
A Budapesti Történeti Múzeum régészei – Bencze
Zoltán, Végh András, B. Nyékhelyi Dorottya,
Belényessy Károly – Mackó Károly informatikus
segítségével az 1998 és 2000 között folyt Szent
György téri ásatásokhoz kialakítottak egy
számítógépes rendszert, amely először a
leletanyag és az ásatási dokumentáció rendezé-
sében, később az ásatási napló vezetésében is segí-
tett. Erre azért volt szükség, mert a fent említett
három év alatt több ezer objektum, valamint
nagymennyiségű leletanyag került elő. Ahhoz,
hogy a közel ezer ládányi leletet kezelni lehessen,
egy adatbázis–kezelő program megírására volt
szükség, hiszen a tárgyakat nem csak a raktá-
rozáshoz, leltározáshoz kellett rendezni és moz-
gatni, hanem a Szent György téri ásatásokat
bemutató kiállításokhoz és az egyes egységekről
megjelenő tanulmányokhoz is. Könnyebb volt így
kiválogatni az egyes objektumokból előkerült lele-
teket, vagy az egész területről a hasonló anyagú,
formájú, korú tárgyakat.

2003–ban az M0 autópálya ásatásaira tovább
fejlesztettük a programot. Egyrészt, mert mindig
az ásatás közben derül ki, hogy mik a hiányos-
ságok, vagy mit kell máshogy szerepeltetni.
Másrészt, mert minden egyes ásatásnál más és
más a hangsúlyos, és ezt a rendszernek is követnie
kell. Más volt a fontos a középkori falak és réteg-
sorok között a Szent György téren, és más az M0
autópályánál, ahol több korszak objektumai és
leletei kerültek elő.

A programot 2003–2005–ben a Kőérberek–
Tóváros–Lakópark építése során1 a középkori
Kána falu, valamint a területen előkerülő ős– és
népvándorlás kori objektumok és leletek

feldolgozásában is nagy segítséggel tudtuk –
tudjuk használni. Az ásatáson azért tartottuk
fontosnak ennek a programnak a használatát,
mert 2005–ig a terület 90%–os megkutatottsága
után 8000 objektum került elő, és a teljes 26 hektá-
ros terület feltárása után az objektumok száma
megközelítheti a 10000–t. A több száz oldalt kitevő
ásatási napló és objektumleírások, valamint a több
tízezer digitális fotó kezelése, rendezése csak így
lehet gördülékeny.

Jelen munkánkban ezen az ásatáson, és a
középkori eredményeken keresztül mutatjuk be
az adatbázis kezelő programot.

A kőérberki ásatások 2003 szeptemberében
kezdődtek meg. Az Árpád– kori falu 14–15 hektár
kiterjedésű. Megtaláltuk a falu plébánia-
templomát, temetőjét 1077 sírral, 204 földbe-
mélyített ház és munkagödör, valamint több száz
kemence került elő. Egy 1325–ös határleírásból
ismerjük a Kána nevet2. A tökéletes megtelepedést
biztosító területet nem csak ebben a korban,
hanem a neolitikumtól kisebb–nagyobb megszakí-
tásokkal lakták. Az őskori és népvándorlás kori
részek vezetői: dr. Horváth László András, Szilas
Gábor, Korom Anita, Horváth M. Attila.

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE
A legtöbbet használt része a programnak a

kiinduló űrlap, a főmenü. Ez maga az ásatási
napló, ezen megtalálhatók a napló alapadatai:
dátum, létszám, időjárás és az aznapi tevékenység
leírása. Az ásatás minden napja az űrlap egy
rekordjának felel meg (1.ábra). Erre a részre be
lehet írni mindent, amit az ásatási naplóba szá-
nunk. Abban az esetben, ha valami fontos, minden
nap jelentkező információt ki akarunk emelni, azt
is megtehetjük, a fő adatok mellett külön rész
biztosítható számára.

Kőérberken az objektumokat számoztuk, ezek
külön egységként számítottak. Azért, hogy az
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ásatási naplóban szereplő objektumok3 azonnal
elérhetőek legyenek a szöveg olvasása közben, az
űrlap középső része szolgál az objektumok megha-
tározására és az azokhoz tartozó kódok mega-
dására. Az alsó részen parancsgombok találhatók,
melyek a következő programokat hívják elő:
1. objektumválasztás
2. fotó– és rajz dokumentáció
3. napló nyomtatási képe
4. leletek– és különleges leletek kapcsolódó 

fájljai

5. az objektumtörlés parancsgombok

AZ ADATBÁZIS KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
NAPI TEVÉKENYSÉG:

Rögzítésre kerülnek az ásatási napló adatai,
így a dátum, létszám, időjárás és maga a napi
tevékenység, tehát a megírt ásatási napló bekerül
az adott naphoz. Ezt követi azoknak az objek-
tumoknak a kódolása, melyeken munkavégzés
történt (2.ábra). Tehát külön megjelennek az egyes
objektumok, egyes egységek is.

Kőérberek esetén az objektumtípusokat a
feltárás előtt határoztuk meg. A mi alapér-
telmezésünkben: beásás, fal, kemence, kút, réteg,
sír meghatározás szerepelt. A program lehetőséget
ad a továbbiak definiálására is. Ez azért fontos,
mert mindenki a saját szája íze szerint alakíthatja
a programot és az abban szereplő tételeket, hiszen
az ásatás előtt nagyon nehéz kitalálni, hogy
milyen objektumtípusok lesznek, melyeknek a
beillesztése lesz felesleges. Rugalmas a program,
mert menet közben is változtathatunk. A munka-
gödröt, mint objektummegnevezést például utó-
lag illesztettük be a beásások közé, míg kút nem
került elő a területről, ezért ezt ki is lehetett volna
hagyni.

Az objektumválasztó nyomógombra
kattintással megjelenik az előbbiekben felsorolt
objektum típuslista, melyből kiválasztjuk a megfe-
lelőt. Ez ismételten gyorsítja, és gördülékenyebbé
teszi a munkánkat, hiszen nem kell begépelnünk
minden egyes esetben az objektum fajtáját. Ez
automatikusan rögződik a felső kis mezőben, az
alatta lévőbe pedig beírjuk a számát vagy betű-
jelét. Kána esetében csak számokat adtunk ki, és
mivel több egymástól távolabb eső területen folyt

egyidejűleg a munka, ezért az egyes területek
más–más számcsoportot kaptak. A kódmezőre
kettőt kattintva megjeleníthetjük az objektum-
típusnak megfelelő űrlapot (3–4. ábra), melynek
megfelelő rekordjával az előbb definiált kód
teremti meg a kapcsolatot. Az űrlap kitölthető
ebben a fázisban ill. a későbbiekben is, függetlenül
az ásatási napló programtól, önállóan is behív-
ható.

OBJEKTUMLAPOK

BEÁSÁS
Ásatásunkon a leggyakoribb objektumtípus.

Ebbe a csoportba soroltuk a földbemélyített
házakat, a méhkas alakú tárológödröket és a
cölöplyukakat is. Az objektumlapon az elsők
között szerepel a beásás típusának meghatá-
rozása, jelen esetben a gödör, árok, cölöplyuk,
egyéb beásás, ház, hamúsgödör. Természetesen ez
is változtatható igény szerint, sőt a feltárás közben
is újabb objektumtípusok beszúrhatók. Például
később illesztettük be a fent említett munkagödör
megnevezést. Az objektumlapra fontosnak tartot-
tuk elhelyezni a beásás betöltését, az elhelyez-
kedést meghatározó szelvény számát, formáját,
észlelési és legmélyebb pontjának szintadatát,
korát, méretét, irányát, ha van, a szuperpozíció is
jelezhető. Kána faluban egy–egy földbemélyített
ház esetében minden beásás (gödör, cölöplyuk)
külön számot kapott. A szuperpozíciónál jelöltük,
de lehetett volna külön helyet biztosítani arra,
hogy az egyes objektumok mely más objektumok-
kal kapcsolódnak össze. Segített egy–egy ház
esetében, ha láttuk, hogy azon belül milyen beásá-
sok vannak, vagy az egyes cölöplyukak mely ház-
hoz tartoznak.

Ezek után egy nagyobb helyre illeszthetjük be
az objektumleírást. A beásások űrlapján kis
hivatkozás (nyomógomb) látható, melynek
megnyomása során az adott objektum digitális
fotói és beszkennelt rajzai jelennek meg. Csatol-
hatjuk a hozzájuk tartozó leleteket űrlapját is,
tehát egy gombnyomással ez is elérhető.

FAL
Kőfalakat ásatásunkon csak a templomnál

találtunk. Elsőként itt is a fal kódját, azaz az
objektumszámot lehet beírni. Ezután megad-
hatjuk az irányát, anyagfajtáját, kötőanyagát,
falszövetét, helyét az ásatáson, észlelési szintjét,
korát. Ebben az esetben külön mezőt nem szere-
peltettünk az esetleges szuperpozíció leírásának,
ez kimondottan a városi ásatásokon lehet fontos,
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egységek is mint például  raszterszelvények.



ahol jelezni kell a falelválásokat, különböző falak
egymáshoz való kapcsolatát. A jegyzetek alá a
szöveges leírását illeszthetjük be. Itt is, mint
minden egyes helyen más adatok, képek is felve-
hetők.

KEMENCE
A feltárás során többféle kemence került elő.

Voltak házakon belüli, és külső kemencék, és
kemencebokrok. Legtöbbnek száját kövekkel
erősítették meg, melyhez sokszor a templom
kövét használták fel. A sütőfelületet gyakran
megújították.

A kemence objektumlapjánál is megtalálhatók
azok az adatok, melyek a többi objektumnál
(száma, szelvény, kora, észlelési szint, jegyzetek).
Ezentúl a betöltésnek, a formájának, a tapasz-
tásnak és a hamusgödör meglétének szántunk
külön rekordmezőt. Ásatási tapasztalat, hogy
noha az objektumleírásban szerepel, hogy a
kemence házon belüli, vagy külső, az objektum-
lapon külön helyet kellett volna biztosítani ennek
jelzésére.

KÚT
Feltételezhetően a Hosszúréti–patak közelsége

miatt nem volt szükséges kutat ásni. Objek-
tumlapja tulajdonképpen a beásások mintájára
készült, csak a szerkezet rekordmező tölthető
pluszban ki. Ennél az objektumfajtánál a többihez
képest fontosabb paraméter a mélység, ezért ez is
szerepeltethető az űrlapon.
RÉTEG

A legtöbb objektumnál egységes volt a
betöltés, ezért ezt az űrlapot nem használtuk. Az
objektumlapon a jegyzeteknél tértünk ki bőveb-
ben a rétegekre. A rétegeket bemutató űrlap az,
mely talán a legváltozatosabb lehet a programot
használók között is, hiszen minden egyes feltárás
más és más adatokat kíván meg. Az előző
objektumlapoktól eltérő adatok lehetnek még: a
réteg színe, összetevői, jellege, tömörsége, és a
meghatározása (pl.: padlószint, járószint, omlás-
réteg stb.). Hivatkozhatunk a megelőző réteg
kódjára, valamint a réteghez kapcsolódó beásás,
vagy objektum is könnyen behívható. Az űrlapot
leginkább azokon a feltárásokon lehet használni,
ahol több korszak rétegei épülnek egymásra, vagy
vágják egymást.

SÍR
A sír űrlap az előzőekhez képest bonyolultabb.

A sírszám megadása után rögtön annak típusát

kell kitöltenünk. A gyorsabb kitöltés érdekében a
legördülő menüből választhatunk. Mi a csontvá-
zas, urnás, szórthamvas stb. temetkezési típusokat
adtuk meg. Természetesen az előzőkhöz hason-
lóan ez is bővíthető. Az objektumlapokon látható
adatok (észlelési szint, forma, irány stb) szerepel-
nek. Eldöntendő kérdésre is választ adhatunk:
látszott–e a folt, volt–e koporsó, vagy melléklet. A
mellékletnek nem készítettünk külön mezőt, de ez
is megtehető. Kánán a síroknak kevesebb mint
10 %–ában találtunk a csontok mellet leletet.
Az eldöntendő kérdésnél a mellette található
jelölő négyzetet kell „kipipálnunk”. Külön biztosí-
tottunk helyet a koporsó– és a vázleírásnak is,
valamint a legfontosabb antropológiai eredmé-
nyeknek is. Itt is közvetlenül behívhatjuk a
sírokról készült fotókat és a rajzokat. Ez is bővít-
hető, akár egy részletes antropológiai vizsgálat is
kapcsolható hozzá.

LELETEK
Az ásatás során előkerült leletek összes adata a

leletűrlapokra kerül. Már az 1990–es évek közepé-
től a Budapesti Történeti Múzeum néhány
kollegája a különleges, elkülönítendő leleteket
külön rendszerben, külön számozással vette fel.
Ezek az úgynevezett K–s leletek, melyeknek a
meghatározása tulajdonképpen mindenkor az
ásatásvezető régész feladata. A kánai feltárás
esetében a leletanyag minden olyan részét a
különlegesek közé soroltuk, ami nem állatcsont és
nem „tömegkerámia”. Természetesen az állat-
csontok, ha faragottak, vagy megmunkáltak, vagy
valamilyen okból különlegesnek tekinthetők
külön kezeljük. A kerámiáknál is az egész kerá-
miákat illetve azokat a típusokat, melyek nagyon
ritkák ezen az ásatáson (mázas, bécsi fazék töre-
déke) különleges leletnek számítanak. Így kétféle
leletűrlap készült, egyrészt a „tömegárunak”,
másrészt a különleges leleteknek.

A leletadatok űrlapján szerepel az a kód, szám,
amelyet a csomagoláson is szerepeltetünk. Kitölt-
hető, hogy a tárgy honnan került elő (szelvény, ob-
jektum), szintadata, meghatározása, anyaga, kora,
előkerülés ideje, a leírása és a leltári száma. A
tárgy anyagának jelölését azért vettük be, mert ez
alapján könnyebb lesz a különböző típusok
kiválogatása és rendszerezése. A tárgymegneve-
zésben sokszor nem volt benne az anyagmeg-
nevezés, így nehezebb volt a rendszerezés. A leí-
rásba illetve a jegyzetekbe vezethető be minden
olyan információ, ami már a feldolgozást segíti.
Csatolhatók a leletűrlaphoz képek és rajzok.
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KÉPEK
A szöveges leírások után beszélnünk kell a

dokumentáció másik részéről a fotókról és a
rajzokról. A fotózás hagyományos géppel (dia) és
digitális módon történik. Kőérberek esetén a
2003–2005 évi ásatás során közel 40.000 digitális
képet készítettünk. Számunkra maximálisan
bevált ez a technika, mert a költségspóroláson túl,
a képek azonnal kontrolálhatóak és használhatóak
voltak, valamint könnyen csoportosíthattuk
azokat. A munka végén letöltött képeket napi
lebontásban is lementettük CD–re.

A digitális képek fájlneveit úgy írjuk át, hogy
már a nevéből ismertté váljon a tartalma. A
fájlnevek két részből állnak, az első az objektum
számát, a második a fotó számát jelöli. Tehát az
1618. objektumról készült harmadik kép neve a
következőképpen látható: 1618_03.jpg. Ezek a
képek egyszerűen gyorsan rendezhetőek, és
csatolhatóak. A sírok és az egyéb objektumok szá-
mozása fedheti egymást, ezért a sírok fájlneveibe
egy s– betűt is beillesztünk. Például a 760. sírról
készült negyedik kép neve: 760s_04. jpg.

Az objektumokról készített nagyszámú fotót
csatoltuk be egyrészt az objektum– és sírlapokhoz,
másrészt minden, a feltárás során elkészült rajzot,
naplóban felvázolt tervet beszkennelünk, és
ugyancsak megjelenítünk az objektumok leírásá-
nál. A leletek esetében minden egyes darabot
lefényképezünk és csatoljuk a digitalizált tárgyraj-
zokkal, így a mellékletekkel olyan adatbázist
kapunk, amely a feldolgozást komolyan segíti.

A kapcsolódó dokumentumok nem az azonnal
elvégzendő tevékenységhez tartoznak. Ide
sorolható a kép– és rajz anyag csatolása vagy
beágyazása. Mivel a kánai ásatáson ezek tízezres
nagyságrendben készülnek, a nagy tárolási
igényű beágyazást (közvetlen kép vagy rajz
megjelenítést) csak a reprezentatív dokumen-
tumok esetén alkalmazzuk, többségében csatol-
juk. Hogy egy példával illusztráljuk, egy külön-
leges lelet rekordjába beágyazunk egy képet és
ötöt csatolunk. A gyakorlatban a megtekinthető-
ség szempontjából ez azt jelenti, hogy a beá-
gyazott képet azonnal látjuk, míg a csatoltakat egy
egérkattintással érhetjük el. A csatolás további
előnye, hogy ugyanarra a képre vagy rajzra több-
ször is hivatkozhatunk különböző adatbázisok-
ban, jelentősebb tárfoglalás nélkül. Ez a módszer
esetünkben az ásatás adatbázisa mellett, a
múzeum digitális fotótára és a tárgyleltára (tárolt)
rekordjaiban fordul elő. A feltárási adatbázis
összekapcsolható a leltárkönyvvel, így az egy-

szerű–és különleges leletek beillesztése egyfajta
előleltározást is jelent. Ezeket folyamatos számo-
zással visszük fel az előkerülés idejével össz-
hangban az adatbázis megfelelő fájljaiba (5. ábra).

A rendszer fejlesztésének másik célja a napra-
kész, lekérdezhető nyilvántartás mellett az ásatási
dokumentáció gyors előállíthatósága volt a
rögzített adatok alapján. Az informatikus kollega
által készített program két lépésben valósítja meg
ezt. Először a napló adataiból jelentést készít,
majd a beépített Word dokumentum generáló
program segítségével elkészül a napló nyomtat-
ható formája. A mellékleteket, így a különböző
objektumok, leletek listáját, képeket, rajzokat stb.
közvetlenül az adatbázisból lehet kinyomtatni.

Gyakorlatban a munka úgy folyt, hogy az
objektumlapokat papírra kinyomtattuk, és azokat
töltöttük ki a helyszínen, hiszen porban, fagyban,
esőben, hóban csak speciálisan erre a célra
kialakított számítógépeket lehet használni. A
kitöltött adatlapokat aztán a konténerekben
számítógépre vittük. A naplókat zárt helyen
gépeltük be és illesztettük be az adatbázisba. A
rendszerrel kapcsolatos mindennapi tennivalókat
operátorunk, Zöldy Sándor látta el, segítségét
ezúton köszönjük.

VÉGÜL NÉHÁNY SZÓ A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ
TECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL:

– az adatfeldolgozást egy 2,4 GHz–es Pentium
4–es processzorral, 40 GB–os (Winchester) hát-
tértárral rendelkező laptopon, MSAccess adat-
báziskezelőre fejlesztett programmal (2000–es
fájlformátum) végeztük.

– 3 db digitális fényképezőgép, melyek az
ásatás nagy területi kiterjedése folytán maxi-
málisan ki voltak használva.

– adatmentési célokra a rendelkezésünkre állt
egy szintén 40 GB mobil háttértároló, ami nagyon
hasznos, univerzális eszköz, mert nem csak a
számítógépről történő mentést teszi lehetővé,
hanem kártyaolvasóként is használható, így
közvetlenül letölthetők a képek a (digitális)
fényképezőgépekről4.

FELDOLGOZÁS
A cikk megírásakor a teljes adatbázis még

nincs teljes mértékben feltöltve, a leletanyag
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4 Az adatmentésre CD –, majd később, a képek
számának megnövekedése után DVD – lemezeket is
használtunk.



rajzának és fotójának csatolásának nagy része még
hátra van. Azonban már ilyen állapotban is nagy
segítségre van a feldolgozási munkában, hiszen
pár gombnyomás után kész kigyűjtéseket, csopor-
tosításokat kaphatunk. 

Az elmúlt időszakban emiatt kigyűjtésre
kerültek a különböző középkori objektumok, a
sírokból előkerült pénzek és a vastárgyak. Ez
utóbbihoz volt szükség az űrlapon az anyag-
megnevezésre is. Felhasználó barát, hogy az egyes
objektum leírásának elolvasása után nem kell
külön könyvtárakból kikeresni annak fotóját és
szkennelt rajzát, egy másik könyvtárból az
objektumból előkerült tárgyak fényképet, rajzait,
hanem azok kapcsolódnak egymáshoz, könnyű
előhívni.

Összefoglalva elmondható, hogy a 21. század
sokszor nagyterületen, sok munkással végzett,
már–már nagyipari méretű ásatásain nagy segít-
séget nyújt egy olyan rendszer, ami könnyen
kezeli a több ezer objektumot és a hozzájuk tarto-

zó adatokat, a több ezer fényképet és rajzokat,
ugyancsak azok adataival együtt, segíti a gyors
keresést. Ebben a dokumentumban az előbb felso-
roltakon kívül szerepel az ásatási napló is, vala-
mint minden az ásatással összefüggő szöveges
vagy képi információ, adat, úgy beillesztve, hogy
azok egyszerűen elérhetőek legyenek. Az adat-
bázis naprakész vezetése lecsökkenti az ásatás
utáni dokumentáció elkészítésének idejét. A
program teljesen rugalmas, ám ha van lehetőség,
nem árt a feltárás előtt átgondolni, hogy milyen
típusú objektumok, leletek várhatóak, és azokhoz
milyen űrlapokat kell készíteni, milyen kérdé-
sekre szeretnénk választ kapni, de természetesen
ez a munka közben is változtatható.

Végül, pedig nem lebecsülendő előny, hogy az
ásatás teljes dokumentációja az adatbázisból
elkészíthető, tehát a feldolgozáskor nem kell papí-
rokból, jegyzetekből, füzetekből előkeresni a
szükséges adatokat, elégséges egy számítógépet,
illetve ezt az egy programot használnunk. 
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Budapest History Museum archaeologists and
its computer specialist between 1998 and 2000
years  on the time of excavation of Szent György
square developed a computer system, because to
it, that the let it be possible to treat nearly a
thousand chestfuls of finds, a database handler
onto the writing of a program was need. 

In 2003 onto the excavations of the M0
motorway  we developed the program long. The
program between 2003 and 2005 years building up
the Kőérberek lake town house park on its
mediaeval Kána village, and on the area emerging
objects and finds of ancient and Exodus age with
big help – we can use it. The Kőérberek excava-
tions began in september of 2003 .

The Árpád age village is with an expansion of
14–15 hectares. We found the village's parish
church, its cemetery with 1077 graves, 175 pitfall
house and trench, and more hundred furnaces
turned up, but the area not only in this age, but
from the Neolithic it was lived in with less or
greater interruptions. All of the data of finds
turned up in the course of the excavation gets to
the finds forms. That code figures on the form of
the finds data, number, which we make figure on
packing,. Can be filled, how the object turned up
from where (segment, object), its level data, its

definition, its substance, its age, the time of
reappearance, its description and its inventory
number. Into the description or into the notes all
information which can be introduced that helps in
the processing already. Can be attached to the
finds form pictures and drawings.

The writing of the article the full database is
not filled up yet in a full measure, its part is big for
the coupling of the drawing of the finds and its
photo yet back is. But already in a state like this
onto big help is in the process work, since after a
couple of button presses ready collecting up, we
may receive groupings. 

Summarizing can be related, that the 21.
century many times on a big area, much did away
with a worker, nearly on its excavations with a big
industrial size big help a system that treats the
more thousand objects and the data belonging to
them easily provides the more thousand pho-
tographs and drawings, likewise they together
with its data, helps in the fast search. Finally,
benefit not to be underestimated though, you can
make  the full documentation of the excavation
from the database , so the processing is not needed
from papers, from notes, to dig out the necessary
data, sufficient a computer,  this single program to
use.
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