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1. kép. — Az Eskü-téri római tábor déli oldalának feltárása. 





A Székesfővárosi Régészeti és 
Ásatási Intézet a Belvárosi-tem
plom közvetlen környékének talaj -
egyengetési munkálatai kapcsán 
felkutatta a templomtól és az 
Eskü-úttól szegélyezett szűk, az 
úttestnél kb. 3 méterrel mélyebben 
fekvő területet.* Az ásatások a 
szentély délkeleti oldalánál levő 
sírok feltárásával indultak meg. 
A sírréteg alján három méter 
szélességet meghaladó római fala
zatra bukkantunk, amelynek össze
függését az 1932-ben feltárt Eskü
téri római táborral felismerve, a 
kutatást szélesebb alapokon folytat-
hattuk. Hátráltatta az ásatások 
folyamatosságát az egész területet 
keresztül-kasul behálózó iijkori 
alapfal-, csatorna- és támfallabirin
tus, amely miatt a sírréteget szám
talanszor megbolygatták és a római 
falakat elbontották. (2. kép.) De az 
újabbkori bolygatásoktól eltekintve 
is bonyolultan és egymást keresz
tezve rétegeződnek különböző korok 
és kultúrák nyomai ezen a területen, 
amely középpontja volt a középkori 
és barokk városnak. 

A Belvárosi-templom szentélyé
től és az Eskü-út támfalának 
sarokrészétől határolt területen a 
római tábor mészkőből felépített, 
délkeleti, legyezőalakú saroktor
nyának alapfalait tártuk fel. 
(3., 4., 5. kép.) A legyező egyik szára a templom déli oldalától 108°-os szögben hajlik 
el, másik szára ezzel 75°-os szöget alkot. Sarka a szentély sarokpillére, illetőleg alapfala 
alá húzódik. A legyező szárainak közepe felé és belső ívének délkeleti sarkán négy, kb. 20 cm 
átmérőjű lyuk —• a rajnamenti és dunai erődöknél is előforduló opus gallicum technika 
jellemzője -— fúródik a falba. Felületükön a falazásuknál felhasznált gerendák nyoma a 
vakolatba rajzolódik. Rendeltetésük a falazat szilárdabbá tétele a falba illesztett gerendázattal. 
A torony falát csatornázási mukálatok közben többször elbontották. Az Eskü-iitra merőleges 

* Az ásatásokat 1944 június 5-től 17-ig Gerevich László dr., június 17-től szeptember végéig 
Bertalan Vilmos ár, vezette, 

2. kép. 
Az Eskü-téri római tábor délkeleti saroktornyának 

feltárási munkálatai 
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4 m mély főcsatorna a torony keleti oldalát vágja keresztül 1 m szélességben (3. sz. képünkön 
a ritkábban lerakott köveken észlelhető ennek kiegészítése), míg íves részének szélét ugyancsak 
egy 4 m mélyen fekvő csatorna lefektetésekor bontották el. Az íves rész külső határvonalát 
ezért csak egyes részeken tudtuk meghatározni, így az alább tárgyalandó középkori fal
maradvány mellett, alatta és az 1. sz. képen G 5, G 5/a, G 5/b számmal jelzett gödröknél, 
de itt is többször megszakad a fal szélének folytonossága a járda támfalának pillérei miatt. 

A torony jelenlegi állapotát sem természetes pusztulás eredményezte. A mai és a Bel
városi-templom szentélye középkori szintjének megfelelő talaj nívó alatt 120—138 cm mély
ségben a falazat egy síkban van lebontva. A torony belsejének talajába sírok furakodnak. 
A síroktól bolygatlan részen égési nyomokat észleltünk a római fal magasságával egy szinten, 
6—8 centiméterrel alatta pedig törött középkori cserépedényt találtunk. A barnára égett, 
habarcsos égési réteg nyoma a fal tetején is fellelhető volt a tornyon keresztben átfutó csatorna 
és a szentély közötti részben (17. kép. L : M l jobb oldala), amennyiben a falig lehatoló sírok 
miatt el nem bontódott. A toronynak egy síkba való lebontására magyarázatot abban a sóderes 
habarccsal megkötött, mészkőből felépített középkori falmaradványban vélünk találni, amely
nek egyik része az Eskü-út támfalára merőleges és amelynek nyugat felé egy pillérszerű kiszö-
gelése van (1., 17. kép. G 3, M 2), másik ága (1. kép. G 1, G 4) a támfallal párhuzamos, illetőleg 
amelyre a támfal rá van építve. Előbb említett középkori falrész a római falra épült (17. kép. 
L . :M2) , szélének pusztulási szöge természetes elbontódásra mutat; végét még rétegekből sem 
lehetett megállapítani. Támpontot erre vonatkozólag az az eredeti helyén megmaradt kő ad 
(17. kép. L.: M 6), amelyet a fölötte húzódó árusítóbódé alapfalának lebontása után találtunk. 
A kő a középkori fal meghosszabbításában a szentély sarokpillére előtt fekszik a római falon. 
Az úttest támfala alatt hiizódó falrész bekötését a reá kb. merőleges falba elbontották egy 
csatorna aknája miatt. Összefüggésük az azonos falazásból és vakolatból mégis kétségtelenül 
megállapítható. A G 4 jelzésű gödörnél a fal megtörik, majd tovább halad az Eskü-út irányában 
az úttest támfala alatt. Végpontja itt sem állapítható meg. A fal törésénél a talajszint alatt 
120 cm mélységben vakolattal megkötött, kövekből összeállított, 50x16x19 cm nagyságú 
küszöbmaradványt találtunk, amelynek eredeti hosszúságát meghatározni nem lehetett, 
mivel a gyalogjáró támpillére miatt mind a rétegeket, mind a küszöb további részeit feldúlták. 
A két falrész alapfalának mélysége nem azonos. Míg az úttestre merőleges falrész alapja a 
talajszint alatt 146 centiméterre lévő római falon nyugszik (17. kép. L,.: M 2), a támfal alatt 
húzódó fal alapja ennél 45—50 centiméterrel lejebb van, a talajszint alatt 180 cm mélyen 
(17. kép. M 3). Bolygatlan rétegeket a saroktorony területén csak a G 1 (6. kép) (L. : 17. kép. 
M 1 baloldala), G 3 (L.: 17. kép. M 6) és a G 4 (I,.: 17. kép. M 3, M 4, M 5) jelzésű gödörben 
találtunk. Középkori épületmaradványunk eredeti nívójának megállapítása különböző gödrök
ben észlelt nyomok egybevetése alapján történhetett meg. Az M 1 jelzésű metszet baloldalán 
(R 2), az M 4 (R 2) és az M 6 metszeten (R 1, R 2) ábrázolt égési rétegek, valamint a római 
falon és a torony belsejében észlelt már említett égési nyomok mélységét a küszöbkővel 
egybevetve kitűnik, hogy nevezett rétegek és a küszöbkő nívója azonos és az égési nyomok 
az épület eredeti szintjét és pusztulását jelzik. Ezek szerint az épület nívója a lebontott 
római fal síkjával egybeesik, 140—145 centiméterrel van a Belvárosi-templom szentélyének 
talajszintje alatt és kb. egybeesik a templom románkori ősének nívójával. 

A középkori épület korára és pusztulására vonatkozólag az alábbi adatok adnak tám
pontot. Nívója a Belvárosi-templom Zsigmond-kori szentélyének szintje alatt van. Valószínű, 
hogy az épület addig a területig elhúzódott, ahol jelenleg a templom oldalfala és szentély
indulásának támpillére áll. Erre mutat az a tény, hogy az épület pusztulását jelző égési réteg 
a római fal tetején a szentély faláig húzódik és hogy a római fal a templomfal alatt is ugyan
azon síkban van elbontva. Az épület tehát korábbi, mint a Belvárosi-templom Zsigmond-kori 
szentélye és annak építése ejőtt pusztulhatott el. Alátámasztja ezt a következtetést a támfalra 
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merőleges középkori falrész tövé
ben, közvetlenül a római falon 
feltárt 24sz. sír (7. kép), amelynek 
temetkezési módja, tehát kora is 
azonos a Nagy I,ajos és I. Mátyás
kori pénzzel meghatározható 26sz. 
sírral. Knnek alapján falrészünk 
Mátyás-kori állapota azonos volt 
a jelenlegi elpusztult állapottal. 
Az épületre vonatkozó kormeg-
határozó lelet cseréptöredékeken 
kívül nem került elő. A G 1 
gödörben az épület pusztulását 
jelző R 1, R 2 égési rétegben 
szürke és fehéres anyagit cserép
töredékeket és egy domború 
körívbe írt keresztfenékbélyeges 
edény alját (8. kép), a G3 gödörben 
az előbbivel azonos szinten lévő 
égési rétegben egy hornyolt 
felületű fehéres cserépedény töre
dékét tártuk fel, amelyet hasonló 
keresztfenékbélyeg alapj án a XI11. 
századra tehetünk. (9. kép.) 
Hasonló korú az a majdnem teljes 
egészében összeállítható cserép
edény is, amelyet a legyezőalakú 
római torony belsejében lévő égési 
réteg alatt ástunk ki. (10. kép.) 
A felsorolt régészeti adatok tehát 
arra mutatnak, hogy a római 
tábor délkeleti saroktornyát egy 
valószínűleg XIII . századi épület 
miatt bontották le egy szintre 
kb. 20 centiméterrel az eredeti 
római nívó alatt. Knnél a torony

nál a római nívóra csak a templom déli oldalbejáratánál feltárt, alább tárgyalandó patkó
alakútorony alapján következtethetünk. Ugyanis mindkét toronynál a fal alapja 70—75 cm-ig 
lazán, kötőanyag nélkül bedobált mészkő (11. kép.) és míg a patkóalakú toronynál e fölött 
90 cm-es, erősen meszes, téglaporos vakolattal megkötött soros falazás következik a torony 
földfölötti részéig, a legyezőalakú toronynál 76 cm után megszűnik a fal. A középkori épület 
rendeltetésére vonatkozólag megkockáztathatjuk azt a feltevést a benne előforduló számos 
cseréplelet alapján, hogy vám- vagy révátkeléssel kapcsolatos épület volt, de valószínűbb az a 
feltevés, hogy plébánia lehetett, illetőleg annak gazdasági ügyeit szolgálta. 

A saroktorony feltárása után legfontosabb feladatunk a római tábor kelet-nyugat 
irányú déli falának meghatározása, illetőleg feltárása volt. Feladatunkat csak részben oldliattuk 
meg, mert a falakat elbontották és így a táborfal irányát — ha minden kétséget kizáróan is — 
csak az elbontott falak nyomai alapján lehetett megállapítani. Kiindulási pontunk az a fal
csonk volt (12. kép.), amely a szentélyzáródás sarokpillére tövében a római toronyból kiágazik 

6. kép. — Rétegek a G 7 kutatógödörben. 
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( 1.,—.IT. kép. G 3a, M 6). A falcsonk 
irányát a templomfal mellett kö
vetve a G 7, G 8, G 9 (t . : 1. kép) 
számú kutatógödröket • ástuk ki, 
amelyeknél a szűztalajba berajzoló
dik a saroktorony falmélységének 
megfelelő talajszint alatti 3 méterig 
az elbontott falak nyoma, a föld
réteg pedig, amellyel a falak helyét 
kitöltötték, tele van római habarcs
törmelékkel. A G 3a jelzésű gödör
ben, közvetlenül a római táborfal 
kiágazásamellett, kb 3 m mélység
ben egy 40x40x55 cm nagyságví 
falmaradványt találunk, amelynek 
kötőanyaga a kavicsos, sóderos 
habarcs a fal középkori eredetére 
utal. Ennek a falnak nyomát csak a 
G 7 jelzésű gödörig tudtuk követni. 
Kbben a gödörben a római fal helyét 
kitöltő habarcstörmelékes, földdel 
kevert agyagrétegtől elválik egy 
agyagos földréteg (I,.: 17 kép. M 7, 
R 2) ; ebben fapernyéket, középkori 
cseréptöredékeket és egy padló
burkoló tégla töredékét találtuk, 
amelyet bevájt körvonalú — való
színűleg — sas ábrázolása díszít 
(13. kép). A fal nyomát igazolja 
az az 50x50 cm területű homokos, 
kavicsos vakolatmaradék, amelyet 
a kutatógödör falára tapadva észlel
tünk (£.: 17. kép. M 7, R 4). 
Lehetséges, hogy említett fal
maradványunk a fentebb tárgyalt középkori épület bekerítő falához tartozott. A G 3a 
jelzésű gödröt kitöltő földrétegben egészen a falak alsó végéig középkori cser ép töredékeket 
találtunk, a fal tövében pedig egy bélyeges római tégla töredékét. (14. kép.) Felirata : SVPDUX 
[(Prigeridu) s v (ir) p(erfectissimus) dux]. A barokká átalakított Mátyás-kori templomhajó 
alatt rézsútosan áthúzódó római fal nyomát csak a templomtorony homlokzat felé eső tám-
pillérének tövében sikerült kimutatni (1—17. kép. G 19, M 16), ahol egy 279 cm mélységű 
újkori meszesgödör alján, 3 méteren felüli mélységben, a templomfal tövében. 26 cm-es római 
habárcsos törmeléket és falazat nyomait találtuk, azonkívül római eredetre valló megmunkált 
köveket és egy kisebb kőtöredéket. A római táborfalat valószínűleg a Belvárosi-templom 
románkori őse építésekor bontották el, mivel az építéshez szükséges kövek itt könnyen, minden 
szállítási nehézség nélkül rendelkezésre állottak. Erre mutat az a megfigyelésünk, hogy a 
templom kriptájában lévő román szentély alapfalán a kövekre római habarcsmaradványok 
tapadnak. 

A felsorolt adatok alapján csupán feltevés maradna a római tábor déli falának iránya, 
ha nem sikerült volna feltárnunk a templom egykori déli oldalbejárata előtt a római tábor 

kép. — Sír a középkori falmaradvány 
tövében. 
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8.'kép. 
Árpádkori keresztfenék

bélyeges cserépedény töredéke. 

9. kép. 
Árpádkori keresztfenék

bélyeges cserépedény 
töredéke és alja. 

10. kép. 
Koraközépkori cserépedény. 

egyik patkóalakú bástyatornyát. (L.: 1. kép.) A falak eredeti 
szélessége 3 m, a torony belsejének mérete pedig 3x4 m volt. 
A formája és mérete azonos az Eskü-téren 1932-ben Nagy 
I,ajos-tól feltárt római toronnyal. Jelenlegi ásatásunk folyamán 
a bástyatorony első nyomát a G 13a jelzésű gödörben találtuk 
meg, ahol a talajszint alatti 220—295 cm mélységig a szűztalajtól 
elváló római habarcsos törmelékkel kevert földet észleltünk. 
(L,.: 17. kép. M 13.) A falnyomok egy pillérszerű kiszögelést 
mutatnak. A faliráuy meghosszabbítása a templom oldalfalával 
97 °-os szöget zár be és merőleges a falnyomok alapj án rekonstruált 
táborfalra. Kutatógödrünket minden oldalról falak határolták, 
jobbról és balról a templom oldalbejárata egykori előcsarnokának 
alapfalai, a templom felől a bejárat két támpillére között lévő 
árusítóbódé-alapfal, a negyedik oldalról pedig az úttest támfala ; 
elbontani egyiket sem lehetett. A római falnyomok az egykori 
gótikus előcsarnok középső alapfaltömbje alatt 372 cm-ig 
hatolnak le. A bódéalapfal tövében 20x20x10 cm nagyságú 
fahnaradványt észleltünk. A felsorolt nyomokból kiindulva 
ástuk ki a G 13 és G 12 számú kutatógödröket, amelyek 
alapján végleg tisztáztuk a torony alaprajzát. A négy oldalról 
faltól határolt G 13 gödörben 281—372 cm mélységig kb. 
200x100 nagyságú összefüggő falat találtunk (15. kép.) (L.: 
17. kép. M 13), amely a gótikus előcsarnok alapfala alá húzódik 
és a bódéalapfal alatt az eskütéri római torony belsejének 
megfelelő íves formát mutat. Felső része egy síkban vau 
elbontva, széle töredezett vonalú. A torony íves záródásának 
többi része hiányzik. A fal előtt és fölötte talajszint alatti 220 cin 
mélységig az elbontás helyét római habarccsal kevert föld tölti ki. 
A római toronyhoz tartozó nagyobb összefüggő falmaradványt a 
templom oldalbejáratától jobbra lévő két támpillér közötti szűk 
területen ástunk ki.(I,.: 1 -17.kép. Gl 2,M14.)Afaltömbön(l 6.kép.) 
erőszakos elbontás nyomai nem észlelhetők, felületének egyenet
lenségeit természetes pusztulás eredményezte. Csak a toronyfal 
szélének úttest felőli részébe ékelődik egy mély főcsatorna aknája. 
A római fal fölött húzódó bódéfalat elbontottuk. A torony 
széle a gödör jobboldalán párhuzamos a G 13a-ban meg
állapított elbontott fal nyomával.A fal peremén 15 cm-es beugró 
emelkedés van. Az ez után következő beszögelések lépcsőfokokra 
engednek következtetni. Az Eskü-téri torony analógiája szerint 
itt kitörőkapu lehetett. Az előcsarnok alapfalától és az úttesttől 
bezárt sorokban a legyezőalakú tornyon észlelttel azonos lyuk 
fúródik a falba. A két pillér közötti teret a római fal fölött, 
talajszint alatti 120 cm-től kezdve a bástya pusztulásának 
rétegei töltik ki. A római-kori pusztulásnak megfelelő fekete, 
fapernyés égési réteget, amely az eredeti szintet jelzi, a fal 
pereménél észleltük (ír.: 17. kép. M 14, R6), a fölötte lévő 
pusztulási rétegek későbbiek. Koruk leletek híján nem határoz
ható meg. Annyi bizonyos, hogy a magyar középkort jelentő 
sírrétegnél korábbiak. A kiásott falrész magasságával kb. egy 
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11. kép. 
A legyezőalakú torony alapozása. 

12. kép. 
A római tábor fal kiágazása a legyezőalakú saroktoronyból. 



13. kép. 
Középkori padlóburkoló 

tégla töredéke. 

szinten épült a romai falra a Belvárosi-templom Mátyás-kori 
oldalhajója és a támpillérbe be nem kötött előcsarnokalapfal. 
A római toronynak állapota ezen a részen tehát Mátyás korában 
is azonos volt a mai állapottal. A G 13 és G 13a gödörben észlelt 
falhiányok tehát régebbiek és kiszedésük egyidejű lehet a déli 
táborfal pusztulásával. A toronyfal alapozása (I,.: 17. kép. M 15) 
75 cm-ig lazán kötőanyag nélkül bedobált kőréteg, e fölött pedig 
90 cm-es soros falazás. Ha az alapozás mélységét ennél a toronynál 
és a legyezőalakú saroktoronynál összevetjük, kitűnik, hogy a 
talajnívó a Duna felé enyhén lejtős volt és a római talajnívó 
különbsége a két toronynál 80 cm. Kb. ugyanezt a különbséget 
észlelhetjük a középkori nívónál is. A templomtorony déli sarkán 
a kváderkövektől és az alatta lévő kiszögeléstől megadott szint 
1 m-re van a szentélyé alatt. A G 13a jelzésű gödörben lévő 
falnyom és a G 12-ben lévő fal mélységének nívókülönbsége arra 
enged következtetni, hogy az élőbb említett gödörnél egy korábbi 
tábor falmaradványait használták fel patkóalakú tornyunk építésé
nél. Ugyancsak a római tábor korábbi periódusára engednek 
következtetni azok a falnyomok is, amelyeket a G 14, G 15, G 16, 
G 17 (h.: 1. kép.) szánni, kutatógödrökben észleltünk. A G 14-es 
gödörben a templomfallal 95 °-os szöget bezáró 1 m széles római 
falnyomot találtunk, amely folytatódik a G 15 gödörben (L,.: 17. kép. 

M 19), ahol a falnyom egy pillérszerű kiugrást mutat és a támfal előtt derékszögben megtörik. 
A gótikus előcsarnok alapfala miatt ezt a nyomot követni nem tudtuk, ugyanígy a G 17 sz. 
gödörben észlelt faluyomot sem (!,.: 17. kép. M 17), amelynek folytatása a G 18-as gödörben 
nem volt fellelhető (I,.: 17. kép. M 18) egy közel 3 m mélységben lévő, feldúlt állapotban lévő 

középkori- kemence miatt. Természetesen hipotézis a fal
nyomokból a tábor egy korábbi periódusának déli kapujára 
következtetni. A táborfal kutatása közben ástuk ki a falaktól 
határolt G 11 szánni gödröt, amely a táborfalra vonatkozólag 
eredményt nem adott, Egy törmelékkel kitöltött újkori 
meszesgödör alatt 30 cm-es sírréteg után '(!<.:. 17. kép. M I I ) 
fekete földrétegbe ágyazott, szabálytalanul elhelyezett kövek 
következtek (43 cm) ; közöttük peremes római téglákat 
találtunk. A kőréteg alatt 1—2 cm-es hamu és fapernyéből 
álló égési réteget észleltünk. A szűztalaj fölött egy 22 cm-es 
agyagos-homokos rétegben sötétszürke és szürkés színű, 
valamint késő La Tene-kori kelta cseréptöredékeket talál
tunk. (18. kép. 23.) A kőréteg nyugat felé nagyjából egyenes 

vonalú ; mellette az előbb leírt rétegek nyomát nem találtuk. (I.,.: 17. kép. M 12.) A G 11-ben 
észlelt nyomokat követve ástuk ki a bódéalapfalaktól szabadon hagyott területen a G 10 jelzésű 
gödröt. Megoldást a kőrétegre vonatkozólag ez sem adott. 211 cm mélységben valószínűleg 
Árpád-kori, kövektől körülvett tetemet és egy, a talajszint alatt 179 cm-nél kezdődő 
180 cm mély, kerek alapú szemétgödröt találtunk, telve habarcs, kő és fapernyével kevert 
földréteggel, amelyből számos későközépkori cseréptöredék és fémlelet került elő. (18. kép. 
10—20; 19., 20 kép.) 

Az 1932. évi és a jelenleg lefolytatott ásatások eredményét összegezve megkíséreltük 
a római tábor rekonstrukcióját. (22. számú kép.) Ezen eredmények alapján adva volt a tábor 
kb. párhuzamos északi és déli fala. A jelenleg lefolytatott ásatások tisztázták a déli fal keleti 

14. kép. 
Bélyeges római tégla töredéke. 
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15. kép. — A Belvárosi-templom déli oldalbejárata előtt feltárt patkóalakú római torony belső íve. 

16. kép. 
Falmaradvány a Belvárosi-templom déli oldalbejárata előtt feltárt patkóalakú római toronyból. 

Budapest KégiségeíXIY. 



végpontját a legyező alakú saroktorouy feltárásával. Másik végét az Erzsébet-híd pillére 
alapozásakor előkerült és minden kétséget kizáróan római falmaradvány határozza meg. 
Anélkül, hogy ennek alaprajzát hitelesnek fogadnók el, megállapíthathatjuk, hogy saroktorony
ról van szó, amelyből észak felé fal ágazik ki. A mostani ásatások szerint a saroktorony és a 
patkóalakú torony távolsága kb. 23 m. Legyezőalakú tornyunk és a hídpillér alapozásakor 
feltárt falmaradvány közötti távolságra két patkóalakú torony közbeiktatásával a 23 m 
háromszor mérhető rá. Ezen az alapon feltételezett második patkó alakú torony szemben van 
az Eskü-téri toronnyal. Ugyanezt a 23 méteres távolságot az Eskü-téri toronytól kezdve egy 
patkóalakú torony közbeiktatásával kétszer mérhetjük az új piarista épület faláig terjedő 
táborfalra, ahol az 1932. évi ásatásoknál Nagy Lajos egy bástyatorony szegélyét és lépcső
fokot tár t fel. A közbeiktatott feltételezett torony szemben van a jelenleg feltárt patkóalakú 
toronnyal. Ha a Duna felé mérjük a 23 méteres távolságot, az így nyert po»t a hídpillér alapo
zásakor előkerült falmaradvánnyal összekötve nagyjából egybeesik az ebből kiágazó fallal. 
A tábor keleti falának meghatározásánál két adatra támaszkodhatunk. Az egyik Friedreich 
Endre : A budapesti piarista telek története c. könyvében (27. old.) az alábbi leírás : »A Galamb
utcai szárny alatt 4-—6 m mélységben hatalmas, faragatlan kövekből való 3—4 méteres falak
húzódnak a templom felé. Ezeket eltávolították . . .«. A leírás ráillik a táborfalra. Második 
adatunk negatív jellegű. A Belvárosi-templom szentélyének északi részén ásott kutatógöd
rünkben (1., 17. kép. G 6, M 9) nem találtuk a táborfal nyomait. A legyezőalakú saroktorony 
alapján a fal keletebbre nem eshetett. Feltehető, hogy a piarista-épület Galamb-utcai szárnya 
mellett 1932-ben feltárt fal- és lépcsőmaradvány egy saroktorony része. Az így rekonstruált 
keleti táborfal kb. párhuzamos a feltételezett nyugati fallal. A tábor rekonstruált alaprajza 
nagyjából rombus formájú. Belmérete 84—86 méter. A feltételezések természetesen igazolásra 
szorulnak. Ez azonban csak a későbbi ásatások során történhetik meg. 

M etszetek. 
M 1. (baloldal) G 1. 

90, illetőleg 123 cm-ig temetkezési réteg feldúlt csontokkal. 
R Í . Vörösesbarnára égett vakolattörmelék. 16 cm. 

Leletek : a) Középkori cseréptöredékek. Szürke és fehéres fazék- és pohártöredékek, 
külső oldalukon hornyolással. 

b) Világos téglaszínű fazék pereme és faldarabja. 
c) Fehérszínű keresztbélyeges cserépedény fenék (8. kép). 

R 2. Égési réteg. Agyagos talaj feketére égett fapernyékkel. 3 cm-es, a fapernyéktől egy-
neműen feketeszínű réteg. Alatta 3 cm-en a fapernyék elszórtabban jelentkeznek. 
Leletek : a) Szürke és fehéres színű középkori cseréptöredékek, erősen füstölődött 

felülettel. (Szürke peremdarab, szürke profilált faldarab (18. kép 1., 2.) stb. 
b) Elszenesedett állati csontok. 

R 3. Homokos, agyagos réteg. 6 cm agyag, 5 cm homok, 9 cm agyagos föld égési nyomokkal 
és cseréptöredékekkel. 
Leletek : a) Középkori cseréptöredékek. (Szürkére füstölt, durva szemcsés, valószínűleg 

korsótöredékek, vállrészen hornyolásokkal. Csillámporral kevert töre
dékek. Barnásszürke, simított, felületű töredék). 

b) Égett állati csont. 
R 4. Agyagréteg. 1—3 cm. Valószínűleg Duna-kiöntés. 
R 5. Római habarcsos törmelékréteg. 32 cm. 

Leletek : Középkori cseréptöredékek (szürkés, téglaszínűre égett füstös fazéktöre
dékek). 
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22. kép. — Az Eskü-téri római tábor alaprajza. 





R 6. Égési réteg. Agyagos talaj feketére égett fapernyékkel. 5 cm-en a fapernyék feketére 
színezik a réteget. 6 cm-en a fapernyék ritkábban jelentkeznek és vakolattörmelékkel 
keverednek. 
Leletek : a) Szürkés és sárga középkori cseréptöredékek. 

b) Szürke peremtöredék feketére füstölődve, barnás égési nyomokkal. 
c) Téglatöredékek. 

R 7. Földdel kevert agyagos talaj kövekkel. 32 cm. 
M I (jobboldal) G 2. 

A legyezőalakú torony belsejének közepén 1—2 cm égési réteg. Alatta 136 cm mélységben 
középkori világosbarna cserépedény, sötétszürkére kormozott felülettel. (10. kép.) 

M 3 Q A. 
R 1. Barnára égett agyagtalaj. 
R 2. Homokkal kevert fekete föld. 
R 3. Törmelékkel és kövekkel kevert föld. 
M 4 G 4. 

87 cm-ig újkori törmelékes réteg. 
R Í . Vörösbarnára égett vakolattörmelék. 25 cm. 
R 2. Égési réteg. Agyagos talaj, melyet a fapernyék feketére színeznek. 5 cm. 
R 3. Vörösesbarnára égett agyagréteg fapernyék nyomaival. 24 cm. 12 és 18 cm-nél 1—1 

cm-es fapernyeréteg. 
R 4. Római habarcsos törmelékréteg. 26 cm. 
R 5. Kevert agyagos föld törmelékekkel és kövekkel. 72 cm. 
M 5 G 5. 

132 cm újkori bolygatott törmelékréteg. 
R 1. Égési réteg. Agyagos talaj, melyet a fapernyék feketére színeznek. 2 cm. 
R 2. Agyagréteg. 14 cm. 3 cm-nél 2 cm-es fapernye réteg. 
R 3. Római habarcsos törmelék égési nyomokkal. 28 cm. 
R 4. Habarccsal kevert földréteg. Szélén fapernyeréteg. 30 cm. 
R 5. Vörösre égett agyagréteg fapernyékkel. 35 cm. 
R 6. Törmelékkel és kövekkel kevert földréteg. 

Az M 1 baloldalán, az M 3 és M 4 metszeten az alsó égési réteg alatt feltüntetett 
rétegek, valamint az M 5 metszeten jelzett rétegek középkori szemétgödörre mutatnak. 

M 6 (jobboldal) G 3. 
Az árusítóbódé elbontott alapfala alatt : 

R 1. Égési réteg. Agyagos talaj feketére égett fapernyékkel és elszenesedett fadarabokkal. 
8—10 cm. 

R 2. Habarcstörmelékkel kevert égett agyagréteg. 9 cm. 
Leletek a két réteg találkozásánál : 

a) Hornyolt felületű fehér cserépbögre töredéke, domború körívbe írt kereszt
fenékbélyeggel. (9. kép, 18. kép. 3a—b.) 

b) Különböző nagyságú vasszögek, melyekre famaradványok rozsdásodtak rá. 
c) Bronzszegek, felső részük lecsípett. 

R 3. Agyagréteg, amelybe a rajzon jelzett helyen habarcstörmelék és égett fapernye fura
kodott. 15 cm. 

R 4. Fekete földréteg. 30 cm. 
A középkori falmaradvány előtt (L.: G 3) a fekete földrétegnél kezdődő szűztalajba 
egy kövekkel, törmelékkel, fapernyével és állati csontokkal téli gödör furakodik. A nagyobb 
kerületű gödör mélysége 13 cm, a kisebbé 35 cm. Valószínűleg az említett épület építé
sénél használt gerenda nyoma. 
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M 6 (baloldal) a római falon : 
R 2. É)gési réteg. Habarcstörmelékkel kevert égett agyagréteg, középkori cseréptöredékekkel. 

8—10 cm. 
G 3/a íteletek 142 cm mélységben: 

a) Szürke, erősen szemcsés anyagú, elnagyolva korougolt cserépfazék perenjfc. 
(18. kép. 6.) 

b) Cserép-, faszén- és téglatöredékek. 
175—242 cm mélységben : 

a) Római peremes téglatöredékek. 
b) Középkori cser ép töredékek. (Fehér alapanyagú, durva, szemcsésfelületű, 

kívül füstölt, hornyolással díszített fazék töredéke. Érdes felületű, világos
szürke fedő darabja. (18. kép. 4.) Világosszürke gyertyatartó, peremén 
erősen füstölődve (18. kép. 5.) Világosszürke, világossárga és barnássárga 
peremdarabok. Barnásszürke alapanyagú, világosszürke festésit füles-
bögre töredéke stb.). 

c) Középkori téglatöredékek. 
d) Elrozsdásodott vasalás. 
e) Elszenesedett állati csontok. 

3 m mélységben a fal tövében : 
a) Bélyeges római tégla töredéke. S V P DVX [(Frigeridu)s v(ir) p(erfect-

issimus) dux.] (14. kép.) 
b) Középkori cser ép töredékek. (Sötétszürke, sárgásszürke és fehéres rücskös

felületű peremtöredékek stb.) 
c) Középkori téglatöredékek. 

M 7 0.1. 
130 cm temetkezési réteg. 

R 1. Agyagos föld égett vályogdarabokkal, fapernyékkel és tégladarabokkal. 29 cm. 
R 2. Agyaggal kevert földréteg, benne kőtörmelék és elszórtan jelentkező égett fapernyék. 

68-, 143 cm. 
íteletek : a) Középkori cserép töredékek. (Fehéres és szürkésbarna töredékek, felületükön 

hornyolással.) 
b) Padlóburkoló tégla töredéke, mélyített körvonallal ábrázolt sas képével. 

(13. kép.) 
R 3. Földdel kevert agyagréteg római habarcstörmelékkel és kövekkel. 62 cm. 
R 4. Sóderes középkori vakolatmaradék, amely kb, 50 x 50 cm területen a kutatóárok falára 

tapad. 
M 8 G 9. 

140 cm temetkezési réteg. 
R 1. Agyagos földréteg, benne római habarcs- és téglatörmelék. 
M 9 G 6. 
R 1. Bolygatott törmelékes fekete föld. 104 cm. 

Deletek : a) Kályhacsempe. Alapanyaga szürkésszínű, belseje világoszöld zománccal 
van bevonva. (18. kép. 7.) 

b) Téglaszínű alapanyagú tálfenék, belseje almazöld zománccal bevonva. 
(18. kép. 8,) 

c) Vasgolyó. Átm.: 9 cm. 
R 2. Agyagos réteg elszórt törmelékkel. 24 cm. Talajszint alatti 119 cm-nél 1—2 cm-es égési 

réteg. » 
R 3. Agyagréteg. 2—3 cm, valószínűleg Dunakiöntés. 
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18. kép. — A különböző rétegekben talált cserépedények és kályhacsempék. 1:4. 



R 4. Fekete humusréteg. 27 cm. 
M 10 G 10. 
R 1. Újkori törmelékréteg. 70 cm. 
R 2. Kevert földréteg. 55 cm. 

Lelet : Középkori téglatöredék. 
R 3. Agyagréteg. 53 cm. 
R 4. Habarcs, kő- és fapernyével kevert földréteg. 181 cm. 

Leletek : a) Kályhacsempék. Téglaszínű, belül világoszöld zománccal borított tölcséres 
alakú darabok. (18. kép 12, 19. kép.)Hengerestestű, talpuk felé keskenyedő, 
téglaszínű kályhacsempék töredékei. (18. kép 11., 19. kép.) Téglaszínű, 
tálalakú, belsejükben díszített (18. kép. 15., 16., 20. kép) és szürke, belül 
fehérre meszelt négyszegletes szájnyílású, kerek fenékrészű darabok 
töredékei. 

b) Középkori cseréptöredékek. Szürkés-fehér alapanyagú, belül fényes fekete 
zománccal borított nagy tál töredékei. (18. kép 13.) Szürkére füstölt külső 
felületű, belsejében sötétbarna, sűrűbb részein fekete fényes zománccal 
borított nagy fazék darabjai. (18. kép 10.) Fehéres és barnásszürke, részben 
okkersárga zománccal befuttatott fazékperemek. (18. kép 17—19.) Tégla
színű töredékek, belsejükben világoszöld zománccal. Fehér, néhol szürkére 
füstölődött, belsején gesztenyebarna zománccal borított fülesfazék töredékei, 
a fül alatt kerek ujjbenyomással. (18. kép 14.) Szürkésfehér, erősen füstölt 
alapanyagú, belső részén olajzöld zománccal borított nagy fazék töredéke. 
Világossárga, zöldzománcos korsó vagy fazék alsó része. Szürke korsónyak 
szűrőlyukkal (18. kép 21.); durva szürkéssárga fazék töredékei füstölődve. 

c) Vasalás, vasdoboz sarka, vaspatkó és balta, melyekre famaradványok 
rozsdásodtak. 

d) Paszénmaradványok. 
e) Bronz gyertyatartó. 

M 11 G 11. 
R 1. 127 cm mélységig meszesgödör törmelékkel kitöltve. 
R 2. 30 cm fekete földréteg sírokkal. 
R 3. Fekete földrétegbe ágyazott, szabálytalanul elhelyezett kövek. Közöttük peremes 

római téglék. 43 cm. 
R 4. Fekete hamu és fapernyékből álló égési réteg, 1—2 cm. 

19. kép. 20. kép. 
Kályhacsempék a 10, sz. gödörből. Kályhacsempe. 



R 5. Kevert homokos, agyagos földréteg cseréptöredékekkel. Elszórtan állati csontok. 22 cm. 
Leletek: a) Kelta cseréptöredékek. Vastag világosszürke edény faldarabjai, két kis 

töredék, valószínűleg tál darabjai, világosszürke anyagból, besímított 
vonalakkal díszítve. (18. kép 23.) 

b) Egyéb cseréptöredékek. Jól kiégetett, apró szemcsés feleletű, korongon 
készült sötétszürke nagy korsó pereme. (18. kép. 22) Szürke, füstölt, hor-
nyolással díszített fazéktöredékek. 

M 12 G 11. 
R 1. Meszesgödör, törmelékkel kitöltve. 127 cm. 
R 2. Kevert földréteg. Elszórtan fapernyék, elszenesedett fadarabok. 
M 13 G 13a, G 13. 
R 1. Újkori törmelékes réteg. 66—76 cm. 
R 2. Csontokkal kevert fekete föld. 155 cm. 
R 3. Római habarcsos, törmelékes fekete föld. 75 cm. és 152 cm. 
M 14 G 12. 

Kevert föld beszórt csontokkal. "120 cm. 
R 1. Római habarcsos, törmelékes föld. 10—45 cm. 

A bástya szélénél a habarcsos réteg 45 cm, alatta az alábbi rétegek. 
R 2. Égési réteg. Őrölt téglaporral kevert habarcsréteg földdel keverve. 8 cm. 
R 3. Fekete földréteg égett fapernyékkel. 10 cm. 
R 4. Földdel kevert égetett habarcsréteg. 6 cm. 
R 5. Fekete földréteg. 11 cm. 
R 6. Fekete fapernyés égési réteg mésznyomokkal. 1—2 cm. 
R 7. Fekete humuszréteg. 85 cm. 
M 15 G 12. 

Fal struktúrája. 
Igazán bedobált kövek. 75 cm. 
Vakolatba rakott soros falazás. 90 cm. 

M 16 G 19. 
R 1. Meszesgödör törmelékkel kitöltve. 279 cm. Benne cserép töredékek. 

Leletek : a) Világossárga fazék pereme és alsó része. Sötétszürke peremdarab. Körül
belül három darab grafitos szürke fazék számos töredéke, közöttük két 
bélyeges perem. (18. kép 26., 27.) Sárgazománcos cserepek, 

b) Kályhacsempe töredékek. Félhenger alakú szürke, grafitos csempe töredéke. 
Nyílásánál négyszegletes, fenékrészén kerek, szürke kályhacsempe töre
dékei. Zöldzománcos, szegletes kályhacsempe kis darabja. Két figurális 
díszü szürke, négyszegletes kályhacsempe töredékei, az egyiken lovas 
harcos alakja vehető ki, (21. kép.) 

c) Üvegedény alja, 
d) Barnazománcos orsó gomb (?), 

R 2. Kevert, tömör, fekete földréteg. Megmunkált római kőtöredékekkel és egy feliratos 
töredékkel, amelyen betűnyomok, például egy V betű szárai láthatók, 16 cm, 

R 3. Római habarcsos törmelék, falazat nyomaival, 26 cm, 
M 17 G 17. 
R 1. Meszesgödör törmelékkel kitöltve. 275 cm mélységig. 
R 2. Kavicsos, habarcstörmelékes, fapernyés agyagréteg, átszivárgott mészlé nyomaival, 

•59 cm. 
M 18 G 18. 
R 1. Újkori bolygatott törmelékréteg. 87 cm. 
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R 2. Sírréteg 130 cm. 
R 3. Agyagos földbe ágyazott kövek és törmelékek egy feldúlt kemencéből. 
R 4. Égési réteg (a feldúlt kemence padkája). 

Égési réteg al.só határa a talajszinttől 267 cm. 
A kövek felső határa « « 232 « 
A padka mélysége « « 267 « 
A padka szélessége 90 « 
A kövek alatt törmelék a feldúlt kemencéből. 

M 19 G 15. 
R 1. Sírréteg. 196 cm. 
R 2. Római habarccsal kevert fekete földréteg. 104 cm. 

21. kép. 
Lovas vitézt ábrázoló kályhacsempe 

töredékei. 



JELMAGYARÁZAT 
1 : 5 0 

ROMAJ TABOUFAL 

ATÁBOR-FAL SZERKEZETE 

ELBONTOTT TOMAI FALAK NYOMA 

KÖZÉPKORJ FAL MARADVÁNYOK 

ABEEWOSI TEMPLOM FALA 

ALEBONTOTT ÁRUSÍTÓBÓDÉK ALAPFALA 
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17. kép. — Az Eskü-téri római tábor déli oldalának feltárása. — Metszetek. 
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V I L M O S B E R T A L A N 

EXCAVATIONvS AT T H E ROMAN CAMP OF P E S T IN 

SUMMER 1944. 

The Archaeological Institute of the City 
of Budapest excavated in Summer 1944 next 
to the Church of the Inner Town (Belvárosi 
templom) a south-eastern fan-shaped corner 
tower as well as a southern horse-shoe 
shaped bastion tower of a Roman camp 
belonging to the period of Diocletian, that 
was already partly laid open by Lajos Nagy 
in 1932. The excavations took place under 
difficult circumstances on a terrain that had 
been spoilt by a cemetery and by 
medieval and modern walls. Of the fan-
shaped corner tower, only the parts below 
the Roman level remained. The width of the 
walls is about 3 in, the depth of the foun
dation walls 146 cm. Up to 70—-75 cm, there 
is an irregular walling without cement, then 
comes 76 cm close walling bound with 
mortar. The reason for the demolition of the 
Roman tower was a wall fragment belonging 
to a medieval building lying next to the 
tower and partly built over it. The examina
tion of the different layers, of the graves 
and the sherds date it to the period before 
the middle of the X l l l t h century. The sout
hern wall of the camp could only be dated on 
the basis of the change of the strata, its 
stones were used when the Romanesque 
predecessor of the Church of Inner Town 
had been built, as is indicated by the fragment 
of the Romanesque sanctuary in the crypt 

of the Church, on the wall of which we have 
found traces of Roman mortar. The direction 
of the wall of the camp is shown by a horse
shoe shaped bastion tower excavated under 
the foundation walls of the former southern 
Gothic side entrance of the Church, which 
Ave have laid open in 281—372 cm depth in a 
demolished state. Its dimensions and shape 
are the same as those of the remains of the 
western horse-shoe shaped fortified tower 
of the camp, the width of the walls being 
3 m, the inner arch of the tower a slight 
curve. The walling and the depth of the 
foundation walls are the same as those of 
the fan-shaped corner tower. The part of 
the horse-shoe-shaped tower above the Ro
man level is the Rastern side wall, where the 
remains of the stairs of the bastion-gate are 
visible too. Here we see over the foundation 
wall 75 cm. irregular walling without cement, 
then 90 cm walling bound with mortar. The 
wall traces (about 1. m. wide) laid open 
along the wall of the camp point to the 
earlier period of the latter. 

So, on the basis of these excavations and 
of those of the year 1932 we are able to 
reconstruct the ground plan of the camp 
which was roughly rhomboidal. Its inner 
dimensions were 84—86 m with fan-shaped 
comer towers :n the four corners and two 
horse-shoe shaped bastions on its side walls. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — The excavation of the southern side of the Roman camp at Eskü-square. 
Pig. 2. — The excavation of the south-eastern corner-tower of the Roman Camp at Eskü-Square. 
Fig. 3. — The south-eastern fan-shaped corner-tower of the Roman camp at Eskü-square. 
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Fig. 4. — The south-eastern fan-shaped corner tower of the Roman camp at Eskü-square. 
Fig. 5. — The south-eastern fan-shaped corner tower of the Roman camp at Eskü-square. 
Fig. 6. — Strata in the pit G. 1. 
Fig. 7. — A grave in the immediate vicinity of the medieval wall-fragment. 
Fig. 8. — The fragment of an earthen vessel with a cross-stamp at its bottom, belonging to the 

period of Árpád. » 
Fig. 9. — The fragment and the lower part of an earthen vessel with a cross stamp at its bottom, 

belonging to the period of Árpád. 
Fig. 10. — Earthen vessel belonging to Early Middle-Ages. 
Fig. 11.— The foundations of the fan-shaped tower. 
Fig. 12. — The branching off of the Roman camp-wall from the fan-shaped corner tower. 
Fig. 13. — The fragment of a medieval brick belonging to the flooring. 
Fig. 14. — The fragment of a Roman brick with stamp. 
Fig. 15. — The inner arch of the horse-shoe shaped Roman toiver excavated under the southern 

side entrance of the Church of the Inner Town. 
Fig. 16. — Wall fragment belonging to the horse-shoe shaped Roman tower excavated in front of 

the southern side entrance of the Church of the Inner town. 
Fig. 17. — The excavation of the southern side of the Roman camp at Eskü-square. Profiles. 
Fig. 18. — The earthen vessels and Dutch tiles found in the different layers. 1 : 4. 
Fig. 19. — Dutch tiles from pit No. 10. 
Fig. 20. — Dish-shaped Dutch tiles from pit No. 10. 
Fig. 21. — The fragment of a Dutch tile representing an equestrian. 
Fig. 22. - The ground plan of the Roman camp at Eskü square. 
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