefoglaló.' Jelen beszámolóban a kötet megjelenése 
utáni újabb kutatási eredményeket ismertetem röviden.2 (1. 
kép) 

Az 1993—94-es ásatások a kerengőben és annak környékén 
folytak. (2. kép) Akerengőtől nyugatra Adria feletti 341 m ma
gasságban egy nagy kövekből rakott udvarszint került napvi
lágra, amelynek felszínén többek között egy 1546-ban vert 
pénzt is találtunk. Gyöngyösi Gergely rendtörténeti munkájá
ban többször megemlíti a kolostor pincéjét. A nyugati kolostor
szárny alatt található pince 5,7 m széles és mintegy 20 méter 
hosszú volt. (4. kép) Ma is látható boltozott bejárata északról, 
a későbbi kerengőfolyosó ÉNy-i sarka mellől indul. A pincét 
átvágó kutatóárok nyugati felében egy nagy méretű pinceablak 
került napvilágra. (5. kép) Sajnos a talajvíz megakadályozta, 
hogy megtaláljuk a pince alját, bár csaknem 5 métert sikerült 
leásnunk. Valamivel a kiásás alsó szintje fölött egy 1586-ban 
vert pénz került napvilágra. 

A kolostort 1526-ban a törökök felgyújtották.3 Utolsó írott 
adatunk a kolostorról 1540-ből származik, amikor Imre rend
főnök a budaszentlőrinci kolostorból tiltakozik az elefánti per
jelnek Baracskay Pállal kötött egyezsége ellen.4 A nagy köves 
útszinten, valamint a pincében talált pénz arra utal, hogy a ko
lostor egyes részei csak részben pusztultak el és a 16. század 
folyamán időlegesen használták is őket. 

Az északi kerengőfolyosóban folytatott kutatások több új 
eredményt hoztak. Megállapítottuk, hogy az első, a 14. század 
elején épített kerengő téglalap alakú volt, mégpedig úgy, hogy 
a keleti és a nyugati oldala volt a hosszabb. A 10x15 méteres 
udvart 2,2 méter széles kerengőfolyosó fogta körbe. A 14. szá
zad végi nagy építkezések során a kerengőt nyugat felé bővít
ve négyzetesre alakították, amikor a 15x15 méteres udvarhoz 
már 3 méter széles kerengőfolyosó tartozott. Azon északi ke
rengőfolyosó részben, mely a korábbi, majd pedig a későbbi 
kerengőnek is a folyosója volt az átvágások során három egy
kori járószintet is sikerült feltárnunk. (6. kép) Az első padló
szintet egy sötétbarna faszenes rétegre építették. Az alapozás 
fehér, zúzalékos mészkő volt, erre vékony sárga agyagréteget 
tettek, majd vöröses, szórt köves padló került rá. Ez a padló 
volt az első kolostor kerengőjének járószintje. Ezt a folyosó
szintet több helyen sírbeásás vágja el. A második padlószint, 
amely alatt szürke, homokos réteg húzódik, a második keren-
gőhöz tartozott, mivel ez a járószint már átmegy az első keren
gőfolyosó belső falkoronája fölött. (7. kép)5 Ez a padló több 
helyen is megsüllyedt a korábbi sírbeásások miatt. A jelenleg 
is látható, a 20x20-as padlótéglák egy-egy darabját ma is őrző 

harmadik kerengőfolyosó járószintje alatt egy kevert sárgás
barna mészszemcsés réteg figyelhető meg. Ott, ahol az első ke
rengő nyugati zárófala befut az északi külső kerengőfalba egy 
falelválás található. (8. kép) E falelválástól keletre jóval mé
lyebbre alapozták a külső kerengőfalat, mint az elválástól nyu
gatra. Az északi külső kerengőfal keleti végét is sikerült kiás
ni. (9. kép) Itt is csaknem 336 méter mélyre alapozták a falat. 
Az első kerengő vékony belső fala alapján aligha lehetett eme
letes, viszont külső fala hordozhatott emeleti részt. A 14. szá
zad végi megnagyobbított kerengőszárnyak valószínűleg eme
letesek voltak. 

A kerengőudvar északi vége alatt több ponton is feltártuk a 
kolostor boltozott nagy kelet-nyugati irányú csatornáját, me
lyet átlagban fél méterrel mélyebbre ástak, mint a második 
belső kerengőfal alapozásának az alját. (10. kép) Ez a csatorna 
legjobb állapotban a kései káptalanterem északi oldalánál ma
radt meg.6 

A kolostor első, egyhajós gótikus templomának szentélyé
től északra volt a sekrestye. Az itt húzott K-Nyi irányú kutató
árok metszetén (11. kép) megfigyelhető az elbontott keleti kül
ső kerengőfal, valamint annak építési szintje. Az ettől keletre 
található észak-déli irányú fal falkoronáját valószínűleg akkor 
bontották vissza, amikor a kései káptalanterem déli külső lép
csősorának kváderét építették. (12. kép) 

A sekrestyétől északra található a káptalanterem. Feltárása 
során a mai szinttől indulva először egy fekete földes réteget 
bontottunk el, majd pedig egy meszes, valószínűleg bontási ré
teget, mely alatt nem sokkal, Af 338,18 m mélységben egy 
1,7x1,8 méter átmérőjű pillér került napvilágra. Valamivel mé
lyebben, Af 337,68 méteren jelentkezett a káptalanterem pad
lószintje. (13. kép) A négyzetes terem déli zárófala vakolt volt 
a padlószintig. A padlószint fölött valamivel Zsigmond király 
parvusa került elő.7 A pillértől DK-re egy kemencét találtunk, 
melynek Af 337,48 m mélyen volt a sütőfelülete. A kerengőud
var feltárása során is több kemence került napvilágra. Érdekes 
megemlíteni azt, hogy a káptalanterem déli zárófalának falko
ronája magasabban maradt meg, mint a pillér falkoronája és ez 
arra utal, hogy a fal a pillér megszüntetése után is tovább élt 
egy ideig. 

A káptalanterem és a kerengő területén folytatott legújabb 
kutatások a kolostor építési korszakairól az építéstörténetről 
eddig alkotott ismereteinket tovább pontosították és finomítot
ták és bővítették. 1381-ben kerültek Budaszentlőrincre Reme
te Szent Pál földi maradványai. Az ekkor elkezdődő nagysza
bású építkezések során a korábbi egyhajós gótikus templomot 
ereklyekápolnává alakították át. Új, háromhajós templomot 
építettek a korábbitól délre, a kerengőt megnagyobbították és 
ugyanezen építkezések sorába illeszthető a káptalanterem áté
pítése,8 melynek során megépült a középpillér is. (14-16. kép) 
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Az e területen folytatott további építkezések során elbontották 
a pillért, sőt a keleti kerengőfolyosó külső falát is s így 11 mé
ter széles lett a káptalanterem. A gyűlésterem megnagyobbítá
sa valószínűleg már a Zsigmond kor végére keltezhető.9 A 
XVI. század elején a korábbi priori kápolnák helyén új kápta
lanterem épült, melyről egy felirat is megemlékezik.10 

Remélhetőleg az 1994-ben megszakadt régészeti kutatások 
mielőbb folytatódni fognak, talán már 1997-ben. 
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2. kép. A legfrissebb kutatási területek 
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1. kép. A kolostor alaprajza 
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4. kép. A pince DNy-i sarka 5. kép. A pinceablak kelet felől 

3. kép. K-Nyi metszet a pincében 



6. kép. E-D-i metszet az északi kerengofolyosoban 

7. kép. É-D-i irányú átvágás az északi kerengofolyosoban 
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8. kép. Az északi kerengőfoíyosó belső falsíkja 

9. kép. É-D-i metszet a keleti kolostorszárnyban 
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/0. iép. A nag/ csatorna a kerengőudvar ÉK-i sarkában 12. kép. A kései káptalanterem déli külsőkvádere 

/1. kép. K-Ny-i metszet a sekrestye területén 
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13. kép. A 14. végén épült káptalanterem középső tartópillérének maradványai 
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14. kép. A 14. század végi nagy átépítés maradványai 



15. kép. A 14. század végi kolostor rekonstruált alaprajza 

16. kép. A 14. század végi kolostor rekonstruált tömegvázlata 
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WEITERE FORSCHUNGEN AN DER STELLE DES PAULINERKLOSTERS IN BUDASZENTLŐRINC 

Die Ausgrabungen von 1993-94 wurden im Kreuzgang und dessen 
Umgebung geführt. Nördlich vom Kreuzgang kam in einer Höhe von 341 m 
(Adria Seehöhe) ein Hofniveau aus groflen Steinen ans Tageslicht. An der 
Oberfläche fand man auch eine 1546 geprägte Münze. Unter dem nördlichen 
Klosterflügel befindet sich der Klosterkeller, der 5,7 m breit und ungefähr 
20 m lang war (Bild 3.). Im Graben, der den Keller durchquerte, konnten wir 
in eine Tiefe von 5 m graben. In geringer Entfernung über der Grundplanung 
der Forschungsgrube kam eine 1586 geprägte Münze ans Tageslicht. Die auf 
dem mit groflen Steinen belegten Straflenniveau und die im Keller gefunde
nen Münzen weisen darauf hin, daß nur einige Teile des Klosters vernichtet 
wurden, als 1526 die Abtei von den Türken in Brand gesetzt wurde. Sie wur
den später noch zeitweise im 16. Jahrhundert verwendet. 
Der am Anfang des 14. Jahrhunderts gehauene Kreuzgang war rechteckig, 
die östlichen und die westlichen Seiten wesen die längeren Seiten waren 
östlich und die westlich. Der Hof, mit einer Fläche von 10x15 m, wurde von 
einem 2,2 m breiten Kreuzgang umfaßt. Bei großen Bauarbeiten Ende des 
14. Jahrhunderts wurde der Kreuzgang nach Westen vergrößert und qua
dratisch geformt; dann gehörte zum 15x15 m großen Hof schon ein drei 
Meter breiter Kreuzgang. Im nördlichen Kreuzgang gelang es uns mit Hilfe 
der Querschnitte drei ehemalige Bodenhorizonte freizulegen (Bild 6.). Der 
erste Fußboden wurde auf eine dunkelbraune Holzkohlenschichte gelegt, der 
Grund war aus weißen, zerquetschten Kalkstein, darauf kam eine dünne 
gelbe Tonschichte und der rötliche, gestreute Steinboden. Dieser war der 
erste Fußboden des Klosters. Dieses Korridorniveau wurde von mehreren 
Gräbern geschnitten. Der zweite Fußboden gehörte zum zweiten Kreuzgang, 
worunter sich eine graue Sandschichte befand. Dieser Fußboden verlief über 
die Mauerkrone des ersten Kreutzganges (Bild 7.). Wegen früheren Gräber 
senkte sich der Boden an einigen Stellen. Unter dem dritten Kreuzgang, der 
einige Stücke der 20 x 20 cm großen Fußbodenziegel noch heute bewahrt, 
kann man eine gelblichbraune körnige Kalkschichte beobachten. 
Unter dem nördlichen Ende des Kreuzganges haben wir das Gewölbe des 
großen O-W ziehenden Kanals freigelegt. (Bild 10.) 

Nördlich vom Chor der ersten einschiffigen gotischen Kirche des Klosters 
war die Sakristei. Beim Querschnitt des Forschungsgrabens, der hier in süd
westliche Richtung zog (Bild 11.), kann man die abgerissene äußere, östliche 
Mauer des Kreuzgangs, sowie dessen Bauniveau erkennen. Die davon in 
östlicher Richtung, nordsüdlich gerichtete Mauerkrone wurde wahrschein
lich teilweise abgerissen, als der Quader der südlichen, äußeren Treppe des 
Kapitelsaals gebaut wurde (Bild 12.). 
Nördlich der Sakristei befindet sich des Kapitels der Saal. Bei der Freilegung 
entfernten wir zuerst - von der heutigen obersten Schicht ausgehend - eine 
schwarze Erdschicht, dann eine kalkhaltige, wahrscheinliche Abbauschicht, 
unter der nicht weit (in einer Tiefe von 338,18 m Adria Seehöhe) ein 1,7 x 
1,8 m großer Pfeiler entdeckt wurde. Ein bißchen tiefer (bei 337,68 m Adria 
Seehöhe) lag der Fußboden des Kapitels (Bild 13). Durch die neuesten 
Forschungen im Kapitelsraum kamen wir zu Erkenntnisse über die 
Bauperioden des Klosters. Im Jahre 1381 gelangten die sterblichen Überreste 
des Heiligen Paulus des Eremiten nach Budaszenthrinc. Danach begann man 
große Bauarneiten wobei die einschiffige gotische Kirche in eine 
Reliquienkapelle umgebaut wurde. Eine neue dreischiffige Kirche wurde 
südlich der älteren Kirche gebaut, der Kreuzgang wurde vergrößert und bei 
den gleichen Bauarbeiten wurde der Kapitelsaal umgebaut. Dann errichtete 
man den Mittelpfeiler auch. (Bild 14-16.) Bei weiteren Bauarbeiten wurde 
der Pfeiler abgetragen, ebenso die äußere Wand des östlichen Kreuzganges. 
So wurde der Kapitelsaal 11 m breit. Die Vergrößerung des Versamm
lungsaales wurde wahrscheinlich am Ende der Regierungszeit des Kaisers 
Sigismund datierbar. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde an der Stelle der 
früheren Priorenkapellen ein neuer Kapitelsaal errichtet. Darüber berichtet 
nicht nur Gyöngyösi Gergelys Ordengeschichte sondern eine Aufschrift in 
Steingemeißelt. 

(Im mittelalterlichen Lapidarium des BTM ó Inventarnummer 610.: 
"..(co)nstruxit menibus aulam/..(g)eneralis cura priori../ ..unt fundamina 
pau../..d zagrabie".) 
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BERTALAN VILMOSNE 

BUDAPEST, III. KER. LAJOS U. 158. SZÁMÚ HÁZ FELTÁRÁSA 

A Lajos u. 158. sz. lakóház, melyet Jankovich Miklós az első 
óbudai sörfőzőházzal azonosított,' feltárása 1969-ben kezdő
dött. Bár ezt megelőzően tervszerű kutatás nem folyt az épüle
ten, a lehullott vakolatok alatt több középkori részlet vált lát
hatóvá.2 1969-ben a még lakott épületben a lehetőségekhez ké
pest vakolatot vertünk le és az udvaron több kisebb kutatóár
kot húztunk.3 1975-ben az épület K-i homlokzata előtt, a köz
műárokban, középkori útburkolatokat és egy kővel falazott ku
tat találtunk. 1976-ban folytatódott a ház feltárása. A Zichy ut
cai földszintes szárny bontásával egyidőben az épületen belül 
húztunk árkokat. 1977-ben a toldalék szárnyak elbontása után 
az épület Ny-i oldalán áshattunk és az emeleten végezhettünk 
vakolatleverést és kutatást. 1979-80-ban az épület földszintjén 
folytattuk a feltárást. 1981-ben volt ismét lehetőségünk a ház 
Ny-i falának és pincéjének vizsgálatára. 1982-ben az épület új 
közműveinek bekötésére a K-i oldalon húzott árkokban dol
gozhattunk, ahol középkori útburkolatok kerültek elő. 

A kutatásoknál kitűnt, hogy az utcával párhuzamosan elhe
lyezkedő, 55 m hosszú és 8,5 m széles 1 emeletes épületben 
két 17 m hosszú, 8,5 m széles ház (l/a kép, 1., 3. ház), egy 13,6 
m-es ház (l/a kép, 2. ház), egy 3 m széles köz és egy negyedik 
középkori ház 4,6 m hosszú részlete húzódik (l/a kép, 4. ház). 

Az 1735 után kialakított ház, amelyről 1774-ből alap- és 
nézeti-rajz maradt fent,4 É-i emeletes részében őrizte meg leg
inkább a középkori állapotot. Az épületnek ez a szakasza két 
középkori ház összeépítéséből alakult ki 1500 után. Az É-i ház 
l-es helyisége, mely alatt pince helyezkedik el alkotta az egyik 
házat. (1/c kép l-es ház). A másik épület három helyiségből 
állt, középen kapualj és jobbra-balra egy helyiség, (l/a kép, 3-
as ház) Az 1500 utáni ház É-i falában, a földszinten 1969-ben 
egy már részben látható egyenes záródású, osztás nélküli kő
keretes ablak keretét bontottuk ki. Az ablak könyöklője a mai 
utcaszint magasságában (Af 105.10) húzódik. (2-es kép) Az 
ablaktól Ny-ra az utcaszint magasságában egy elfalazott ajtó is 
mutatkozott. Ugyanennek a falnak az emeletén két elfalazott 
középkori egyenes záródású, elszedett, kőkeretes ablak mellett 
a harmadik középkori ablakban az újkori ablakot alakították ki 
(3. kép, 4. kép). Itt csak a téglával falazott bélletet lehet meg
találni. A ház fala törtköves, mindkét sarkán kváderes 
armírozás. 1981-82-ben a ház két sarkánál húzhattunk egy-egy 
árkot, melyben a sarok armírozás folytatását, ill. a középkori 
szintet határozhattuk meg (Af 104. 40-45). (5. kép). 

A középkori ház Ny-i falában, a földszinten 1976-77-ben 
és 1981-ben három újkori téglával elfalazott ajtónyílást lehe
tett meghatározni, Af 104.70. 104.97. és 104.85-ös szinten (6., 
7. kép). A nyílások az 1697 után kialakított házhoz tartoztak. 
Ezek mellett az ajtók mellett a középkori épület Ny-i falában, 
a fölszinten a vakolat leverése után 1969-ben egy egyenes zá
ródású élszedéses, kőkeretes nyílás szemöldökkövét kaptuk 

meg. Az ajtó teljes kibontására 1977-ben került sor. Az egye
nes záródású, élszedéses keret kövei kő és tégla lábazaton áll
tak, a küszöbkő nem csatlakozott közvetlenül (8. kép). A helyi
ségen belül az elfalazott nyílás talpa Af 104.88 magasságban 
mutatkozott a középkori szinten. A kapu keretkőnél ugyanis 
meg lehetett határozni a legkésőbbi középkori szintet, mely Af 
104.84 magasságban volt (9., 10. kép). Ettől az ajtónyílástól 
3,2 m-re, D-re egy 50 cm széles, elszedett osztás nélküli, egye
nes záródású ablakot találtunk, 2 m-re a középkori szint felett. 
Az ablak könyöklőköve hiányzott. A jelenleg is használatban 
lévő kapu kerete középkori eredetű. A kapuba egy kisebb, új
kori ajtó volt beépítve. A szegmens íves záródású középkori 
keret élszedéssel profilállt. Az élszedés rézsűben végződik (11. 
kép). A kaputól D-re a jelenlegi lépcsőházban, a középkori ka
putól D-re eső helyiségben élszedéssel profilállt ablakkeret ke
rült elő, 2 m magasságban a középkori szint felett. Az ablak ré-
zsús béllete középkori téglákból kialakított, melyek erős égést 
mutattak (12. kép). E felett az ablak felett az emeleten is mu
tatkozott egy egyenes záródású, osztás nélküli ablaknyílás. Az 
emeleten a Ny-i falban részben a jelenlegi nyílásoknál lehetett 
téglából falazott ablak bélletet meghatározni. A kapu felett 
közvetlenül egy ajtónyílás É-i szárköve és küszöbe került elő 
(Af 108.83,6. kép). Akeret elszedett és rézsűre fut le (13. kép). 
A küszöb szintje meghatározta a középkori emelet szintjét is, 
mely a jelenlegivel azonos volt. Ez az ajtónyílás talán egy kül
ső nyitott lépcsőhöz vagy egy erkélyhez tartozott. A nyílás alatt 
a falban még két konzolcsonk mutatkozott. További középkori 
maradványok nyoma az erősen átjavított falfelületen nem volt 
megállapítható. Külső lépcsőre enged következtetni az a tény 
is, hogy a lépcsőház csak 1735 után készült. Az emeleten a Ny-
i falban még két elfalazott ajtónyílás volt látható a vakolat le
verése után. Egy harmadik nyílás a jelenlegi ajtó volt. Az egyik 
elfalazott nyílás eredetileg a Zichy utcai toldalék földszintes 
szárnyának padlásába vezethetett. A másik ajtó az É-i saroktól 
3 m-re volt, ez az ajtó egy mélyebb szintről nyílt. A helyreállí
tás során ez az ajtó kibontásra került és kitűnt, hogy a falban 
lépcső van, mely a földszinti első helyiségbe vezetett. A lépcső 
folytatása a helyiségben falépcső lehetett, mert épített lépcső
nek nyomát sem találtuk. A nyílás szélessége 70 cm, magassá
ga 2,4 m volt. Ez a nyílás feltehetőleg a Zichy utcai fölszintes 
szárny alatt húzódó középkori épülethez tartozott, mely az 1. 
ház kettes helyisége volt. Ennek az elbontott középkori háznak 
É-i és D-i falát a Zichy utcai szárny 1697 után épült falai alatt 
megtaláltuk (14., 15., 16. kép). A középkori épületnek bejára
tához tartozhatott az a 2,2 m távolságra húzódó két párhuza
mos fal, amelyet Af 104.70 és Af 104.55-ös szintre visszabont
va tártunk fel. Ilyen 2-2,2 m szélességű lépcsőtámaszfalat ta
láltunk a középkori piactér K-i oldalán lévő házaknál (8. és 11. 
ház). Ettől az épületrésztől D-re egy 2,2 m hosszú alapfalnál 
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105 cm széles, a felmenő falrészlet 90 cm széles támpillért ta
láltunk, mely a helyiség nyugati falához épült hozzá. A támpil
lér szintje Af 104.05 cm magasságban volt, ami a ház 14. szá
zadi padlószintje lehetett. A támpillér 104.65-re volt vissza
bontva. 

Az 1500 után átépült ház K-i homlokzatán az emeleten, 
azonos, egyenes záródású, osztás nélküli, élszedéssel profilállt 
ablakkeretek kerültek elő (17., 18. kép). Az újkori ablaknyílá
sok nem voltak azonosak a középkori nyílásokkal a helyiségen 
belül a középkori ablakok téglabéleltek voltak és égésre mutat
tak (19. kép). 1976-ban kutathattunk először az épületen belül, 
a lebontásra kerülő Zichy utcai fölszintes szárnyban. Ahol 
agyagpadlót találtunk Af 104.19-es szinten. E felett a rétegben 
középkori és újkori anyag került elő. 1977-ben és 1979-80-ban 
a kapualjtól É-ra az első négy újkori helyiségben húztunk ku
tató árkokat. Ezek a helyiségek a pince felett helyezkednek el. 
Az első két helyiségben az É-D-i árokban 2,5 és 2,43 m-es 
mélységben a pincét ketté osztó É-D-i fal K-i oldalán húzódó 
pincerész hasított kövekből kialakított dongaboltozatának tete
jét kaptuk meg (Af 103.50,103.18). A boltozat feletti rétegek
ben középkori és újkori kerámia anyag került elő (I. tábla 
2-15). Ezekben az árkokban középkori K-Nyi irányú osztófa
lat nem találtunk. Ugyanezekben az árkokban az 1. épület É-i 
falát mai szint alatt vizsgáltuk. A kutatóárok területén a mai 
szint alatti falszakasz szorosan rakott szabályos alakú kövek
ből állt. A 2. helyiségben a boltozat felett egy É-D-i fal részle
te mutatkozott, mely a helyiség É-i, 1735 után épült osztófala 
alá húzódott (20. kép). Ez a falrészlet tehát korábbi az osztó
falnál az 1697 utáni, a középkori romépületet felhasználó első 
sörfőzőházhoz tartozhatott. Ugyanennek az újkori periódusnak 
egy sarokrészletét találtuk meg. 3. helyiségben húzott K-Nyi 
árokban. Itt meghatározható volt a falhoz tartozható járószint 
is Af 104.91 magasságban. Az alapfal 60-65 cm széles volt, 
míg a felmenő része csak 40 cm széles. Ennek a falnak az 
É-D-i szakasza a középkori ház Ny-i falával párhuzamosan 
húzódott. A két fal között 120 cm a távolság, ami arra mutat, 
hogy itt egy folyosó lehetett. Erre a folyosóra nyílt a középko
ri Ny-i falban talált elfalazott ajtó Af 104.97-es szinttel, mely 
megegyezik a helyiség járószintjével. Ez a szint a a jelenlegi 
szint alatt 71 cm-rel húzódik. Ezzel az építkezéssel bontják el 
Af 104.88 magasságban húzódó középkori szintet, melyet a 
kőkeretes, később elfalazott középkori ajtó szintje adott meg. 
A kutatóárok É-D-i szakaszába a mai szint alatt 96 cm-rel (Af 
104.66) megtaláltuk a pince D-i végében lévő K-Nyi irányú 
kődonga boltozat tetejét, mely magasabban van, mint a pince 
É-D-i szakaszának boltozata (25., 26. kép). Ebben az ároksza
kaszban feltártuk a középkori ház Ny-i falának belső síkját és 
a pinceablak feletti boltozat és a pince konzolsorának négyze
tes alakú tetejét (21. kép). A fal késő-középkori szintje alatti ré
sze szorosan rakott azonos nagyságú kövekből áll. Más falaza
tot mutat, mint a szint feletti nagyobb kövekből rakott, mely
ben sűrűn fordul elő a zöldes andezit kőzet. A fal alsó része te
hát korábbi, mint az 1500 után felhúzott falrész. A dongabolto
zat felett húzódó, a helyiség D-i, 1735 után épült osztófala egy 
tégla teherelhárító ívre támaszkodik. A K-Nyi irányú kődonga-
boltozat tetejét még a 4. helyiségben is megkaptuk (Af 104.49, 
104.52). A dongaboltozat itt a pince azaz az 1. ház D-i falához 
épült. A ház D-i falának külső falsíkján is meg lehetett állapí
tani az 1500 utáni átépítés és javítás helyét. A ház D-i falában 

van a pince bejárata. Innen indul az a lépcső, mely az 1500 
után épült házrész kapualjába vetetett (22. kép). A félköríves 
záródású, kőkeretes pinceajtótól K-re a falban egy ablak ma
radt meg Af 103.69 szinten, Af 103.39 magasságban az ablak 
alatt egy kiszélesedő falszakasz mutatkozott (23. kép). A zokli 
és az ablak szintje a ház Ny-i oldalán meghatározott 13. sz. ré
tegben volt, (lt. sz.: 92.59.1.1) így a ház 13. sz. periódusához 
tartozott. A pince Ny-i falában lévő téglány alakú kőkeretes ab
lakot (Af 103.96) szinten 1500 után építik át. A magasabban 
húzódó késő-középkori szinthez képezték ki. A nyílás előtt egy 
ferdén álló kőlapot találtunk és a nyílás felett a falban ferde ré
zsűt. A pinceboltozat is átépítésre került 1500 után, mert a pin
ce D-i végében a K-Nyi irányú dongaboltozat alatt a pince K-
i és Ny-i falában végén legömbölyített konzol látható (24., 25., 
26. kép). A síkfödémhez tartozó konzolsor valószínűleg folyta
tódott a pince É-D-i irányú szakaszában, de ezt az alacsonyabb 
dongaboltozat válla takarja. A pince jelenlegi szintjénél 80 cm-
rel mélyebben kaptuk meg a falak alapozási síkját, a pince kö
zépkori szintjét. 50 cm mélységben jelentkezett az É-D-i osz
tófal alapozási síkja, felette újkori téglából kialakított padlót 
találtunk (III. tábla 1., 2.). A padló alatti feltöltési rétegben kö
zépkori és török kerámia anyag került elő (III. tábla 3.). A pin
ce É-i zárófala az osztófaltól Ny-ra és K-re eső részében más
más falazatot mutat. A Ny-i szakaszban a végfal nagyobb kvá-
derkövekből rakott,a K-i szakaszban pedig a fal nagyobb tört
kövekből készült. A Ny-i pincerészben a boltozatban egy négy
zet alakú nyílás van, mely a földszinti első helyiségből indul. 
Ebben a pincerészben két K-Nyi osztófal maradványát talál
tuk. A K-i pincefalban két ablak van (1. kép). 

2. ház. Az 1500 után kibővült 1., 3. ház, D-i falának szélén, 
vele párhuzamosan húzódik a 2. ház É-i fala. (27. kép) A falte
tő a mai szint alatt 11 cm-rel mélyebben (Af 105.19) jelentke
zett. Vastagsága 65 cm Ny-i végére, mely mélyebbre bontott, 
egy 18. századi falszakasz épült rá. A középkori ház K-i és Ny-
i falát az 1735 után készült azonos irányú falak alatt találtuk 
meg (28., 29. kép). A középkori ház D-i vége 10-75 cm-rel el
tér az újkori falak irányától. A középkori K-i faltető Af 104.23 
szinten mutatkozott. A ház D-i falánál középkori átépítést lehe
tett meghatározni. A fal vastagsága és a falak zoklijának ma
gassága nem azonos. A K-i falrész, mely a későbbi, az alapnál 
75 cm széles, a felmenő 50 cm széles. Az átépítés a ház D-Ny-
i sarkánál feltárt bejáratnál is megfigyelhető. A bejárat D-i 
szárkövénél a zokli magassága mélyebben van (Af 103.79) és 
megegyezik annak az útnak a magasságával (Af 103.75), me
lyen 13-14. századi kerámia (lt. sz.: 92.90.1.1, 92.69.1.1) (IV. 
tábla 1.) és vasmaradvány került elő a ház D-Ny-i oldalán. A 
14. századi bejáratához a 15. század folyamán lépcső csatlako
zott magasabb szintről. (30., 31. kép) A ház DK-i sarkában egy 
második bejárat került elő két kőlépcsővel a harmadik indulá
sával (Af 104.76, Af 104.41, Af 103.98 magasságban). A lép
cső szélességét illetve a bejáratot nem lehetett feltárni, mert az 
újkori ház K-Nyi és É-D-i fala húzódik rá. Az épület belső 
szintje Af 103.55-nél volt. A ház betöltései anyagában 14-15. 
századi és török anyag, 17-18. századi kerámia fordult elő (IV. 
tábla 8-16). 

4. ház. A 2. ház D-i falától 3 m-re húzódik a 4. középkori 
épület É-i fala. (32. kép) Falának szélessége az alapnál 80 cm, 
a felmenő résznél 65 cm. A fal szintje, Af 103.53 magasságban 
van. A ház K-i falának K-i szélére épült az 1735 után készült 
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ház. Ny-i falának kimérése ugyancsak az újkori épület húzódik 
rá. Az újkori épület D-i fala elvágja a középkori épületet, mely
nek D-i végét már a szomszédos telken a Lajos u. 156. sz. ház 
D-i falánál találtuk meg. Ez alatt az épületrész alatt pince he
lyezkedett el. A ház É-i felében a betöltési rétegben középkori 
és újkori anyag került elő. A középkori ház É-i oldalán a zokli 
fölött 18 cm-rel köves útburkolatot találtunk (Af 103.68). Az 
út folytatódott az épület DNy-i sarkánál. (VI. tábla 1-3) Ez a 3 
m széles köz húzódik a 2. és 4. ház között. A köz feltehetőleg 
folytatódott a klarissza kolostorig a kolostor K-i oldalán. A K-
Nyi köz D-i szélén a klarisszák telkei, házai és raktárai5 helyez
kedtek el, erre következtethetünk egy 1475-ös oklevélből.6 A 
köz É-i oldalán óbudai polgárok házai és kertjei húzódtak, me
lyek a piactér Ny-i ház sora mögött voltak, így 1503-ban néhai 
Somogy János, Horváth András házát és Mészáros Benedek 
kertjét említi az oklevél.7 A köz D-i oldalán a piactér felé eső 
végén állt a 4. ház (1. kép, 4), melyről okleveles és régészeti 
adatok alapján feltételezzük, hogy azonos azzal a házzal, me
lyet Erzsébet királyné 1369-ben a klarisszáknak adományozott 
és amelyet saját költségén építtetett „pro statu et mansione 
apotecariorrum". Ezt az épületet Fügedi Erik alapvető óbudai 
tanulmányában kereskedő csarnoknak nevezi.8 1394-ben egy 
házrész eladásánál említik a domus apotecariorumot, mely az 
eladásra kerülő ház É-i szomszédja.9 Tehát az épület É-D-i irá
nyú utcán állt.10 Az oklevélben szereplő eladásra kerülő ház 
részletei a volt Jós u. alatt és a mai Lajos u. 152. sz. ház pincé
jében kerültek elő.11 A kutatásnál a 4. háznál több építési peri
ódust lehetett meghatározni. A ház Ny-i fala ráépült egy 20-25 
cm széles 13. századi K-Nyi falra. A fal D-i oldalán agyagpad
ló mutatkozott Af 103.40 magasságban, É-i oldalán 1 m átmé
rőjű kővel kifalazott ciszterna vagy kút került elő, melynek 
mélysége 3,3 m volt. Betöltésében a tetején 14-15. századi 
anyag (VII. tábla 5.), az alján 13. századi fehér fazék, palack 
és üveg töredéket (lt. sz.: 92.150 1-27.) találtunk (VII. tábla 
1-4.). A ház ÉNy-i sarkán egy K-Nyi fal épület hozzá (33. 
kép). A fal szélessége 60 cm. Szintje Af 104.22-nél a 14. száza
di rétegnél volt. 

A Lajos u. 158. számú házzal szemben a Lajos u. 160., 
161., 163., 165. sz. alatt középkori lakóépületek részleteit tár
tuk fel, 14-15. századból (34. kép). így kirajzolódott egy há
romszögletű tér, melynek Ny-i oldalát a Lajos u. 156-158. 
alatti középkori házak alkotják. É-ról a teret a 10. középkori 
ház zárja le. A K-i oldalon fésűs beépítéssel a 6., 7. és 8. ház 
helyezkedik el. Ezt a teret azonosítottuk a középkori piactérrel, 
mely a királynéi városrészben volt. A tér a város centrumát is 
jelentette, itt volt házuk a város előkelőségeinek. Egy 1500-as 
oklevélből értékes adatokat nyertünk a piactér topográfiájára,12 

és az itt álló házak birtokosainak, tulajdonosainak nevét is 
megismertük. A piactér Ny-i oldalán az É-i sarkán állt a budai 
káptalan háza és telke, melyet 1500-ban elcserélt a nemes óbu
dai Ferenc deákkal. A volt káptalani terület D-ről közvetlen ha
táros Kapás Antal házával. K-ről szemben van Futhamot Péter 
házával és É-ról Tholinger Lénárt, Horváth András és Balázs 
presbiter óbudai polgárok területeivel szomszédos az utca túl
oldalán. Ennek az oklevélnek és a régészeti adatok alapján 
azonosítjuk a Lajos u. 158. épület É-i része alatt húzódó 1. és 
3. házakat Ferenc deák házával. 1500 előtt az 1. ház a térrel 
párhuzamosan elhelyezkedő 17 m hosszú, 5,5 m széles része 
egy helyiségből áll, melynek a Ny-i oldalán egy másik helyi

ség csatlakozik. Ennek a 10 x feltehetőleg 5 m-es 2. helyiségek 
Ny-i oldalán egy lépcsős bejárat nyílt. Ezt a rekonstruált helyi
séget, csak részben tárhattuk fel 1976-ban. Később sem volt le
hetőség a kutatás kiegészítésére. 1969-ben csak az 1697 utáni 
építmény D-i falát kaptuk. Alatta 14-15. századi réteg húzó
dott. A középkori ház tehát kisebb volt, mint a ráépült 17-18. 
századi ház. Az 1. ház D-i oldalán egy 17 m széles, beépítetlen 
telek tartozott a káptalani tulajdonhoz. Ezt a telket építi be 
1500 után Ferenc deák és ugyanekkor átépíti a már meglévő 
házat, így a ház D-i vége a Kapás Antal féle házzal lett határos. 
Az 1500 után épület ház három tengelyes, középen egy 3,75 
cm-es kapualj, jobbra-balra egy-egy nagyobb helyiség. Ez a la
kóház típus a budai várban igen gyakori.13 Az 1500 utáni átépí
tésből származnak az épületen feltárt középkori nyíláskeretek. 
Hasonló élszedéssel profilállt nyílások számos budavári ház, 
kapu, ablak és ülőfülkéjén fordulnak elő.14 A Lajos u. 158. alatt 
feltárt középkori házak azonos telekméretre mutatnak. A 17 m 
körüli széles telekméret többször fordul elő a budavári lakóhá
zaknál is.15 A keskenyebb telek a 2. házzal a mellette húzódó 
közzel adja ki a teljes telekméretet. Erre is több példát találunk 
a budai lakónegyedből.16 
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óbudai kőházával és tartozékaival, „...domum lapideam nobilitarem sive 
liberam sepefati condam Colomani ibidem Veteribude in comitatu 
Pilisiensi existenti habitam in teatro eiusdem civitatis, in opposite 
domus cirumspecti Petri Furhamoth ab orientali, a meridionali verő in 
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tum Leonardi Tholinger, civium eiusdem civitatis Veteribudensis, tum 
eciam egregii Andrée Horváth, tum denique discreti Blasii presbiteri in 
eodem ordine trans quemdam vicum adiacentem sitam et habitam..." 

13. Háromtengelyes, középen a kapualj jobbra-balra egy-egy helyiség, 
alaprajzot látunk az Úri u. 34. (LÓCSY 196. 3. kép), az Úri u. 36-os 
számnál (LÓCSY 197.4. kép), az Országház u. 24-es számnál (LÓCSY 
198. 5. kép), az Úri u. 3l-es számnál (LÓCSY 199. 6. kép), az 
Országház u. 13. számnál (LÓCSY 200.7. kép), a Hess András tér 4-nél 
(LÓCSY 201. 8. kép), az Országház u. 9. számnál (GEREVICH 
BudRég 15 (1950) 131. 3. kép). 

14. Czagány István a vári ülőfülke anyagot megvizsgálva megállapítja, hogy 
az ülőfülke anyag, stílus és formai fejlődése tekintetében az ablak
keretek, ajtók, kapukeretek formáival sok azonosságot mutat. 
(CZAGÁNY BudRég. 20 (1963) 87. Az élszedés és élszedés 45°-os 
külső élre kimetsződő háromszögben végződő megoldás a későbbi 
emlékekre jellemző. (99. 1.) Élszedéses ülőfülkét látunk a Fortuna u. 5. 
számnál (CZAGÁNY 88. 4. kép), az Úri u. 31. számnál (CZAGÁNY 
89. 1. 6. kép), az Úri u. 34-es számnál (CZAGÁNY 91.1.10. kép), az 
Országház u. 7-es számnál (CZAGÁNY 92. 1.12. kép), az Úri u. 38-as 
számnál (CZAGÁNY 93. 1.14. kép), az Országház u. 6-os szám északi 
és déli falában lévő ülőfülkéknél (CZAGÁNY 94.17. kép), az Úri u. 47. 
sz. (CZAGÁNY 95. 1. 19. kép). Élszedéssel profilált kapuk az 
Országház u. 23., Fortuna u. 25., Táncsics M. u. 18. (GEREVICH 151. 
lap, 13. kép). Egyenesen záródó élszedéssel tagolt ablakot látunk az Úri 

Das Gebäude in der Lajosstraße Nr. 158. (im III. Bezirk von Budapest) war 
Ende des 17. Jahrhunderts das erste Bierbrauerei von Ofen. Das mittelalter
liche Gebäude entstand aus dem Zusammenbau mehrerer mittelalterlicher 
Wohnhäusern und eines drei Meter breiten Durchganges (Bild 1. Haus 1-4.). 
Im nördlichen Teil des Hauses sind mit Steinrahmen versehene Tür
beziehungsweise Fensteröffnungen erhattengeblieben. Dieser Teil des 
Hauses wurde nach 1500 auf zwei 17 Meter breiten Grundstücken gebaut 
(Bild 1. Haus 1-3.). Zu den auf dem nördlichen Grundstücks stehenden 
Häusern - von 13-14. Jh. - wurde das Gebäude des benachbarten 
Grundstück angebaut. Dieses Gebäude hatte drei Teile: in der Mitte mit Tor, 
rechts und links eine Räumlichkeit. In den Häusern von 13-14. Jh. befand 
sich ein Keller mit niedriger Decke, welcher nach 1500 zumTonnengewölbe 
umgebaut wurde (Bild 25, 26.). 

u. 70. földszintjén (GEREVICH 161. 1. 18. kép). Élszedéssel profilált 
ajtókeretet találunk az Úri u. 4. számnál. A budai vár házainak 1959. évi 
műemléki kutatásai. BudRég 20 (1963) 507. o. 28. kép. Pincében lévő 
gótikus ajtókeretet találunk a Szentháromság u. 4. számú háznál (A 
budai vár 496. 1. 9. kép). A soproni Új u. 16. sz. ház homlokzatán szö
gletes, élszedéses kis ablakot találunk egy szegmens íves kapukerettel 
(Magyarország műemléki topográfiája II. Sopron és környéke. Bp. 
1956.297. 1.243. kép). 

15. 17 méter körüli homlokzatokat mutatnak az Országház u. 4. szám, az 
Országház u. 6. szám, az Országház u. 8. szám (LÓCSY 196. 1.), az 
Országház u. 13. szám (LÓCSY 200.), a Fortuna köz 17. szám (LÓCSY 
201.) 

16. LÓCSY 205. 
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SÜMEGHY 1928 = Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. I. 
rész: Középkori oklevelek (1236-1526). Összeállította: SÜMEGHY 
Dezső, Sopron, 1928. 

Der Besitzer des Hauses war bis 1500 das Kapitel von Buda, welcher 
mit dem Magister Óbudai Ferenc tauschte. 

Das Haus stand auf der nördlichen Seite des mittelalterlichen 
Markplatzes, an der südlichen Seite knüpften sich Fleischbänke an. Südlich 
vom Hause stand dazwischen wahrscheinlich die mittelalterliche Markthalle 
(Bild 1. Haus 4), welche 1369 den Klarissenschwestern übergeben wurde. 
Die südliche Seite des Hauses aus dem 18. Jahrhundert wurde auf den 
Mauern der mittelalterlichen Häuser und auf den Durchgang zwischen dem 
2. und 4. Haus gebaut. 

Bei den Wiederaufbauarbeiten der Fassade wurden die mittelalterlichen 
Öffnungsrahmen wiederhergestellt, auf der östlichen Seite blieben im 
Erdgeschoß die Öffnungen nach 1735 zurück. Das Gebäude wurde für 
Ausstellungszwecke ausgestaltet. 

DIE FREILEGUNG DES HAUSES IM III. BEZIRK VON BUDAPEST IN DER LAJOSSTRABE NR. 158. 
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1. kép. A III. Lajos u. 158. sz. alatt feltárt középkori házak földszint, 
emelet és pince (a, b, c) alaprajza 
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2. kép. Az északi és keleti homlokzat részlete a középkori ablakokkal. Helyreállítás után 

3. kép. Az 1500 után épült ház északi 
fala. Nézeti rajz 

4. A középkori ház északi emeleti falában 
kibontott két sótikus ablak, délről 

5. kép. A ház északkeleti sarka 
kváderes armírozással, észak-keletről 
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6. kép. A középkori ház nyugati homlokzata, 
a középkori és újkori nyílásokkal. Nézeti rajz 

7. kép. A középkori ház nyugati falának északi részlete a helyreállítás alatt 
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Q 8. kép. A nyugati falban feltárt gótikus ajtónyílás a kibontás után 

9. kép. A középkori kapu déli szárköve és alapfalának részlete, 
a hozzáépült 18. sz.-i lépcsőház északi falával 

10. kép. Kelet-nyugati metszet a középkori kapunál az udvaron. 
Rétegek: 2. törmelékes barna föld, 4. kevert agyagos,, 5. sárga 

agyag. 10. épülettörmelékes barna föld, kő, tégla, habarcs, murva, 
11. sűrű habarcsos (építési réteg) 12. 

! i 



/1. kép. A középkori kapu felmérési rajza 

12. kép. A kapualjtól délre eső középkori helyiség nyugati falában 
feltárt ablak a kibontás után 

13. kép. Az 1500 után épült ház nyugati falában az 
emeleten feltárt ajtókeret részlete délkeletről 
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14. kép. A középkori fal a Zichy u-i szárny északi 
fala alatt délről az újkori fal elbontása után 

15. kép. A középkori fal a Zichy u-i szárny 
déli fala alatt délről 

332 

16. kép. Észak-déli metszet a Zichy u-i szárny déli falával. Rétegek: 2. törmelékes barna föld. 
3. kövek (út réteg). 4. kevert agyagos. 5. sárga agyag. 6. vörösre átégett agyag. 7. korom sáv. 8. 

sötétbarna agyagos. 11. sűrű habarcsos (építési réteg) 



/7a, ö. iép. A középkori ház keleti homlokzata a kibontott középkori és 18. sz.-i nyílásokkal a helyreállítás alatt 
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18. kép. A gótikus ablak felmérési rajza 

19. kép. A keleti falban kibontott középkori ablak az 

újkori ablak északi oldalán 

20. kép. Kelet-nyugati irányú metszet a pinceboltozattal, 

a 2. helyiségben. Rétegek l.,9. beton 
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21. kép. A középkori ház nyugati falának részlete, az elfalazott gótikus ajtó részletével. 
Alatta a pinceablak boltozata és egy konzol teteje, délkeletről 

23. kép. A pince délkeleti részlete. A déli falban az ablakkal, a keleti falban 
a két konzollal, melyet a dongaboltozat elvág nyugatról 

22. kép. Az 1500 utáni ház pincelépcsője 
és ajtókerete délről 

24. kép. A pince délnyugati részlete 
a sík födémhez tartozó konzolokkal 



26. kép. A pince keresztmetszete 



27. kép. A 2. ház északi és a 3. ház déli fala. A 

2. ház keleti fala az újkori fal alatt nyugatról 

28. kép. A 2. ház nyugati fala és az újkori ház 

nyugati fala alatt. Az újkori ház nyugati oldalán 

feltárt pinceboltozat délnyugatról 

29. kép. Kelet-nyugati metszet a 2. ház falaival. 
Rétegek: 1. 2. törm. barna föld, 4. kevert agya

gos. 5. sárga agyag, 12. 



30. kép. A 2. ház délnyugati sarka. A 13. sz.-i falrészlettel, a zoklinál a köves szint. A fal északi oldalán 14-15. sz.-i küszöbkő. Délnyugatról 

31. kép. Kelet-nyugati metszet a 2. ház D-Ny-i sarkával. Rétegek: 2. törmelékes barna föld. 3. kövek (út réteg). 4. kevert agyagos, 
5. sárga agyag. 6. vörösre átégett agyag. 7. korom sáv. 8. sötétbarna agyagos. 13. kavicsos, tégla 
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32. kép. Észak-déli metszet a 4. ház északi 

falával és úttal. Rétegek: 2. törmelékes barna 

föld. 3. kövek (út réteg). 4. Kevert agyagos. 

8. Sötétbarna agyagos. 9. beton 

33. tóp. A 4. fóz nyugati fala, melybe 

belevágták a 18. sz.-i kelet-nyugati 

téglacsatornát. A nyugati fal ráépült egy 

13. sz.-i kelet-nyugati falra, melynek északi 

oldalán kút vagy ciszterna volt. a 4. ház falához 

épült 14. sz.-i kelet-nyugati falrészlettel 

délnyugatról 
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-fe. 

34. kép. Középkori piactér alaprajza. 
1. Budai káptalan háza 1500-ig, 1500 

után Ferenc deák háza. 2. Kapás Antal 
háza. 3. Ferenc deák háza. 4. Domus 

apothecariorum. (1394) 5. Pukur Klára 

háza (1394) 7. a, b, Futhamon Péter 
háza. 15. Tholinger Lénárt, Horváth 
András és Balázs presbiter területe. 

Feltételezett középkori telekhatár, k. kút 



/. tábla. 1. ház nyugati oldalán a köves felületről. 1:13. sz.-i szürke, ausztriai mécsestál. 1. ház pinceboltozat feltöltés: 2-3., 10., 13:13. sz.-i szürke, ausz
triai fedő és fazék. 7. 9. 11:13. sz.-i hazai, fehér fazék. 5, 6. 8. 12:14-15. sz.-i szürke, ausztriai fazék bécsi bélyeggel. 14.: 11-12. sz.-i barnás fazék. 15. 

16-17. sz.-i mázas, virágmintás tál 
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il. tábla. l. ház nyugati oldalán É-D-i árok (77/10) M 50-170 cm: 1: 13. sz.-i szürkés fazék. 
2-5:13. sz.-i szürke, ausztriai fedő. 7. M 190-210 cm 12. sz.-i szürkés fazék 



///. ía'Wa. /. ház pince. Szint alatt 5-15 cm: 1: 18. sz.-i porcelán csésze kék virágmintával. 
2. 17-18. sz.-i mázas, folyatott díszű tál Pince szint alatt a 18. sz.-i téglapadló alatt: 3. 16-17. sz.-i török, zöldmázas kályhaszem 
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IV. tábla. 2. ház nyugati oldalán 1.: 12-13. sz.-i szürke fazék M: 155-180 cm. A 2. ház nyugati oldalán az újkori pince dongaboltozata feletti feltöltés 
2-3.: 12-13. sz.-i barnás fazék. 4-5.: 12. sz.-i barnás, grafitos, import tárolóedény fal részletei. 6.: 16-17. sz.-i mázas, pöttyögetett díszű tál. 7.: 13. sz.-i 

szürke, ausztriai fedő. 2. ház betöltése: 8-9. 16. sz.-i mázas tál (díszedény). 10.: 11. sz.-i szürke fazék. 11.: 14-15. sz.-i vöröses, ausztriai fazék bécsi 
bélyeggel. 12.: 15-16. sz.-i belül mázas fazék. 13.: 11-12. sz.-i szürkés import fehér hazai fazék. 16.: 15-16. sz.-i vörös pohár 
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V. tábla. 3. ház nyugati oldal K-Ny-i árok 77/11.: L: 13. sz.-i fehér hazai fazék. 2.: 12. sz.-i barnás, grafitos import tárolóedény. 3.: 13. sz.-i szürkés 
fazék. 4.: 13. sz.-i szürke, ausztriai mécsestál. 3. ház nyugati oldalán É-D-i árok (77/3): 5,8.: 13-14. sz.-i szürke fazék vállon rovátkolás. 6.: 13. sz.-i 

szürke fazék. 7.: 13-14. sz.-i szürke, ausztriai korsó fülön bevagdalással. 3. ház betöltés: 9.: 16-17. sz.-i török, mázas kályhaszem. 10.: 13. sz.-i szürke, 
ausztriai felülfogós kanna. 11.: 14. sz.-i fehér, hazai bögre. 12.: 15-16. sz.-i belül mázas, fehér fazék. 13.: 16. sz.-i pipa rozetta díszítéssel. 14.: 14-15. sz.-i 

fehér fazék fenekén kereszt alakú bélyeggel 
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VI. labia. 4. húz nyugati oldalán, úl felett: /.: 12-13. sz.-i szürkés fazék. 2.: 12. sz.-i szürkés fazék. 
A 2. és 4. ház között az úl kövei közölt: 3.: 12. sz.-i barnás, grafitos import tárolóedény. 4.: 11-12. sz.-i szürkés fazék 
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VII. tábla. 4. ház nyugati oldalán a ciszterna tetején: 5.: 14-15. sz.-i szürke, ausztriai fazék bécsi bélyeggel. 
Ciszterna betöltés: M: 4,20-4,80 cm. 1-4.: 13. sz.-i fehér, hazai fazék 
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VIII. tábla. Az udvar nyugati részén az 1969-es É-D-i árok. M: 100-140 cm. 1.: 17-18. sz.-i folyatott díszűtál. 5.: 17-18. sz.-i szürke tál. 
2.: M: 260-340 cm. 13. sz.-i fehér, hazai fazék, 3. 14-15. sz.-i fehér, hazai fazék. 4.: 14-15. sz.-i szürke, ausztriai fazék bécsi bélyeggel 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

AAC = Acta Archaeologica Carpathica (Krakow) 
AC = L'Antiquité Classique (Louven) 
ActaArchHung = Acta Archaeologica Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Af = Adria felett 
Agria = Agria. Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 
Alba Regia = Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis (Székesfehérvár) 
Antaeus = Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae 
Scientiarum Hungáriáé (Budapest) 
AnthrK = Anthropológiai Közlemények (Budapest) 
AntHung = Antiquitas Hungarica (Budapest) 
AO = Anjou-kori Okmánytár. Szerk.: Nagy Imre (Budapest) 
APA = Acta Praehistorica et Archaeologia (Berlin) 
AR = Archeologické Rozhledy (Praha) 
ArcbA = Archaeologia Austriaca (Wien) 
ArchClass = Archaeologia Classica (Roma) 
AichÉrt = Archaeologiai Értesítő (Budapest) 
ArchHung = Archaeologia Hungarica (Budapest) 
ArchStudMat= (Praha) 
Airabona = Arrabona. A Győri Xantus János Múzeum Évkönyve (Győr) 
ArsHung = Ars Hungarica. A Magyar Tudományos Akadémia 
Művészettörténeti Kutatócsoportjának Közleményei (Budapest) 
AT = Antik Tanulmányok. Studia Antiqua (Budapest) 
AUC = Praehistorica (Praha) 
AuF = Ausgrabungen und Funde (Berlin) 
AVANS = Archeologické Vskumy a Nálezy na Slovensku (Nitra) 
BAR = British Archaeological Reports - International Series (Oxford) 
BÁMÉ = A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 
BCO = Bibliotheca Classica Orientalis (Berlin) 
BJ = Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseum in Bonn und des 
Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande (Köln) 
BMMK = A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) 
BRGK= Bericht der Römisch-Germanischen Komission (Berlin) 
Bronzezeit = Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Teil-Siedlungen an 
Donau und Theiss. (Hrsg.: Meier-Arendt, Walter) Frankfutr am Main, 
1992. 
BTM = Budapesti Történeti Múzeum 
BTM Műhely = BTM Műhely. BTM Scientific Workshop (Budapest) 
BTOE = Budapest Történetének Okleveles Emlékei 3/l-2.(Összeáll.: 
Kumorovitz L. Bernát) Bp. 1987. 
Budapest im Mittelalter = Budapest im Mittelalter. Hg.: Biegel, Gerd. (Schriften 
des Braunschweigischen Landesmuseums 62.) Braunschweig, 1991. 
BudRég= Budapest Régiségei (Budapest) 
Castrum Bene 1.= Várak a 13. században. A magyar várépítés 
fénykora.(Szerk.: Horváth László) Gyöngyös, 1990. 
Castrum Bene 2. = Várak a középkorban. (Szerk.: Cabello, Juan) Bp. 1992. 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum 
CESPP = Congres International des Sciences Préhistoriques et 
Protohistorique. 
CNH = Corpus Nummorum Hungáriáé 
CommArchHung = Communicationes Archaeologicae Hungáriáé 
(Budapest) 
ŐMM = Casopis Moravského Musea v Brní (Brno) 
DissPan = Dissertationes Pannonicae (Budapest) 
DMÉ = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 
Dolg = Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából 
(Kolozsvár) 
DuDolg = Dunántúli Dolgozatok (Pécs) 
EPRO = Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire 
Romain (Leiden) 

FAP = Fontes Archaeologici Posnaniensis (PosnaÖ) 
FolArch = Folia Archaeologica (Budapest) 
FontArchHung = Fontes Archaeologici Hungáriáé (Budapest) 
Gymnasium = Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humani-
tische Bildung (Heidelberg) 
HK= Hadtörténelmi Közlemények (Budapest) 
HOME = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 
JAMÉ = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 
Jászkunság = Jászkunság (Szolnok) 
JMV = Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle/Saale) 
JPMÉ = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 
Klio = Klio. Beiträge zur Alten Geschichte (Berlin) former: Beiträge zur 
Alten Geschichte (Leipzig) 
Lazise-Verona = Atti X Simposiolnternazionalesulla fine del Neolitico e 
gli inizi dell et del Bronzo in Europa. Lazise-Verona, 1982. 
Latomus = Latomus. Revue diÉtudes Latines (Bruxelles) 
MAG = Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (Wien) 
Mannus = Mannus. Deutsche Zeitschrift für Vor- und Frühgeschichte 
(Bonn) 
MHB = Monumenta Historica Budapestinensia (Budapest) 
MittArchlnst = Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften (Budapest) 
MittArchlnst-Bh = Mitteilungen des Archäologischen Instituts der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Beiheft. (Budapest) 
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum 
MNM Ro = a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztálya 
MonHungHist = Monumenta Hungáriáé Historica - Magyar Történelmi 
Emlékek (Pest) 
MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája 
MTA = Magyar Tudományos Akadémia 
MTAK (H) = A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti 
Osztályának Közleményei (Budapest) 
Musaica = Sborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského -Musaica 
(Bratislava) 
MŰÉ = Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 
OL = Országos Levéltár 
PA = Památky Archeologické (Praha) 
Praehistorica = Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae 
Pragensis (Praha) 
RCRF = Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta (Tongres-München) 
RE = Paulys Realencyklopädie der Klassischen Altertumswissenschaft 
(Stuttgart) 
RégFüz = Régészeti Füzetek (Budapest) 
RégTan = Régészeti Tanulmányok (Budapest) 
S1A = Slovenská Archeológia (Bratislava) 
SMK= Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 
StComit = Studia Comitatensia 
§tZ = Studijné Zvesti Arheologického Ústavu Slovenskej Akademie Vied 

(Nitra) 
Symposium = Symposium über die Entstehung und Chronologie der 
Badener Kultur. Bratislava, 1973. 
Századok = Századok (Budapest) 
TBM = Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) 
TKM = Tájak, Korok, Múzeumok 
VMMK = A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 
Zalai Múzeum = Zalai Múzeum. Közlemények Zala megye múzeumaiból 
(Zalaegerszeg) 
ZbSNM = Zbornik Slovenského Národného Mizea (Bratislava) 
ZGy = Zalai Gyűjtemény (Zalaegerszeg) 
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BUDAPESTI TÖRTÉNET! MÚZEUM VÁRMÚZEUMA 

1014. Budapest, Szent György tér 2. 
Budavári Palota E épület 
Postacím: H - Budapest Pf. 4. 1250. 
Telefon: (36-1) 175-75-33, Fax: (36-1) 155-91-75 
Nyitvatartás (kedd kivételével): 
téli: november 1-március 30 között: 10-16 óráig. 
nyári: április 1-október 31 között: 10-18 óráig. 
ezen belül május 16-szeptember 15 között: minden nap 10-18 óráig. 
HÉTFŐN NYITVA! 
Tárlatvezetés és szakvezetés: igényelhető előzetes bejelentés alapján, magyar és idegen nyelven. 

Állandó kiállítások: 

1. Régészeti ásatások Budapesten 
Válogatás a főváros mai területén talált őskori, római kori és népvándorlás kori lelőhelyek anyagából. 
A kiállítás kiemelkedő jelentőségű tárgyai: Az ősember 30 ezer éves tábora; a harangedények 
népének öröksége; a római életmód használati eszközei; az aquincumi orgona másolata; római 
falfestmények töredékei; az egykor a Kárpát-medencében élő „barbár népek" kincsei. 

2. A középkori Buda királyi várpalotája 
A látogatók végigsétálhatnak a 17. században elpusztult királyi palota feltárt és helyreállított részein, a 
gótikus teremben a királyi kápolnában és a várfalakkal övezett kerteken. A belső terekben a 13-16. 
századi életet idéző emlékanyagot mutatunk be: 15. századi kályharekonstrukciókat, reneszánsz 
épületdíszeket, faragott márványokat Mátyás király palotájából, stb. 

3. Gótikus szobrok a középkori budai királyi palotából 
Az 1974-ben feltárt szobrok és faragványok töredékességükben is felidézik a 15. századi királyi 
építkezések magas művészi szinvonalat. A kiállítás szobrai a korabeli udvari élet jellegzetes alakjait, 
lovagokat, heroldokat, udvarhölgyeket, ábrázolnak, közöttük a híressé vált „chaperon-os lovag" és a 
„leánykafej" is látható. A világi figurákat egyháziak, próféták, szerzetesek és Madonna-ábrázolások 
együttese egészíti ki. 

4. Budapest a középkorban 
E kiállítás Pest, Buda és Óbuda, valamint a mai főváros területén kialakult falvak település-, 
társadalom-, művészet- és gazdaságtörténetét ismerteti az 5. századtól a 17. századig, az elmúlt 
három évtized ásatásainak legértékesebb leletein keresztül. 

5. Budapest az újkorban 
Látványos tárgyi és írásos dokumentumok, kiváló műalkotások segítségével mutatjuk be a török 
hódoltság végétől az újjáéledő város gazdasági, társadalmi és kulturális átalakulását napjainkig. A 
kiállítás eredeti tárgyakkal berendezett enteriőrjei érzékletesen idézik fel a város polgárainak ünnep-
és hétköznapjait az elmúlt 300 évből. 

Különleges szolgáltatások és ajánlatok: 
Tolókocsifelvonó mozgássérülteknek. 
Rendezvények, fogadások helyszínének biztosítása a Budavári Palota E épületében 100-150 főig. 
Hangversenyek szervezése a megrendelő igénye szerint. 
Jelmezes történelmi játékok és manuális foglalkozások az iskoláskorú gyermekeknek a honfoglalás és 
a középkor időszakából (időpontegyeztetés alapján). Történelmi, régészeti és művészettörténeti 
szakmai vezetések középiskolásoknak és egyetemi-, főiskolai hallgatóknak. Múzeumbaráti kör 
műemléki, múzeumi programjai, országjárás, havonta egy alkalommal történelmi és művészettörténeti 
előadások. 
Felvilágosítás, jelentkezés a (36-1) 155-88-49-es telefonon, a Közönségkapcsolati osztályon, vagy a 
175-75-33/243-as telefonon a múzeum pénztárában. 



A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM TOVÁBBI KIÁLLÍTÓHELYEI 

Római kor 

AQUINCUMI MÚZEUM 
1031 Budapest, Szentendrei út 139. 
Telefon: (36-1) 250-16-50. 
Nyitva: május 1-október 31-ig, 10-18 óráig. 

Állandó kiállítások 
Istenek, katonák, polgárok 
Romkert 

A Flórián téri Fürdő Múzeumba, és a Hercules villába vezetés igényelhető. 

Középkor 

KÖZÉPKORI ZSIDÓ IMAHÁZ 
1014. Budapest, Táncsics Mihály u. 26. 
Nyitvatartás: május 1-től október 31-ig hétfő kivételével, 10-17 óráig. 
A budai zsidóság későközépkori lakónegyedének - egykori nevén Zsidó utcának- egyik 14. század 
végén épült imaházát tekinthetik meg a látogatók. Érdekessége, hogy egy lakóház földszintjén 
alakították ki, s rajzokon látható az 1686-ban elpusztult zsinagóga rekonstrukciója. 

CITADELLA-TÁRLAT 
A gellérthegyi erődítmény falain belül Budapest kétezer éves történetét röviden összefoglaló vitrintárlat 
tekinthető meg. 
Egész évben látogatható. 

GÜL BABA TÜRBE 
1031 Budapest, Mecset u. 14. 
Nyitva hétfő kivételével május 1-szeptember 30. között 10-18 óráig, október 1-október 31. között 
10-16 óráig, november 1-április 30. között zárva. 
Szünnap: hétfő. 
Az 1541-ben elhunyt bektasi dervis sírépülete a mohamedán vallás világszerte tisztelt emlékhelye. 

Újkor 

KISCELLI MÚZEUM és FŐVÁROSI KÉPTÁR 

1037 Budapest, Kiscelli út 108. 
Telefon: (36-1) 188-85-60; 250-03-04. 
Fax: (36-1) 168-79-17. 
Nyitva: hétfő kivételével november 1-március 31. között 10-16 óráig, 
április 1-október 31. között 10-18 óráig. 
Budapest újkori történetét idézik a kiscelli kastélyban berendezett enteriőrök, továbbá megtekinthető a 
főváros képzőművészeti gyűjteménye. Legújabban a „László Károly gyűjtemény" mintegy 200 darabja. 
A kastély oratóriumában és a hozzá tartozó templomtérben időszaki kiállítások láthatók. 



A NYOMDAI MUNKALATOKAT BUDAPEST FŐVÁROS LEVELTARA VÉGEZTE 
FELELŐS VEZETŐ 

PESTI MÁRTA 






	M. Virág Zsuzsanna: Adatok Budapest középső rézkorához : a Remete-barlang középső rézkori leletegyüttese 5-40��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Irásné Melis Katalin: Árpád-kori temetők a pesti határban, 11-13. század 41-78�������������������������������������������������������������������������������������
	Holl Imre: A budai palota középkori építéstörténetének kérdései 79-99����������������������������������������������������������������������������
	Magyar Károly: A középkori budai királyi palota fő építési korszakainak alaprajzi rekonstrukciója : 1. közlemény 101-120�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Endrődi Anna: A késő rézkori bádeni kultúra Budapest, Andor utcai telepanyaga a kulturális kapcsolatok tükrében 121-175������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Kalicz-Schreiber Rózsa: Kora bronzkori temetkezések a Csepel-sziget keleti partján 177-197�������������������������������������������������������������������������������������������������
	H. Hanny Erzsébet: A nagyrévi kultúra áldozati gödre a budai Várhegyen 199-210�������������������������������������������������������������������������������������
	D. Matuz Edit: Késő bronzkori és kora vaskori háztípusok és rekonstrukciós kísérleteik 211-227�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Kőszegi Frigyes: Kora- és későbronzkori telepmaradványok a Budapest, XI. ker.-i Sztregova úton 229-245�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Pető Mária: Kelta-római leletek és településmaradványok Budapest II/A kerületében 247-254������������������������������������������������������������������������������������������������
	Németh Margit: Az aquincumi táborkutatás eredményei és feladatai 255-267�������������������������������������������������������������������������������
	H. Kérdő Katalin: Kutatások az aquincumi 2-3. századi legiostábor retenturájának északi részén 1983-84-ben 269-272�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Szirmai Krisztina: Kaszárnyák az aquincumi 2-3. századi legiotábor praetenturájában, 1987-1988 273-279�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Zsidi Paula: A városkép változása az aquincumi polgárvárosban a 2-3. század fordulóján 281-287�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Póczy Klára: A "via Postumia" meghosszabbítása az Aquileia-Aquincum szakasszal 289-294���������������������������������������������������������������������������������������������
	Végh András: A középkori várostól a török erődig : a budai vár erődítéseinek változásai az alapítástól a tizenötéves háborúig 295-312��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Bencze Zoltán: Újabb kutatások a budaszentlőrinci pálos kolostor területén 313-322�����������������������������������������������������������������������������������������
	Bertalan Vilmosné: Budapest, III. ker. Lajos u. 158. számú ház feltárása 323-348���������������������������������������������������������������������������������������
	Rövidítések jegyzéke 349-��������������������������������
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