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A Budapesti Történeti Múzeum számára a 
főváros múltjának régészeti módszerekkel 
történő kutatása hagyományosan az egyik 
kiemelt feladat, amelyet az intézmény és a 
fenntartó önkormányzat számára továbbra 
is jogszabály ír elő. A régészeti feltárásokat 
a BTM 2013-ban is a már kialakult szer-
vezeti keretek között, a korábban létreho-
zott intézményi régészeti örökségvédelmi 
rendszerben végezte. A hagyományosan 
régészeti korszakonként szervezett szak-
mai osztályok feltáró munkáját az Ásatási 
Iroda koordinálta és segített azok lebonyo-
lításában. A nyilvántartás és a feldolgozó 
munka továbbra is a szakmai osztályokon, 
a gyűjteményekben folyt. 
 A régészeti feladatellátás alapvető jog-
szabályi kerete a 2013. évben lényegesen 
nem változott, azonban az elmúlt, 2012. 
év második felében többször és lényege-
sen módosított jogszabályok követése ne-
héz feladat elé állította az intézményt. A 
2012. év elsősorban második félévében 
történt régészeti jogalkotás hatása, követ-
kezménye az intézményi munkára valójá-
ban a 2013. év gyakorlatában értékelhető. 
Ez elsősorban a nagyberuházások szigorú 
pénzügyi és időkorlátai miatt a kiemelt 
nagyberuházás, a Várkert Bazár területén 
okozott sokszor kiélezett, kritikus helyze-
tet. A beruházó, a kivitelező és a múzeum 
felelősségteljes, a cél iránt elkötelezett 
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Research into the past of the Budapest 
capital using archaeological methods is 
traditionally one of the high priority tasks 
of the Budapest History Museum, and is 
still prescribed by law as well for the in-
stitution and its supporting organization, 
the municipality of the capital. The Buda-
pest History Museum conducted archaeo-
logical excavations within the established 
organizational framework and the already 
existing institutional structure of archae-
ological heritage preservation in 2013 too. 
The work of the specialized departments, 
traditionally organized by archaeological 
period, was coordinated by the Excavation 
Office that provided assistance in practi-
cal management as well. The inventorying 
and analysis of the finds was carried out, 
as in previous years, within the profession-
al departments and collections.
 The basic legislative frameworks of the 
archaeological service were not modified 
significantly in 2013, but the institution 
faced a difficult task to follow laws that 
have been modified several times and, in 
the second half of 2012, to a significant 
degree . The impact and consequences 
of the legislative changes that occurred in 
2012 concerning archaeology, especially 
in the second half of the year, was felt in 
practice in 2013. This resulted in a num-
ber of sharp conflict situations especially 
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együttműködése azonban – ha áldozatok-
kal is – de megoldotta a feladatot, nem 
késleltetve a beruházás megvalósítását, de 
biztosítva a régészeti örökség megmenté-
sét is. Ugyancsak az elmúlt évi jogszabá-
lyok következményeként egyes nagyberu-
házások lebonyolítási rendje változott. A 
nagyberuházások tekintetében a jogszabá-
lyok előírták a Magyar Nemzeti Múzeum 
Nemzeti Örökségvédelmi Központjának 
a közreműködését. Az intézménnyel a 
BTM-nek kiegyensúlyozott, jó kapcsolata 
van, azonban a régészeti beavatkozások 
lebonyolításánál a közbeiktatott szervezet 
működése mindenképpen időtöbbletet 
eredményez. 
 A 2014. évben a régészeti feltárások szá-
ma valamivel magasabb, mint az azt meg-
előző két év során volt. Régészeink 7 meg-
előző és 4 próbafeltáráson vettek részt. 
Növekedett a régészeti megfigyelések szá-
ma, 136 helyszínen adtunk szakfelügye-
letet kivitelezési munkákhoz. A régészeti 
feltárások során az intézmény 20 régésze 
összesen 1182 napot töltött terepen, ezen 
idő alatt 47212 m² felületet kutattak át. 
A kevesebb terepnap alatt végzett, kisebb 
felületű feltárások azonban intenzív le-
lőhelyeket (pl. Budai Vár, aquincumi 
polgárváros) érintettek, így a múzeumba 
bekerült leletanyag mennyisége az elmúlt 
évhez képest némileg növekedett. A régé-
szeti gyűjtemények 294 láda leletanyaggal 
(zömében kerámia) gazdagodtak, amelyek 
konzerválása, feldolgozása a következő 
évek feladata lesz. A számítógépes adatbá-
zisba bevitt leletanyag mennyisége is több 
mint 70000 db volt ebben az évben.
 Bár a feltárások száma csökkent, a ku-
tatások több helyen is nemcsak a főváros, 
de hazánk története szempontjából ki-
emelkedő fontosságú, értékes eredmény-
nyel szolgáltak. Az őskori kutatások leg-

in the territory of a priority investment, 
the Várkert Bazár (Castle Bazaar) because 
of the strict financial and temporal limi-
tations related to large scale development 
projects. However, the task was ultimately 
carried out – even if with some sacrifices 
– due to the responsible and goal-oriented 
cooperation of the investor, the contractor 
and the museum, without causing any de-
lay in the realization of the development 
and ensuring the rescue of the archaeolog-
ical heritage as well. The order of the real-
ization of certain developments was modi-
fied too as a result of last year’s legislative 
changes. The law prescribed the contribu-
tion of the Hungarian National Museum’s 
National Heritage Protection Centre in 
tasks related to large scale development 
projects. The Budapest History Museum 
has had a harmonious, good relationship 
with this institution, but the operation of 
an additional organization inevitably re-
sulted in an increase of the time needed 
to execute  archaeological work.
 The number of archaeological excava-
tions slightly increased in 2014 as com-
pared to the preceding two years. Our 
archaeologists carried out 7 preventive 
and 4 test excavations. The number of 
archaeological observations increased as 
well and we participated in construction 
works at 136 building sites. Altogether 20 
archaeologists from the institution spent 
1182 days involved in field work in archae-
ological excavations, investigating a total 
surface area of 47,212m². The excavations 
that covered a relatively small surface and 
where the fieldwork required fewer days 
concerned densely distributed archaeo-
logical sites (e.g. the Buda Castle, the Civil 
Town in Aquincum). Consequently, the 
number of finds coming into the museum 
collections increased to some extent com-
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pared to the previous year. The archaeo-
logical collections  swelled by 294 boxes of 
finds (mostly pottery), the conservation 
and analysis of which will be the task in 
the following years. The number of objects 
inventoried using digital media this year 
comprised more than 70,000 items.
 Though the number of excavations 
decreased, the research produced very 
valuable results in several places which 
are highly significant, not only concern-
ing the history of the capital, but for the 
entire territory of Hungary. The most im-
portant results concerning the prehistoric 
period were produced by the excavation 
connected to the construction of the Slo-
vak-Hungarian interconnector gas trans-
mission pipeline. A new zone at an already 
known Sarmatian period settlement was 
unearthed. Part of the site had already 
been excavated during the construction 
of the M0 Motorway, and the new exca-
vations yielded a multilayered settlement 
segment with a number of features in su-
perposition, rich in finds. We finished the 
research connected to the drainage devel-
opment project in Csepel, begun in 2012. 
It was a real “archaeological masterpiece”: 
the archaeologists of the museum often 
had to carry out parallel observation and 
documentation using proper professional 
methods at no less than 25-30 sites at the 
same time.
 The excavation connected to the mod-
ernization of the Budapest–Esztergom 
railway line was the most important site 
for the research on the Roman Period. 
The work will continue in the following 
year too. The location of the eastern town 
wall of the Civil Town could be identified, 
and a number of features were unearthed 
within the wall – all these activities being 
carried out in parallel with the construc-

fontosabb eredményét ebben az évben 
a szlovák-magyar gázvezeték építéséhez 
kapcsolódó feltárás hozta. A már korábban 
is ismert és az M0-ás autópálya építése 
során részben feltárt szarmata kori telep 
egy újabb sávja került elő számos, egy-
másba vágott, többrétegű objektummal 
és gazdag leletanyaggal. Lezárult az el-
múlt évben kezdett csepeli csatornaépíté-
si programhoz kapcsolódó kutatás, amely 
igazi régészeti bravúr volt. A múzeum 
régészeinek sokszor nem kevesebb, mint 
25-30 helyszínen kellett egyidejűleg meg-
figyelést és szakszerű dokumentálást vé-

A Várkert Bazár területe az ásatásokkal 
(légifotó: Civertan Stúdió)
The area of the Várkert Bazár with the excavations 
(aerial photo by Civertan Stúdió)
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tion work. A new program of archaeo-
logical find detection using mechanical 
devices was launched this year in the ter-
ritory of the Civil Town, in the western 
zone that has not yet been built over and 
is the property of the capital. This initia-
tive was actuated by the fact that illegal 
metal detectorists had appeared in the 
area and threatened to disturb the integ-
rity of the site. The program, financially 
supported by the National Cultural Fund 
as well, provides us with an opportunity 
to detect finds before the illegal treasure 
hunters and to transport them to the mu-
seum following a proper documentation 
procedure.
 The archaeologists from our institu-
tion specialized in the Middle Ages were 
continuously present at all the construc-
tion works carried out in the Buda Castle, 
both on sites where the pavement and 
public utilities were changed and at those 
impacted by priority investments. The 
largest scale excavation was carried out by 
archaeologists of the museum’s Medieval 
Department in the territory of the Várkert 
Bazár (Castle Bazaar). This research was 
exceptional, not only in terms of the re-
sults, but also the methods that were used. 
The architectural remains and public util-
ities from the Ottoman period settlement 
built on the eastern slopes of Buda Castle 
Hill were unearthed. The remains were in 
an excellent state of preservation and lo-
cated in an intact context over two large 
surfaces, both measuring a few hundred 
square meters. The rich finds were already 
presented to the wider public in parallel 
with the fieldwork – something without 
precedent in Hungary – in an exhibition 
that took place within the framework of 
a press release. Unfortunately, the finan-
cial limitations of the development and 

gezni. A római kori kutatások legfontosabb 
helyszíne az Esztergomi vasút korszerűsí-
téséhez kapcsolódó feltárás volt, amely a 
következő évre is áthúzódik. Ennek során 
lehetőség nyílt a polgárváros keleti város-
falának helyét azonosítani, s a városfalon 
belüli több objektumot feltárni, mindezt 
a kivitelezéshez kapcsolódó munkavég-
zés keretében. A polgárváros területén, 
annak nyugati, még beépítetlen, fővárosi 
tulajdonú részén pedig műszeres lelet-
felderítés programja kezdődött ez évben. 
Ennek aktualitását az adta, hogy a beépí-
tetlen területen megjelentek az illegális, 
detektoros műkincskeresők, veszélyeztet-
ve a lelőhely integritását. A programmal, 
amelyet az NKA anyagilag is támogat, le-
hetőségünk van az illegális kutatók előtt 
a leleteket szakszerűen dokumentálva a 
múzeumba szállítani. Intézményünk kö-
zépkoros régészei folyamatosan jelen vol-
tak a Budai Várban zajló építkezéseknél, 
akár a burkolat- és közműcseréket, akár 
a kiemelt nagyberuházásokat tekintjük. 
A legnagyobb, nemcsak eredményében, 
hanem módszerében is figyelemre mél-
tó feltárást a Várkert Bazár területén vé-
gezték a Középkori Osztály régészei. Két 
nagyobb, több száz négyzetméteres felü-
leten hozták felszínre a Budai Vár keleti 
lejtőjén kiépült török kori település, kiváló 
állapotban, összefüggésében megmaradt 
épületeit, közműveit. A gazdag leletanya-
got – hazánkban páratlan módon – még a 
feltárások időszakában sajtókiállítás kere-
tében tárták a látogatók elé. Sajnos a be-
ruházás költségkeretei és a kőkemény ha-
táridő nem tették lehetővé, hogy a Budai 
Várhoz tartozó, különlegesen épen meg-
maradt és páratlan látványt nyújtó emlé-
ket megtartsuk, s az érdeklődők elé tárjuk. 
A feltárás eredményeit azonban kiállítás 
formájában, a beruházás területén lévő 
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kiállításon az érdeklődők megismerhetik. 
A BTM legfontosabb ásatásairól és a legje-
lentősebb leletekről továbbra is tájékoztat 
a múzeum régészeti honlapja. 

 Zsidi Paula

the deadline for its completion that was 
strictly carved in stone did not permit us 
to preserve and display for the public relics 
from the Buda Castle that had survived in 
an unusually intact form and could have 
been offered as a unique spectacle. The 
results of the excavation are, however, pre-
sented to the visitors in the form of an 
exhibition on the territory of the develop-
ment. The archaeological website of the 
Budapest History Museum continues to 
present the most important excavations 
and the most significant finds.

 Paula Zsidi 




