
A LELŐHELY HELYZETE A BÉKÁSMEGYERI PART-
SZAKASZ ŐSKORI TOPOGRÁFIÁJÁBAN

Az óbudai Duna-part északi, Pünkösdfürdő és a
Barát-patak torkolata közötti szakaszának geomor-
fológiai, ősvízrajzi képét a 19. századi folyószabá-
lyozásokat megelőzően alapvetően a dunai ártér
pleisztocén végi II/a, az óholcén I/a sz. folyótera-
szok és az egykori Duna-jobbparti mellékágak, pa-
takok által formált felszínviszonyok határozták
meg.1 A Duna ártéri, parti sávjának változatos öko-
szisztémája, valamint a hegyvidéki környezet vi-
szonylagos közelsége az itt megtelepedő őskori
népcsoportok számára többpólusú gazdálkodási
mód kialakítását tette lehetővé. A folyó a kommu-
nikáció, a távolsági kereskedelem meghatározó
eleme volt, melynek szállító, közvetítő és össze-
kötő szerepe nem csupán folyásirányban nyilvá-
nult meg, hanem a két part között kialakuló inter -
akciók révén arra merőlegesen is. Utóbbi folyamat
helyszíne elsősorban az egykori gázlókhoz kötődő
dunai révátkelők zónája lehetett, mely az érintett
óbudai partszakasz sávjában jelentkező Szentend-
rei-sziget déli szigetcsúcsának közbeékelődésével
minden bizonnyal területünkön is korán kialakult.
A folyóvízi környezet emellett, részben a fenti
adottságoknak köszönhetően, az őskor egyes idő-
szakaiban az itt élő közösségek rituális cselekmé-
nyeinek terepe is volt. 

A békásmegyeri partszakasz, pontosabban an -
nak a Ságvári Endre utca és Barát-patak torkolata
közötti, mintegy 2 km hosszú, 2–300 m széles sáv-
ban húzódó, összefüggő, egyes szakaszain többré-
tegű, rendkívül összetett stratigráfiai felépítésű le-
lőhelyláncolat gazdag – főként őskori – leletanya-
gával már a múlt század elejétől magára irányí-
totta a régiségek iránt érdeklődők figyelmét. Az
1931–63 közötti időszakból a területre vonatko-
zóan számos megfigyelésről, kisebb leletmentésről
tudunk, azonban e munkák hiányos dokumentá-

ciói révén az innen származó, a BTM gyűjteményé-
ben őrzött leletanyag forrásértéke viszonylag ala-
csony. E kutatásoknak a ’90-es évek elején, team
munkában történő, de csak részben publikált fel-
dolgozása nyomán az ezredfordulóra 21 db, oly-
kor 8–10 régészeti korszak emlékanyagát adó lelő-
helyrészlet vált lokalizálhatóvá.2 A rendszerváltást
követően megélénkülő ingatlan beruházásoknak
köszönhetően megszaporodó régészeti feltárások
2003–2009 közötti első, majd a 2015-től napjainkig
tartó második szakaszában, korábban nem látott
mennyiségű információval gazdagították a terü-
letre vonatkozó ismereteinket. E kutatások nyo-
mán mára egyre pontosabban lokalizálhatóak a bé-
kásmegyeri partszakasz lelőhelyláncolatán belül
ténylegesen meglévő intenzitáskülönbségek térbeli
és időbeli anomáliái.3

A Budapest, III. Királyok útja 291-es számú telek
(1. kép 1.) e partmenti sáv őskori topográfiai szem-
pontból legintenzívebbnek mutatkozó szakaszán
helyezkedik el. Területén a múlt században az im-
pozáns Főváros Tanács Üdülője állt, ahol Schreiber
R. és Pekáry T. 1954–55-ben,4 illetve Nagy L. 1960-
ban végzett5 leletmentései hét korszak (középső
neolitikum, késő rézkor, kora- középső-, késő
bronz kor, kelta kor, népvándorláskor) régészeti le-
letanyagát hozták napvilágra. Ezt követően 2007–
2009 között a területen tervezett lakópark építését
megelőzően, összesen 6 hónapon keresztül végzett
megelőző feltárás 4500 m2-nyi területen több mint
ezer régészeti objektumot eredményezve – többek
között – pontosította az egyes régészeti korsza -
kokra vonatkozó tér- és időbeli határokat.6 A ku-
tatások egyik legfontosabb ősvízrajzi vonatkozású
eredménye, hogy sikerült lokalizálni a mára teljes
mértékben elfedett, de az őskorban tájformáló je-
lentőséggel bíró, un. Csillaghegyi-árok kelet-nyu-
gati irányú dunai torkolatát. A Duna egykori mel-
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lékágaként (1. kép 2.) funkcionáló vízfolyás meder-
vonalát – rendkívül szerencsés módon – a tervezett
vízisport-létesítmény („Csónakház”) északi és déli
végénél dokumentált, egymással szemben elhe-
lyezkedő rézsűs partoldalak már régészeti aktivi-
tást is mutató felülete alapján rekonstruálhatjuk (1.
kép 3.), megkönnyítve ezzel az egykori környezet
ősvízrajzi és régészeti vonatkozású értelmezését is. 

A KÖZÉPSŐ BRONZKORI TELEPÜLÉS ÉS FELTÉTELE-
ZETT KITERJEDÉSE

A lelőhelyen az egyik legintenzívebb régészeti je-
lenlétet mutató középső bronzkor időszakára te-
hető Vatya-kultúra települési objektumai a szóban
forgó telek teljes területén jelentkeztek, annak
északkeleti, Dunához közelebbi harmadában még
önálló horizontális települési rétege is megfigyel-
hető volt. Az elsősorban Vatya III. és Vatya-
koszideri időszakra keltezhető leletanyag túlnyo-
mórészt nagyméretű, méhkas alakú hulladékgöd-
rök betöltéséből származott, de emellett több,
edénydeponálásra utaló leletegyüttes is napvilágra
került. Egyik leglátványosabb megjelenésű objek-
tuma egy, az észak–déli dombhát vonalára merő-
legesen ásott, hatalmas, jelenleg még bizonytalan
rendeltetésű árokrendszer, melyet a késői ko szi -
deri időszakban feltöltöttek.

A középső bronzkori település déli határa mai
ismereteink szerint a Békásmegyer–Vízművek
Üdülőjének zónájában húzható meg (Királyok útja
273–289.: Fővárosi Vízművek Üdülője, és Vizisport
telepe), ahol Szilágyi J., Nagy L. és Csánk V. vég-
zett kutatásokat.7 Nyugati perifériája a Királyok
útja vonalában lehetett, ugyanis 1960-ban a Fővá-
rosi Vízművek Gázcsőárkához kapcsolódó lelet-
mentésen Nagy L. és Kalicz–Schreiber R. még ki-
mutatta a település nyomait,8 ettől nyugatra azon-
ban már nem ismertek a kultúra leletei. Északi
irányban az egykori Bányászati Aknamélyítő vál-
lalat Üdülőjéig (Királyok útja 299.) vannak az
utolsó, középső bronzkori területhasználatra vo-
natkozó adataink.9 A település jelenlegi ismerete-
ink szerint így egy mintegy 1000 m hosszú és
nagyjából 250 m széles sávot foglal magába, azaz
mintegy 25 ha területen terül el.

A BRONZDEPÓ ELŐKERÜLÉSE

A bronzdepó a 2009-es ásatási szezon utolsó feltá-
rási napján az un. „Csónakház” tervezett területé-
nek déli harmadában nyitott „B” felületen került
napvilágra. E középső bronzkori és késővaskori te-
lepobjektumokat tartalmazó területsávban jelent-
kező, kelet–nyugati irányú, jelentős szintsüllye-
désre, az egykori Csillaghegyi-árok partvonalára
utaló elszíneződés vonalában három, észak–déli
irányú kutatóárkot húztunk a térszín feltételezett
süllyedésének dokumentálása céljából. A legkele-
tebbre nyitott 3. kutatóárkunkban a mélyítés során
az északkeleti irányban rézsűsen lejtő sárga agya-
gos térszínen egy áthalmozott, 8 cm vastag, sárga
és égett vörös agyagos omladékréteget találtunk
(1. kép 4–5.), melynek a bontási munkákkal érintett
legalsó részén, 99,8 m (Bf) magasságban került elő
egy csomóban, a felszedéskor még felismerhetet-
len állapotban lévő, 18 tárgyból álló bronzkincs.
Megemlítendő, hogy a feltárás teljes területén
ebben a mélységben dokumentáltuk a partoldalba
mélyülő féloldalas agyagnyerő gödrök formájában
jelentkező őskori területhasználat alsó határát.

A DEPÓT ALKOTÓ TÁRGYAK LEÍRÁSA
1. Nyitott, kerek átmetszetű, öntött, tömör bronz
karperec, végei elkeskenyednek, felülete öt szakasz-
ban keresztirányú vonalkötegekkel díszített. Át-
mérő: 6,9 cm, vastagság: 1 cm., súlya: 66, 21 g,
Ltsz.: 2013.10.1. (2. kép 1.)

2. Nyitott, kerek átmetszetű, öntött, tömör bronz
karperec, végei elkeskenyednek, felülete négy sza-
kaszban keresztirányú vonalkötegekkel díszített.
Átmérő: 6,9 cm, vastagság: 1 cm., súlya: 72, 13 g,
Ltsz.: 2013.10.2. (2. kép 2.)

3. Öntött, tölcséres csüngő, mely harang alakúan
kialakított csüngőrésszel rendelkezik. A hozzá
kapcsolódó egyenes nyél eredetileg üreges lehe-
tett, vége talán kissé megvastagszik. Erősen korro-
dált állapotú. Magasság: 6,8 cm, csüngőrész szé-
lesség: 2,9 cm, szár vastagsága: 0,8 cm. Súlya: 22,
41 g, Ltsz.: 2013.10.3. (2. kép 3.)

4. Babérlevél alakú pengéjű, áttört köpűvel ren-
delkező, öntött, bronz lándzsahegy. Magasság:12,3
cm, köpű szélesség: 2,5 cm, köpű vastagság: 0,1
cm, penge szélesség: 3,4 cm. Súlya: 74,80 g, Ltsz.:
2013.10.4. (2. kép 4.)

5. Sarló pengetöredéke. Egyenes vonalú, végénél
éle szögben, háta ívesen hajlik és hegyesen elkes-
kenyedve végződik. Hátán egyszeres borda fut.
Hossza.: 8,9, szélessége: 2,3 cm, vastagsága: 0,5cm,
súly: 29,4 g. Ltsz.: 2013.10.6. (3. kép 1.)
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6. Peremes balta, nyélrésze töredékes. Enyhén
ívelt élű, az élvégződések éles töréssel mennek át
a baltatestbe. A nyélrész megmaradt szakaszán
egyenletesen szűkülő testű, a baltatest pereme éle-
sen profilált, elhegyesedő végű. Hosszúság: 8,86
cm, élszélesség: 6,5 cm, vastagság: 1,6 cm, Súlya:
253, 27 g. Ltsz.: 2013.10.5. (3. kép 2.)

7. Szabálytalan alakú bronz rögök, 12 darab, leg-
nagyobb: 0,7 x 0,6 cm, vastagság: 0,2 cm, összsúly:
1299,6 g (3. kép 3–4.)

A LELETANYAG ÉRTÉKELÉSE

A Kárpát-medence késő bronzkorában divatos, ön-
tött bronz nyeles, tölcséres csüngők különböző vál-
tozatai a Reinecke Bz B1-től a Ha A1 időszakig ter-
jedő időszakban vannak használatban, méretük és
formájuk alapján azonban területileg és időrendi-
leg is eltérő típusvariációkat tudunk megkülön-
böztetni.

A Királyok útjáról előkerült példány (2. kép 3.) a
legkorábbi, a kissé hasasabb, harang alakú csüngő
testet formázó „A” változatot képviseli,10 mely ki-
zárólag a koszideri horizont kincsleleteiben, rit-
kábban sírmellékletei között fordul elő11 és elterje-
dése döntően a Kárpát-medence északi felére kon-
centrálódik. A földrajzilag legközelebb előkerült
párhuzamai a rákospalotai kincsben szereplő
három csüngő, melyek közül a két épebb példány
az óbudaihoz hasonlóan megvastagodó szárvég-
ződésű.12 Legnagyobb számban a felvidéki várge -
dei (Hodejov/Szlovákia) I–II. kincsből ismert: itt
összesen 23 példánya került napvilágra,13 de meg-
található a dunántúli koszideri depókban is.14 A
csüngőtípus kissé trapézabb alakú, inkább kúpos
testű változata a korai halomsíros kultúra komá -
rom szentpéteri (Svätý Peter, korábban Dolny Peter
/Szlovákia) temetőjéből került elő,15 de hasonló
példány ismert Várpalotáról, késői mészbetétes,
már a koszideri időszakra datálható sírból is.16

Utóbbi változat helyi gyártását bizonyítja a ma gya -
rádi kultúrába tartozó Vígvárról (Veselé /Szlo vá -
kia) ismert homokkőből készült öntőmintája.17

A kerek, nyitott, enyhén elkeskenyedő végű tömör,
bronz karperec elsősorban kerek átmetszetével és

középső harmadának tömzsibb, zömökebb kiala-
kításával különíthető el az igen nagy számban, tí-
pusvariációban és ennek megfelelően tág időha-
tárok között szóródó tárgytípuson belül. Példányai
között a díszítetlen sima felületű, szakaszosan dí-
szített és a teljes felületet beborító bekarcolt díszű
változatok egyaránt előfordulnak. A Királyok út -
ján előkerült példányokon (2. kép 1.) látható szaka-
szosan kialakított, keresztirányú vonalkötegek vi-
szonylag ritkák, ennek cikk-cakk motívummal
kom binált változatát viszont gyakran alkalmazzák
felületén. Előfordulásuk elsősorban a koszideri
korú kincslelethez kötődik,18 a mai Magyarország
területén megtalálható többek között a Dunaújvá-
ros–Kosziderpadlás III. kincsben,19 az alsónémedi,20

a Pusztaszentkirály–áporkai,21 és az orosipusztai,22

tiszaladányi23 kincsekben. A felvidéken többek kö-
zött a Vladár-féle 9. horizont, (Reinecke Bz 0) idő-
szakra datált dunaszerdahelyi (Dunajská Streda
/Szlovákia) depóban,24 Mateócról (Metojov ce/
Szlovákia),25 és a 10. horizontba (Reinecke Bz B1)
sorolt komáromszentpéteri temetőből ismert.26

Ugyancsak gyakori a tárgytípus Ausztria Reinecke
Bz B1 időszakra datálható leletegyütteseiben, az
Oggau-i temetőből,27 pontos, szakaszos bekarcolt
díszű változata pedig Enns-Untersteinpass-ból28

került napvilágra. Erdély területén a kerek átmet-
szetű és a C-formájú, un. Domăneşti-típushoz tar-
tozó változatok rokoníthatók példányainkkal, for-
mai és díszítésbeli szempontból legpontosabb ana-
lógiája Ottományból (Otomani/Románia) ismert.29

A karperec hasonló, kevésbé zömökebb, kerek vál-
tozatai egészen a Reinecke Bz BD–Ha A időszakig
előfordulnak.30

A Királyok útjáról előkerült lándzsahegyet (2. kép
4.) mind formáját, mind részletkidolgozását te-
kintve egyértelműen a koszideri időszakba datál-
hatjuk.

Pengéje babérlevél alakú, a pengeél viszonylag
keskeny, ívelt vonalvezetésű, melynek súlypontja
a tárgy alsó harmadában van. A penge és a köpű
penge alatti szakaszának hosszaránya 3:2, azaz vi-
szonylag rövid köpűrésszel rendelkezik. A köpű
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díszítetlen, a pengeszakasz cca. feléig ér, vízszinte-
sen átfúrt, a furat a pengeéllel párhuzamos oldalon
helyezkedik el. A furat a koszideri időszakot meg-
előzően az éllel átellenes oldalon került kiala kí -
tásra.31 A tárgy helyi formai előzményei a Kovács-
féle „B” variánsként meghatározott középső bronz-
kori babérlevél alakú lándzsacsúcsok vol tak.32

Az óbudai példányhoz hasonló lándzsahegyek
széles körben, nagy számban ismertek a Baltikum-
tól Szerbiáig, a délnémet területektől Erdélyig, de
súlypontjuk egyértelműen a Kárpát-medence
északkeleti zónájára helyeződik.33 Rittershofer
Bühl-típusú lándzsacsúcs néven tipologizálta34 és
a Bühl–Locham horizontba sorolta (Reinecke Bz
B1). Hasonló az időrendi kategorizálása a svájci
példányoknak is,35 ahol a Tarot-féle 1 horizontba
(Reinecke Bz A2–B1) tartoznak.36 A csehországi
példányokat Řihovský a köpűhossz alapján a „B”
típusúnak határozta meg, melyek a középső
bronz kor végétől egészen az urnamezős időszakig
előfordulnak.37 A tárgytípus legutóbbi gyűjtését
Báder T. végezte el, mintegy negyven példányt so-
rolva a típusba.38 Az óbudaihoz földrajzilag legkö-
zelebbi példány a mendei depóból ismert.39 A dí-
szítetlen példányok mellett a koszideri időszakból
díszített változatuk is ismert.40 Helyi gyártását bi-
zonyítandó öntőmintája a Tei-kultúra településén
került elő Cernica-ról.41

Az óbudai depóban szereplő sarló (3. kép 1.) pon-
tos tipologizálást, többek között a nyelezés módjá-
nak rekonstruálását töredékességén kívül az is
megnehezíti, hogy a kincsbe kerülő része nem a
korszakban általános sarlóformák végződését mu-
tatja. A középső bronzkor végéről nagy számban
ismert un. gombos végű sarlók hajlított szakasza
általában nagyobb ívben és nem hegyükhöz közeli
tartományban kerül kialakításra. A végüknél meg-
hajló változatok42 igen ritkák és minden esetben
ívelt vonalvezetésűek. Ezzel szemben az óbudai
példány jellegzetessége az élénél hirtelen és tom-
paszögben megtörő, rövid elkeskenyedő végző-
dés. Sokkal valószínűbb, hogy darabunk egy, a
korszakban elvétve előforduló korai sarlótípushoz

tartozik, melyek formailag még a kések és a sarlók
között átmenetet mutatják.43 Tipoló gi zá lásuk
során, elsősorban bizonyos részleteik kidolgozásá-
ban megmutatkozó eltérések alapján különböző tí-
pusnévvel illetik. A szlovákiai példányokat szőlő-
metsző késre emlékeztető formájára utalva neve-
zik el („rebmesserförmige Sicheln”), mely viszony-
lag széles pengével rendelkezik és vége rövid,
visszahajló, elkeskenyedő, hegyesedő kialakítású.
Hátán az óbudaihoz hasonlóan egyszeres borda
fut. Ipolyviskről (Vyškovce nad Ipľom/Szlovákia)
koszideri kincsből44 ismert, mely kerek átmetszetű
karpecekkel, babérlevél alakú lándzsaheggyel
együtt került elő. Gánócról (Gánov ce/Szlovákia),
vas alapanyagból az otto mányi kultúra áldozati
kútleletként interpretált leletegyütteséből ismert,45

melynek radiokarbonos kormeghatározása Kr.e.
1691–1671 közé teszi a korát.46 Ettől a típustól kissé
eltérő változatok a Dunántúlon koszideri kincsek-
ből a sárbogárdi47 és Kölesd–nagyhangosi depók-
ból48 ismert párhuzamai. E példányok a felvidéki
daraboknál keskenyebb pengével rendelkeznek, a
hát bordázatának lezárása ívelt, szemben a felvi-
déki példányok egyenes lezárásával. Az alsó-
ausztriai példányokat Primas aratókésként tipolo-
gizálja („Erntemesser”) és Böheimkirchen-típus
névvel illeti, melyeknél bár hiányzik a háton futó
borda, végződésük kialakítása az óbudainak talán
legjobb formai párhuzama.49 A Micheldorf-i darab
depóból, a Böcheimkirchen-i viszont a Vĕteřov-
kultúra késői fázisának névadó lelőhelyéről ismert
településről származik.50

A morva és lengyel területeken is előforduló ha-
sonló végződésű sarlók, a szlovákiai, ausztriai és
magyarországi példányokkal ellentétben rendsze-
rint gombbal ellátott nyéltesthez tartoznak. Éppen
ezért a tárgytípusnak ebben a régióban előkerülő
példányait a gombos végű sarlók altípusának tart-
ják, és a koszideri, korai halomsíros időszakra da-
tálják.51 Legközelebbi formai analógiája a hát vo-
nalában futó bordával rendelkező, Řihovský-féle
1. típus B variánsa, melyet kiszélesedő markolat-
rész jellemez.52
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Az óbudai példányt – bár töredékessége miatt –
egyelőre nem tudjuk biztosan egyik változat alá
sem besorolni, minden valószínűség szerint a kor-
szakban elterjedt sarlók egyik átmeneti típusaként
lehet meghatároznunk. 

Bár a peremes balta (3. kép 2.) a tárgytípus kevésbé
profilált fejű változatához tartozik, pontos tipoló-
giai meghatározását töredékessége és a tárgytípus
viszonylag nagy területen és tágabb időhatárok
között való előfordulása miatt elsősorban más tár-
gyakkal való együttes előfordulása alapján lehet
elvégezni.

Az óbudai példány éle viszonylag rövid, vonala
cca. egynegyed körívet ír le, a nyelezés céljából ki-
alakított perem profilja erőteljes, kétoldali kialakí-
tású és a vágóél végéig követhető. Ezen formai jel-
legzetességei alapján darabunk egyértelműen a
koszideri horizontba datálható peremes balták csa-
ládjába tartozik. Kárpát-medencei előfordulása el-
sősorban a kincsleletekhez kötődik: megtaláljuk a
sárbogárdi53 és a Dunaújváros–Kosziderpadlás II.
kincsben,54 míg Veszprémből késői mészbetétes
sírból55 ismerjük párhuzamát. A típus közvetlen
előzményének a kissé szélesebb élű, még a tolna-
némedi horizontba sorolható zalaszabari kincsben
előforduló darab tekinthető.56

A felvidéki párhuzamok között egy ismeretlen
lelőhelyű példányon57 kívül – elsősorban a profil
kialakítása miatt – a pozsonyi darab említhető
meg, bár utóbbi pereme kevésbé ívelt.58 Az egyik
legjobban datálható leletkontextussal a dunaszer-
dahelyi koszideri korú depóban megtalálható,
kissé erőteljesebben ívelődő élű balta59 rendelke-
zik. Erdélyben a trapézformában nyújtott peremes
balták Şincai-variánsa mutatja a legtöbb hasonló-
ságot, és bár ennek példányai igen tág időhatárok
között szóródnak, leggyakrabban azonban a
Wieten berg-kultúra idő és térbeli kereti között ke-
rültek napvilágra.60 Ausztriában az erőteljesebben
ívelődő élű és az élvégződésnél élesebb törésvo-
nalú Salzburg-típus hozható vele párhuzamba,61

melynek példányai elsősorban Karintia, Bajoror-
szág, Locham–Bühl fázisba tartozó lelet együt te sei -
ből ismertek,62 de megtaláljuk az Rajna-vidéki

Ackerbach-i depóban63 is. A baltatípus még a meg-
lehetősen távoli alsószász területeken is előfordul:
itt a késő aun je titz- korai halomsíros időszakban elő-
forduló egyen letesen szűkülő oldalú Marwedel-
típus Bucholz variánsába sorolt példányok említ-
hetők.64

A kisméretű bronz rögök (3. kép 3–4.) valószínű-
leg szabálytalanul feldarabolt öntőlepények töre-
dékei lehetnek, melyek gyakoriak a koszideri-korú
bronzkincsekben, nagyszámban ismertek többek
között Bühlből és Ackenbach-ból65 Dunaszerda-
helyről66 és a közeli Százhalombattáról is.67

A III. Királyok útjáról előkerült bronzdepót al-
kotó tárgyak túlnyomó része tehát nagyobb terü-
leteken, kisebb formai eltéréseket mutató, de egy-
öntetűen a koszideri időszakban, vagy azzal egy-
idős kincshorizontok leletegyütteseiben szereplő
leletekkel rokonítható, emellett azonban előfordul-
nak bennük a korszakra jellemező, de speciálisan
helyi eredetű típusok is.68

A viszonylag kis darabszámot felmutató óbudai
depó vegyes tárgyi összetételű, azaz a ruházati ele-
mek mellett fegyvereket és eszközöket egyaránt
tartalmaz. E jelenség a koszideri korú kincsleletek
esetében általánosnak mondható, bár a tipológiai
és mennyiségi arányok a korszakban eltérő mérté-
ket mutathatnak.69 Legnagyobb számban a viseleti
tárgyak dominanciáját mutató leletegyüttesek is-
mertek,70 de előfordulnak az óbudai lelethez ha-
sonlóan a három leletcsoportot nagyjából egyenle-
tes eloszlásban megjelenítő, valamint a túlnyomó-
részt fegyverek, eszközöket tartalmazó kincsek is.
A depónkban szereplő darabokhoz a legtöbb funk-
cionális azonosságot mutató tárgyat (peremes bal-
tát, sarlót, lándzsahegyet és tölcséres csüngőt) tar-
talmazó leletegyüttes a Kölesd–nagyhangosi, de
megemlíthetjük a sárszentlőrinci, valamint a né-
metországi Bühl-i, Acken bach-i depókat is, ahol a
fegyverek és eszközök között a sarló, lándzsa és
balta dominál. 

A bemutatott leletegyüttes előkerülési körülmé-
nyei kapcsán két fontos szempont emelhető ki.
Ebben a korszakban meglehetősen ritkán fordul
elő a vizes, vagy mocsaras közegbe való deponá-
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lás, mely a késő bronzkori, hasonló körülmények
között elrejtett kincsleletek votív jellegére utalhat.71

Esetünkben ráadásul egy speciális tér, a folyótor-
kolati zóna jelentőségét is feltételezhetjük.72 Szin-
tén nem mondható általánosnak az óbudai kincs-
lelet tárgyainak elhelyezési módja sem, azaz a tár-
gyak feltételezhetően szimplán, vagy valamilyen
szerves, mára elpusztult anyagba csavarva történő
elrejtése. A koszideri korszakból – a Budapest te-
rületéről korábban megismert két kincshez hason-
lóan – elsősorban agyagedénybe pakolt lelet együt -
teseket ismerünk, ugyanakkor előfordulnak egy-
szerűen a földbe rejtett depók is.73

Az óbudai kincsben megtalálható töredékes
balta és sarló kapcsán felmerül a szándékos mani-
puláció gyanúja. Az ilyen tárgyakban viszonylag
gazdag dunántúli koszideri korú depók e jellegze-
tességüknél fogva a környező területekhez képest
eltérő deponálási gyakorlatot mutatnak.74 Töredé-
kes peremes balták, sarlók ismertek többek között
a Dunaújváros–Kosziderpadlás II. kincsből,75 Sár-
szentlőrincről,76 Somogy megyéből77 Kölesdről,78

Alsónémediből.79

ÖSSZEFOGLALÁS

Lelőhelyünk a Vatya-kultúra középső bronzkor
végi időszakának települési egységén belül a Rá-
kospalota-fázisnak nevezett idő- és térbeli jelentés-
tartalmat egyaránt hordozó tömb részét képezi,
mely elsősorban a kerámiaművességében megmu-
tatkozó regionális forma- és stílusjegyek alapján
került elkülönítésre.80 Névadó, emblematikus lelet -
együtteseit a főváros területén napvilágot látott
bronz-81 és edénydepó82 szolgáltatta.

E tér és időbeli kereteket adó csoporton belül –
az óbudai depónkat is magában foglaló – a főváros
és közvetlen környezetére kiterjedő Duna-menti
régió csaknem 50 km hosszú szakaszát vizsgálva
immáron tíz darab koszideri bronzdepót isme-
rünk. A Duna jobb oldalán Szentendre, Solymár–
Mátyásdomb, II. ker. Remete-barlang, Budaörs,
Százhalombatta, a bal parton XV. ker. Rákospalota,
Ócsa, Alsónémedi, Áporka területéről kerültek
napvilágra Reinecke Bz B1 időszakra datálható
bronz leletegyüttesek.83 A jelenleg nyilvántartott
csaknem 30, a koszideri időszakot is megérő buda-
pesti lelőhely84 pedig a főváros területének a régión
belüli jelentőségét bizonyítja. 

Fontos jövőbeli feladat ugyanakkor e középső
bronzkori leletegyütteseknek a legkorábbi halom-
síros megjelenést mutató lelőhelyekkel való pontos
idő- és térbeli viszonyának, valamint az ekkortájt
tapasztalható változások társadalomrégészeti as-
pektusainak pontosabb megvilágítása, melyek se-
gíthetnek az időszak történeti rekonstrukciójának
mind pontosabb elvégzésében. Mindez egyre ak-
tuálisabb feladat, tekintettel arra, hogy ma már
szignifikáns telep- és temetőanyagokkal85 tudjuk
igazolni a főváros területén is a halomsíros kultúra
koszideri korszakra tehető önálló megjelenését és
kibontakozását.

A Királyok útján előkerült bronzdepó ismétel-
ten rávilágít a főváros térségének a középső bronz-
kor záró fázisában megmutatkozó kiemelt szere-
pére, és a hozzá tartozó település anyagának jövő-
beni feldolgozása minden bizonnyal nagymérték-
ben hozzájárulhat a középső bronzkor záró perió-
dusának még számos nyitott kérdésének megvá-
laszolásához.86
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In the spring of 2009, on the last day of the excava-
tion prior to the building of the residential build-
ings in the 3rd district of Budapest, Királyok útja
291, a bronze treasure find assemblage, from the
end of the Middle Bronze Age, was found in the
south third of a trench opened in the area of the fu-
ture Csónakház (Boathouse). Concerning the cir-
cumstances of its hiding we were able to determine
that it was wrapped in some organic material and
buried in the southern swampland of the former
Danube-branch, the now completely filled Csil-
laghegyi-ditch, which runs across the site in east-
west direction.

Previously the resort of the Capital Council
stood on the area mentioned above. During the sal-
vage excavation, before its building in the middle
of the fifties of the previous century, finds of eight
different era have been unearthed (Middle Ne-
olithic, Early and Late Copper Age, Early, Middle
and Late Bronze Age, Celtic and Avar Age). The
excavations between 2007 and 2009, which brought
the bronze depot to light, confirmed and supple-
mented our available knowledge about the rich
and multi-layered archaeological site.

The settlement of the Middle Bronze Age
„Vatya” culture to our present data can be traced

for 500 meters south from the address Királyok
útja 299, all the way to the beach of Pünkösdfürdő.
Based on the early salvage excavation and the ones
conducted in 2000s, the culture, after its late third
phase, survived to the early „Koszider” Period.

The treasure find, which can be dated to the Rei-
necke Bz B1 period (17—16th century BC), con-
tained 6 unique items and among the 12 ingot frag-
ments were accessories, tools and weapons, duly
to the depot habits of deposition in the era. The
solid bracelets with round cross-section, thicken-
ing on the middle and with stripe bundle orna-
ments on its surface, and also the bell shaped, the
funnel pendant and the bay leaf shaped socketed
spearheads were found intact. The rimmed axe
and a rarely occurring early sickle type got into the
assemblage in a fragmentary state, perhaps due to
intentional damaging or manipulation. The find-
ings obviously date the hiding of the depot to the
Koszider phase (Reinecke Bz B1) which closed the
Middle Bronze Age in the Carpathian Basin.

The assemblage is the second bronze treasure
find from the Koszider phase luckily found in the
Capital during excavation. This, and the almost 30
other registered sites from the period reveal the
paramount importance of the region in that era.

MIDDLE BRONZE AGE TREASURE FIND
FROM THE DANUBE RIVERBANK OF ÓBUDA
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1. kép. 1. A lelőhely elhelyezkedése Budapest ősvízrajzi környezetében. 2.  A lelőhely elhelyezkedése a 2. katonai térképen. 3. A
Budapest, III. Királyok útja 291. sz. telek 2007-2009. között végzett feltárásainak összesítő alaprajza a bronzdepó előkerülési
helyével. -4-5. A 3. kutatóárok déli tanúfala, a bronzdepó előkerülési helyével
Fig. 1. 1 Location of the site in the surrounding of the prehistoric hydrography of Budapest. 2. Location of the site on the 2nd
military map. 3. Layout summary of the excavation conducted between 2007 and 2009 on the Budapest, 3rd district, Királyok
útja 291 site with the finding location of the bronze depot. 4-5. The south baulk of the 3rd test trench with the finding location
of the bronze depot
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2. kép. 1-4.: a bronzdepó tárgyai
Fig. 2. 1-4. Items of the bronze depot
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3. kép. 1-4.: a bronzdepó tárgyai
Fig. 3. 1-4 Items of the bronze depot




