
Újabb régészeti kutatá
sok a Vízivárosban 

Recent excavations in 
the Víziváros 

(Budapest, U. ker., Medve utca 5-7., 
13., Hrsz.: 13836, 13851) 

2001. augusztus-december hóna
pokban régészeti feltárást végez
tünk a Budapest, I I . ker., Medve 
utca 5-7., illetve 13. számú telke
ken a Csík Ferenc Altalános Iskola 
és Gimnázium tervezett bővítésé
hez kapcsolódva a Budapest I I . ke
rület Önkormányzata Polgármes
teri Hivatal megbízásából. A feltá
rás három helyszínre oszlott. Az is
kola déli udvarán (az. egykori M e d 
ve utca 5. területén) 10x10 méte
res felületet, valamint kisebb kuta
tóárkot ny i to t tunk fel. Feltártuk 
egy 18. század közepén használt 
t emető részletét (mintegy 100 
sírt), amelyek nagyméretű közép
kori épületek alapfalmaradványait 
fedték be. A falmaradványok kap
csolatba hozhatók a délről szom
szédos telken (Medve utca 3.) k i 
ásott középkori t emp lom marad
ványokkal (Szt. Péter mártír plébá
niatemplom, Garády Sándor és I I . 
Gyürky Katalin ásatásai), napvilág
ra került egy ossarium (csontkápol
na ?) részlete, valamint a hozzá 
nyugatról csatlakozó épületszárny. 

(Budapest 11, plots 5-7, 13 Medve 
Street, Lm: 1 3836, 13851) 

Between August and December 
2001 archaeological excavations 
were conducted on plots 5-7 and 
at 13 Medve Street Budapest I I , 
preceding the enlargement of the 
Csik Ferenc Primary and 
Secondary School commissioned 
by the local government of 
Budapest in the 2 n d district. The 
excavations were carried out in 
three locat ions. A surface of 
10x10 m and a smaller test trench 
were opened in the southern yard 
of the school (formerly 5 Medve 
Street). Part of a cemetery dating 
from the middle of the 18 t h centu
ry (about 100 graves) was un
earthed. The cemetery overlay the 
remains of foundations walls of 
large medieval buildings. The wall 
remains can be l inked to the 
remains of the medieval church 
(parish church consecrated to 
Saint Peter martyr, excavations by 
Sándor Garády and Katal in H . 
Gyürky) unearthed on the plot 
adjoining this one to the south (3 
Medve Street). A detail from an 



Az iskola északi udvarán (az egy
kori Medve utca 7.) középkori ere
detű, és egészen az iskola felépülé
séig használt pince részletei kerül
tek elő, valamint egy középkori 
eredetű kút és a ház udvarának 
eredeti rétegsora. Utóbbi különö
sen azért jelentős, mivel a környé
ken a házak szanálása után szint-
süllvesztést haj tot tak végre, és 
egyedül az iskolaudvar őrizte meg 
az eredeti feltöltési rétegeket. Az 
iskolától északra lévő terület nagy 
részét (az egykori Medve utca 9-
11.) már í 994-ben feltártuk, 
mindössze egy körülbelül 12 méter 
széles sávot kellet még megkutat
nunk a terület északi végében (az 
egykori Medve utca H . ) ; hogy a 
tervezett épület teljes felszínét át
vizsgálhassuk. Ezen a felületen az 
1994-es feltárásokhoz hasonlóan 
faépületek maradvánvaira bukkan
tunk, amelyek az Árpád-kortól fo
lyamatosan épültek a helyszínen, 
napvilágra került egy középkori 
pince részlete is. 

A római korra vonatkozó kutatá
sok eredményei a következőkben 
foglalhatók össze: 

A Medve utca 13. számú telken 
szelvényeink közvetlenül kapcso
lódtak a korábbi, 1994-es feltárás
hoz. ( K É R D Ő 1995; K É R D Ő 
1997; V É G I I 1998; VÉGI 1 2000) 
Az akkor napvilágra került római 

í. kép: Római kori fürdőépület részlete 
Fig. I : Detail of a Roman period bath 

ossuary and an adjoining wing to 
the west were recovered. 

Parts of a cellar, a medieval well 
and the original laver secjuence of 
the house yard were found in the 
northern yard of the school (for
merly 7 Medve Street). The cellar 
was bui l t in the Middle Ages and 
used un t i l the construction of the 
school b u i l d i n g . The layer 
secjuence was especially impor tant 
since the ground level sunk after 
the houses in the area were demol
ished so that the original layers 
were preserved only in the school 
yard. The larger part of the terr i to
ry north of the school (formerly 9-
11 Medve Street) had been 



epületek újabb részleteit tártuk fel 
a 2-3. századi periódusbé)l. Előke
rült egy nagyméretű lapos kövekből 
álló járószint maradványa. A koráb
b i , első századi periódus feltárására 
nem kerülhetett sor, mert a későb
bi periódusok elbontása nélkül 
nem fértünk hozzá. A kutatás célja 
is a 2-3. századi emlékek fekvésé
nek és állapotának meghatározása 
vol t , az épülő iskola alapozási 
cölöpéinek ideális elhelyezéséhez. 
A Medve utca 7. számú telken, az 
iskola északi udvarán végzett m u n 
kák során jelentős vol t a korábban 
feltárt kelet-nyugati irányú csator
názott útból dél felé kiágazó csa
torna részletének feltárása. I t t is si
került néhány falmaradványt doku
mentálnunk, de sajnos az újkori 
meszesgödrök, csatornák, bomba
tölcsér az emlékek nagy részét 
megsemmisítet ték, a legkorábbi 
római periódus kutatására a ren
delkezésünkre álló idő rövidsége 
mia t t nem került sor. A déli udvar 
jelentette az ez évi kutatások igazi 
szenzációját. I t t ugyanis a számos 
későbbi bolygatás ellenére látvá
nyos részletei maradtak meg egy 
fürdő több helyiségének. (1. kép) 
Előkerült a hozzá tartozó fűtőhe
lyiség (praefurnium részlete) is. Az. 
épület kialakításának több perió
dusa is megfigyelhető volt. Emlí
tésre méltó még egy téglalap for-

unearthed in 1994. Only a ca. 12 
m wide zone remained to be inves
tigated in the northern end of the 
area (former 13 Medve Street) in 
order to complete the exploration 
of the entire terri torv to be cov
ered by the future b u i l d i n g . 
Similarly to the 1994 excavations, 
the remains of wooden buildings 
were discovered on this surface. 
These were b u i l t cont inuously 
from the Arpádian period. A seg
ment of a medieval cellar was also 
unearthed. 

The trenches in lot 13 Medve 
Street were directly linked to those 
opened in 1994 (KÉRDŐ 1995; 
K É R D Ő 1997; VÉGI I 1998; 
VÉGH 2000). Further details of 
the A D 2'"'-3"i centurv Roman 
buildings unearthed in 1994 were 
uncovered. T h e remains of a floor 
level paved w i t h large flat stone 
slabs was also discovered. The ear
lier A D I s ' centurv period was not 
excavated since they could not be 
reached w i t h o u t clearing away 
remains f rom later periods. The 
purpose of the investigations was 
to determine the location and the 
condition of the A D 2 n d-3 r t l century 
remains to suggest the opt imal 
position for the foundation posts 
of the future school bui ld ing . In 
lot 7 Medve Street in the northern 
yard of the school, the details of a 



májú, lapos kövekből száraz fala
zással készített kút, vagy ciszterna. 
Ennek feltárását azonban a rendel
kezésünkre álló idő alatt nem tud
tuk befejezni. A korai periódusok 
vizsgálatára i t t sem kerülhetett sor. 
Ezt a felette szerencsés módon, 
épen megmaradt épületrészek 
„akadályozták" meg. Örömteli mo
mentum, hogy a romok majdani 
bemutatásának lehetőségét az is
kola tervezése során az alsó szinten 
biztosították, így a kutatások foly
tatásának a későbbiekben nincs 
akadálya. A romokat geotex szövet
tel takartuk le, felületüket és olda
lukat homok védőréteggel vették 
körül. Erre került megfelelő tömö
rítéssel a földvisszatöltés. A romok 
állagmegóvását I I . Vladár Ágnes és 
Gillyén Nándor műemlékes szak
mérnökök irányításával végezték. 

II. Kérdő Katalin - Végh András 
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channel forking southwards from 
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runn ing channelized road were 
noteworthy. We could also docu
ment a few wall remains although 
modern l ime pits, sewers and a 
bomb crater had destroyed most 
of the remains. The study of the 
earliest Roman period could not 
be accomplished in the t ime allot
ted to the excavations. 

The real sensation of the season 
was found in the southern yard. 
Here, spectacular details survived 
from some rooms of a bath despite 
the numerous later disturbances. 
(Fig. I) The heating room of the 
bath (a segment of the praefurni-
nm) was also discovered. Several 
cons t ruct ion periods could be 
observed. A n oblong well or a cis
tern w i t h dry walls made of flat 
stone slabs was also a significant 
find, al though it was not possible 
to finish its excavation. The study 
of early period had to be omi t ted 
once more. Tins was luckily "h in
dered" by overlying well preserved 
bu i ld ing fragments. We were 
pleased to learn that the design of 
the school included exhibit ion of 
the ruins on the ground floor, so 
there is hope for continuation of 
the excavations. The ruins were 
covered by geotex cloth and the 
surfaces and the sides were covered 



Stüdes 1995. Oxbow Monograph 
91 (1997) 399-404. 
V É C U 1998 - VÉGI I A.: Előzetes 
jelentés a budai Szentpétermártír 
külváros területén 1991-1995 kö
zött folytatott régészeti kutatások
ról. Budapest Régiségei 32 (1998) 
329-340. 
V É G Í I 2000 - V É G I I , A.: New 
excavation in the area of Szent
pétermártír - a mediaeval suburb 
of Buda. I n : Mi t t e l a l t e r l i che 
Häuser und Strassen in M i t 
teleuropa. Hg. Márta Font - Mária 
Sándor. Varia Archcologica Flun-
gariea IX. Budapest-Pécs, 2000. 
67-74. 

bv a protecting layer of sand. The 
earth was refilled over this layer to 
the necessary degree of compact
ness. The conservation of the ruins 
was carried out by Agnes I I . Vladár 
and Nándor Gillvén from m o n u 
ment engineers' guidance. 

Katalin H. Kérdő - András Végh 


