
A Budafoki út mellett elterülő erdészeti park terü-
lete a budapestiek számára fontos, hiszen az itt
növő fák a főváros „tüdejének” egy részét képezik.
A történelem kedvelőinek, különösen pedig a kö-
zépkorászoknak ikonikus régészeti lelőhely. Itt állt
ugyanis egykor az egyetlen, magyar alapítású
szer zetesrend egyik, az anyakolostor után talán
legfontosabb objektuma, a budaszentlőrinci pálos
kolostor. A területen számos feltárás folyt az el-
múlt évszázad során. Felsorolni ezeket nem tekin-
tem feladatomnak, még a nagy kollégákat sem em-
líteném most, akiknek sokat köszönhet a Buda-
pesti Történeti Múzeum, hiszen ezt már utódjuk,
Bencze Zoltán előttem jóval korábban és alaposab-
ban megtette.1 Más korba akarom kalauzolni az ol-
vasót.

Azt azonban meg kell említenem, hogy jó ideig
csak a kolostor álló falaival, annak részeivel foglal-
kozott a kutatás, nem nagyon mozdultak az apszi-
sok, sekrestyefalak, templomhajók környezetéből.
Már Garády Sándor is megemlíti 1934-ben írt is-
mertetőjében, hogy akkoriban sem végeztek itt
„teljes munkát”.2 Pedig akkor már legalább 100 éve
javában tombolt a keltaság iránti nosztalgia,3 vala-
mint az ősrégészeti kutatások is kezdték virágko-
rukat élni, nem másnak, mint Rómer Flórisnak kö-
szönhetően. Ugyanakkor nincs csodálkozni valónk
azon, hogy a kutatások fő csapásiránya a kolostor
épületeinek, helyzetének, építési periódusainak
tisztázása volt, hiszen jórészt műkedvelők, építé-
szek és művészettörténészek dolgoztak itt.4

1965-ben kezdődött meg az a terepsüllyesztő
munka, amely során – lévén már egy erdészet te-
rülete, itt erdészeti lakóházak álltak. A terepsüly-
lyesztés során sok kerámia és több falmaradvány is
előkerült, de sem akkor, sem attól kezdve egyik

ásató sem említi, hogy mélyebben bármilyen őskori
jelenségre felfigyeltek volna. Tárgyakat vagy kerá-
miatöredékeket pedig egyáltalán nem is gyűjtöttek
össze más korból, mint a 15. század. Az emberi ma-
radványok is egészen biztosan nem korábbiak a kö-
zépkornál.5 Sem Nagy Emese, sem Zolnay László6

nem tesz említést arról, hogy a termett talajban vé-
geztek volna megfigyelést, pedig itt agyagos az al-
talaj és az őskori jelenségek jól látszottak volna.

Ebből következően erről a területről 1998-ig
semmilyen, az őskor bármely szakaszához köthető
adat nem volt ismert. Ebben az évben a Pilisi Park-
erdő Rt. új erdészeti székház építésébe kezdett,
ennek során megelőző feltárásra került sor. A fel-
tárás épp annak a kolostor alatti tereplépcsőnek a
folytatásában folyt, amelyen már volt kutatás év-
tizedekkel korábban. A Középkori Osztály e feltá-
rás során feladatának elsősorban a védett közép-
kori romok és lehetséges leletanyagok felkutatását
tekintette, hiszen ezek a romok már régóta pusz-
tulóban voltak.

A kolostor alatti tereplépcsőn, amelyen a bará-
tokat kiszolgáló épületek falainak maradványait
tárták fel a régészek, addig ismeretlen kori objek-
tumok voltak megfigyelhetők. Mivel jól azonosít-
ható típusú, szürke, jól korongolt kerámiák nagy
mennyiségét találták meg ezekben az objektumok-
ban, így könnyedén meghatározható volt, hogy
egy késő kelta, azaz LaTène D-kori kelta telep egy
részére bukkantunk.7

A telep nyugati része nem volt megtalálható a
tereplépcső alatt, sem a kolostor romjai alatt, így
nem lehetett megállapítani meddig terjedhetett ki
a kolostor felőli oldalon. Minden valószínűség sze-
rint a barátok építkezései az eltelt évszázadok alatt
elhordták a kelta település nyomait.

A jelenségek a Nemzetvédelmi Központ keríté-
sén túl szemmel láthatóan folytatódtak, de oda
nem terjedhetett ki a feltárás. A településből íly
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módon csak egy töredék részt tudtunk feltárni, de
alapvetően ezzel a mennyiségű objektummal és le-
letanyaggal is biztonsággal megállapítható volt a
telep kora, hovatartozása. Leletanyaga alapján
hosszú ideig lakott, sajátos környezeti helyzetben
lévő kelta településről van szó, amely sajnálatos
módon sokáig nem szerepelt Budapest késő vas-
kori „térképén” (1 kép 1). Maráz Borbála nagy, ösz-
szefoglaló tanulmányába azonban már felvette,
mint késő kelta lelőhelyet.8

OBJEKTUMOK

Az objektumok világosszürke betöltéssel egy
szürkéssárga, agyagos talajba mélyültek, foltjaik
követése könnyű volt, mert a két talajtípus bontás
közben jól megkülönböztethető volt.

A területen néhány kemence maradványát, tá-
roló- és hulladékgödröket, árkokat és földbe mé-
lyített házak nyomait figyelhettük meg. (16. kép 3)

Egy ház alapjait biztonsággal meg tudtuk hatá-
rozni. Igaz, hogy csak két oldalának alapozása, egy
cölplyuk és az északi bejárata volt megfogható, de
nagyban hasonlított a Szigetszentmiklóson megta-
lált kelta telep földbe mélyített, négyzet alapú há-
zacskáihoz.9 Tűzhelyet nem találtunk benne, en -
nek ellenére különállóan egy gödörben tűzhely
agyaglapját és kőből rakott oldalfalait találtuk. Saj-
nos a házak éppen ott kezdődtek, ahol az ásatást
abba kellett hagynunk „nemzetvédelmi okokból”.
Ennek ellenére a nagy mennyiségű patics között
volt áglenyomatos falmaradványnak meghatároz-
ható és kemenceplatninak tartható darab is.

A legjobban feltárható három objektum két egy-
másba ásott gödör és a ház volt. A két gödör anyaga
kerámia volt többségében, de kő is bőven került
elő. Állatcsontot a területen elszórva találtunk, sem
csomóban, sem rétegben nem látszottak.

LELETANYAG

LEÍRÁSOK

98/a gödör és az abban talált cölöplyuk leletei
1. 2015.8.98.581. Sárga, finoman soványított táro-
lóedény peremtöredéke, levágott besimított vonal
osztja ketté. Pereme fekete festékkel vastag vonal-
ban díszített.

hur 20 cm
m 17 cm, perem vastagsága 3 cm anyagv. 1 cm.

(4. kép 1)

2. 2015. 8.98.644. feketére égett, nem jól kiégetett
lassú korongon készült kis adény talp és oldaltö-
redékei (5 db) ragasztott. A cölöplyukból került
elő. Belseje rózsaszín, vaskos, talpa befelé emel-
kedő.

a. 5×4 cm. b. 6×3 cm c. talp átm. 4,5 cm, 8×5 cm,
anyagv 0,8 cm. (6. kép 11)

3. 2015. 8. 98. 644/d. Szürke, kihajló edény pe-
remtöredéke, a cölöplyukból, jól iszapolt, korongolt,
vastag, nagy tál, 9×6 cm, fal v. 0,8 cm. (6. kép 10)

4. 2015. 8.98.576., 574. Sárga, finom kaviccsal so-
ványított, nagyméretű tárolóedény több töredéke.
Esetleg hozzá tartozik egy széles peremtöredék is,
de elszíneződése kissé más, és nincs törésfelület. a.
15×11 cm, b. 23×15 cm, ennek oldalán rövid vonal-
kákból dísz, mintha egy zsinór lenne, fal v. 1,5 cm.
(4. kép 2-3)

5. Sárgás színű peremtöredék, kétféle égetésű,
egyenesen levágott fazék, talán előbbi pereme,
6×5,2 cm, fal v. 1,5 cm. (5. kép 6)

6. 2015. 8. 98. 582-643. Több méretű és falvastag-
ságú, szürke, fésűs edény aljtöredékei és oldaltö-
redékei (600. 2 db: oldal és talp) (5. kép 9), (592.
fésűs keresztbe mintás talp) (5. kép 10), (599. talp)
(5. kép 7), (601. talp) (5. kép 11), (582. vastag világos-
szürke perem, nyakán 2 horony) (5. kép 1),  (618.
kisméretű, vékony, egyenes peremű, felülete fé-
nyesre simított, csillogó (5. kép 5), (584. Vastag ki-
hajló, két horonnyal díszített belül) (5. kép 2), (590.
vastag, síma szürke, kis méretű, vállán borda) (5.
kép 3)

7. 2015.8.98.591. Fésűs tárolóedény talptöredéke,
szürke, alján kívül 3 db koncentrikus kör látható.
4,2×7 cm, fal v. 1,2 cm. (5. kép 4)

8. 2015. 8. 98. 637. Barbotinos díszű edény ol-
daltöredéke, szürkéssárga, 9×4 cm, fal v. 1 cm. (5.
kép 8)

9. 2015. 8. 98. 440., 452., 445., 446, (8. kép 1-4),
449., 461, (8. kép 11-12), 455, 540. Szürke jól iszapolt
gyors korongon készült, besimitásos díszű agyag-
palackok oldaltöredékei (8. kép 9-10) (különféle
méret).

10. 2015. 8. 98. Többféle méretű, különböző
szürke palackok díszített oldaltöredékei 457 Hul-
lámvonal két besimítás között, az alsó kettős (8. kép
8), 453 kettős hullámvonal és kettős besimítás (8.
kép 6), 454. hullámvonal dísz két besimítás között,
lejjebb a hason további besimított horony látható
(8. kép 7), 441. cakkos inkább, mint hullámvonal,
két szélesebb besimított vonal között. (8. kép 5)

11. 2015. 8.98.456. Vastag falú, nagy méretű
szürke palack V kötegekkel díszített oldala. 6×4,
falv. 0,7 cm. (6. kép 8)
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12. 2015. 8. 98. 467., 473. Szürke palack oldal és
fenéktöredékei. Hornyolással díszített, illetve síma
felületű, vastagabb fallal. a. 472. m=10×7 (horony-
dísszel), b. 467. 14×12 cm (7. kép 8), 473. talptöredék
11×6 cm. (7. kép 7)

13. 2015. 8. 98. 483. Vastag falú szürke palack dí-
szített válltöredéke. 9,5×4 cm fal v. 0,6 cm. Döntött
S motívumok durva hornyolás között. (6. kép 3)

14.2015. 8.98. 506. Palack oldaltöredéke. Rosz-
szabb minőségű, korongolása és égetése sem olyan
finom, fala vastag, törésvonalán a redukált égetés
látszik (szélei világosabbak) Sötétszürke kívül,
belül világosabb. Kicsit korábbinak tűnik az előb-
bieknél. Anyagának felülete selymesebb, barnás-
szürke. 8×6 cm, fal v. 0,8 cm. (6. kép 7)

Az ehhez hasonló minőségú palackokból több
ilyen sötétszürke, vaskosabb és barnásszínű töre-
dék is volt a gödörben. Gyakorlatilag ládaszám.
De sajnos egyetlen edényt sem tudtunk összeállí-
tani.

15. 2015. 8. 98. 557. Vastag falú tál, szürke, be-
pecsételt díszű. 8×4 cm. fal v. 0,7 cm. (6. kép 6)

16. 2015. 8. 98. 542. Enyhén kihajló peremű tál
peremtöredéke 7,2×4 cm, (szürkés, égetése nem jó,
jól iszapolt) (6. kép 1), és 550. oldaltöredéke 6×7 cm,
fal v. 1,2 cm. (6. kép 4)

17. Világos színű, vörösesre égett tálak töredé-
kei. a. 2015. 8. 98. 557. bordás dísszel 9×5 cm fv.
0,7 cm, b. 5,2×4 cm (6. kép 6., 9), c. 2015. 8. 98. 554.
5×2 cm (6. kép 2), d. 2015.8.98.180. Hullámvonalas
(6. kép 5)

18. Világosszürke, alacsony, behúzott peremű
tálak töredékei, belső felükön besimítással díszí-
tették őket. a. 2015.8.98.181. szabálytalan, fé-
nyesre simított hullámvonal, 9×5 cm (7. kép 1), b.
2015. 8. 98. 184. belül párhuzamos vonalak között
hullámvonal, közvetlen a peremnél tört le., 6×3
cm (7. kép 3), c. 2015.8.98.182. Közvetlen a perem
alatt tört le, pereme nincs meg, négyes nagykoc-
kákba rendezett hálóminta díszíti 10×7 cm (7. kép
6), d. 2015.8.98.191. besimított dísz 7×4 cm (7. kép
2), e. a perem indításával, de a pereme ennek sincs
meg, hullámvonalas. (7. kép 5)

19. 2015.8.98.407. Sárgásvörösre égett fazék alj-
töredéke. Síma, díszítetlen, jó minőségű, alja befelé
behajlik. Talp átm. 13 cm, felmenő részéből alig 4
cm-nyi maradt. (9. kép 3)

20. 2015.8.98.100. Szürke, behúzott peremű tál,
alja hiányzik nagyméretű, díszítetlen. Átmérője kb.
30-35 cm. (9. kép 1)

21. Behúzott peremű tálak peremtöredékei. a.
2015. 8.98.33. Világosszürke, közepes méretű, átm.
kb20-25 cm. 18×4 cm.fv. 0,5 cm. (3. kép 11), b.

2015.8.98.4. Sötétszürke, vékony falú, kis méretű,
díszítetlen, átm. kb. 8 cm, 13×6 cm, fv.  perem 0,5,
oldalfal 0,2 cm, finom anyagú (2. kép 2)

2015.8.98.32. nagy, kb. 20 cm, 19×9 cm, fv. 0,7
cm. (2. kép 4)

2015.8.98.37. kicsi, vaskos barnásszürke, átm.
kb. 10 cm, 9×6 cm, fv, 0,7 cm

2015.8.98.45. közepes, világosszürke, jól isza-
polt, díszítetlen átm. kb 15-20 cm, 15×4, 0,5 cm. (3.
kép 9)

2015.8.98. 43. közepes méret, világos, díszítetlen,
jó minőségű átm kb. 15-20 cm, 15×8, 0,6 cm. (2. kép
3)

2015.8.98. 23. középszürke, vaskos, kis méretű,
díszítetlen, nem jó minőség átm kb. 10-12 cm, 8×7,
0,9 cm. (3. kép 1)

2015.8.98. 47. egészen kicsi 5-10 cm átmérőjű
tálka, díszítetlen. (3. kép 4)

22. Egyenesen levágott, kissé behúzott peremű,
kisméretű szürke tál perem- és faltöredéke. díszí-
tetlen, átm. kb. 12 cm, 12×10, 0,5 cm.

23. erősen kihajló peremű tálkák perem és oldal-
töredékei, szürke, illetve narancssárgára égetett,
díszítetlen.

2015.8. 89. 98. Erős vállú, szürke, magasra hú-
zott, röviden kihajló, gömbölyű peremmel, egy
darab az oldalfalból 9×5 cm, nyak1,3 cm fv 0,6 cm.
(3. kép 8)

2015. 8. 89. 99. Kisebb, szürke tálka, gömbölyű
kihajló peremmel, kevésbé hangsúlyos vállvonal,
rövidre húzott perem 6×3cm, váll 0,9 cm, fv. 0,5
cm. (3. kép 3)

2015.8.89.97. kissé kihajló peremű, röviden,
egyenesen levágott, gömbtestű lapos aljú edényke
perem– és oldaltöredéke, vörösre égett. Oldala
vaskos, fokozatosan vékonyodik a talp felé. Lehe-
tett egy kis talpkorongja is.  Szűk nyakú, hasa erő-
sen megnyúlt. 9×4,5 cm, has v. 1 cm, talpa felé 0,3
cm. (3. kép 10)

24. Egyenes, de gömbölyű peremű, vékony falú
szürke tálkák peremtöredékei.

2015.8.98.46. 6×4 cm. (3. kép 5)
2015.8.98.67. 4×3 cm
25. 2015. 8. 98.5. Gyengén kihajló, gömbölyű pe-

remű szürke, vékony falú csészészke töredéke.
Füle letörött, valószínűleg a perem fölé emelkedő
szalagfül, esetleg csúcsos gombja lehetett. fül v. kb.
3 cm, 4×5 cm, falv. 0.4 cm. (3. kép 6)

26. Szürke fazekak perem- és oldaltöredékei.
2015.8.98.102. 12,5×8 cm, perem átm kb 10-13

cm, oldalán besimított hullámvonal és fényezett sí-
kozás látható, barnás-szürke, gömbölyded, jó mi-
nőségű agyag.
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2015. 8. 98. 101. Nagyméretű palack, nyaka tö-
vében bordadísz, pereme gömbölyded, kissé síko-
zott. 16×7 vm fv. 0,9 cm. (9. kép 2)

2015.8.98.102. Síma, 1 sor hullámvonalas, szűk
nyakú, fényezett, barnásszürke 6×13 cm, fv 0,7 cm,
átm kb.12-15 cm. (10. kép 1)

27. 2015.8.98.134. Szűk nyakú szürke palack ki-
hajló peremmel és az oldalfal indításával, valamint
oldaltöredékei. Vékony bordadísszel a gallér alatt.
8×5 cm, fv. 0,4 cm, perem átm. kb. 10 cm. (10. kép
4a-c)

98/b. gödör
Ebben a gödörben, amely be volt ásva a 98/a. gö-
dörbe jellemzően keverve találtunk kelta és közép-
kori töredékeket. Innen kerültek elő az ausztriai tá-
rolóedények töredékei is nagy számban.

98/2. számú gödör
Ebben a gödörben találtuk meg a behajigált nagy
köveket és az örlőkő töredékeit.

2015. 8. 98. 685. Kisméretű kézi malomkő töre-
déke, felső rész, mészkő, m 15 cm, átm kb. 25 cm.
(12. kép 1)

Az árkok leletei
Vegyes, szürke kerámia került elő az árkokból is,
de a III. árok nem bizonyult keltának. A II. árok
nagyon vegyes, kevert anyagot tartalmazott.
Bronzkortól a középkorig mindenféle edény töre-
dékét tartalmazta. A IV. árokban semmiféle leletet
nem találtunk, a többi árokban volt némi késői
kelta, szürke kerámia, amelyet már jól ismertünk
a telep egész területéről és az árkok közötti nye-
sésekből is.

I. árok
szürke edények töredékei, talpgyűrűk, peremek

1. 2015.8.5.9. Sötétszürke palack nyaktöredéke
6×8 cm, fv0,5 cm. (10. kép. 5)

2. 2015.8.5.10. Szürke, behúzott peremű tálka tö-
redéke 4×3 cm. (11. kép 2)

3. 2015.8.5.4. Vastag talpú szürke fazék töre-
déke, talp átm kb12 cm, 9×5 cm, fv 1 cm. (10. kép 6)

II. árok
1. 2015.8.1.19. Kis szürke fésűs edény töredéke 7×9
cm. (11. kép 8)

2. 2015.8.1.3. Kisméretű, szürke, behúzott pe-
remű tál töredéke 8×3 cm. (11. kép 1)

3. 2015.8.1.2. Vörösre égett palack töredéke, bor-
dás 10×11 cm. (10. kép 7)

4. és 5. szelvény között
Ezekben a szelvényekben nyesés közben szürke,
jellegtelen, de jól felismerhető késő kelta kerámia
és az egyetlen jól azonosítható kemence került elő.

Tehát a hulladékgödrökből és az árkok egy ré-
széből is nagy mennyiségű, jól iszapolt, korongolt
szürke kerámia, és vastag falú, közepes méretű fésűs
edények darabjai kerültek elő. Az egyik hulladékgö-
dör kizárólag kődarabokat és paticsdarabokat (12. kép
2), valamint az őrlőkő darabját(12. kép 1) tartalmazta,
míg sajnos objektum nélküli leleteket is találtunk.
Így nem meghatározható, hogy honnan valók az
agyagnehezék, a két orsógomb (12. kép 3-4) és a bronz
fibula (14. kép 3). A fehéres szürke színű, kisméretű
gombos edényt (13. kép 1) szórványként találtuk.10

A legtöbb lelet két egymásba ásott gödörből ke-
rült elő, amely a település szélén volt, viszonylag
messze az első házként meghatározott objektum-
tól. Itt találtuk meg azt a külön álló gödröt is,
amelyben a sok kő volt. A ház nagy része talán
már a középkori építkezések során elpusztult és
sajnos egyetlen lelet sem került elő belőle.

Egyebekben a kerámiaanyag a szokásos késő
kelta telepanyagokra jellemző korongolt kerámia
volt. Nagyobb részük díszítetlen, világos szürke,
behúzott peremű tál és tálka, néhány palack has–, és
nyaktöredéke. Kevés díszített, besimított has töre -
dé ket is találtunk, melyek palackhoz tartoztak és
besimított aljú tálak kisebb töredékei is előkerül-
tek, de mind ugyanahhoz a korszakhoz, a La Tène
D időszakhoz tartozó anyag volt. A fésűs edények-
ről korábban azt gondoltuk, hogy tartalmaznak
grafitot is, de a tisztításuk után kiderült, hogy min-
degyik apró kaviccsal vagy homokkal van sová-
nyítva. Ez még közelebb hozta a telep datálását
ahhoz a korszakhoz, amely már a római foglalás
nagyon erős szelét fújta. Viszont római típusú ke-
rámiából egy töredék sem került elő, amely azt bi-
zonyítja, hogy a foglalás vagy még nem történt
meg, vagy nem ért el ehhez a kelta falucskához.

A grafitos anyagról később kiderült, hogy beke-
veredett, középkori tárolóedények, az úgynevezett
ausztriai, pecsétes peremű (vagy aljú) kerámia tí-
pusából.

A kövek sem mondhattak semmit, az állatcson-
tok vizsgálata pedig még bizonyos okok miatt nem
történhetett meg. „Ránézésre” a kőanyag a kör-
nyező hegyekből származik, mészkő, a csontok
pedig marha, ló és madarak részei.
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10 Ezek a leletek restaurálás és fényképezés után átestek egy köl-
tözésen és azalatt nyomuk veszett. Ma már csak a fényképekkel
tudjuk bizonyítani, hogy léteztek.



Két olyan tárgyunk van azonban, amely egé-
szen bizonyosan meghatározza – a nagyon kis
mennyiségű barnás színű, rossz égetésű tálak tö-
redékei mellett – a település korának két szélső ha-
tárát: a bronzfibula és a gombos fülű, kisméretű
szürke tálka. Mindkét tárgyunk korhatározó jelen-
tőségű, szerencsénkre jó párhuzamokkal és köny-
nyen kimutatható „rokonsággal” rendelkeznek.

Ez ugyan megkönnyíti a dolgot, de mégsem ez
a település megtalálásának legnagyobb eredmé-
nye. Ettől még csak egy kelta falu lehetne, amely
jó darabig élte életét a római kor előtt és nem érte
meg a római hódítást. Feltárásunk legeredménye-
sebb része maga a hely, ahol a telep előkerült.

A KELTA TELEPÜLÉS VIZSGÁLATA

Már Maráz Borbála topográfiai munkájából is ki-
derül, hogy a késői kelta települések elhelyezke-
dése két természeti környezetű képet mutat. A lan-
kás, nagy vízhozamú folyóvölgyek és a hegyes-
dombos, kis patakos, erdős vidékek két különböző
képét (1. kép 1) A szóban forgó lelőhely ez utóbbiak
közül való, melyekből nem gondoltuk korábban,
hogy túl sok lenne belőlük Budapesten. Igaz, hogy
Maráz B. bizonytalan települési típusnak tartja, de
nyugodtan támaszkodhatunk Szabó Miklósra, aki
ezeket falutelepüléseknek, illetve „farmoknak”
véli és ezekben földbe mélyített házakat rekonst-
ruál, ahol úgy a felmenő, vesszőfonatú fal, mint a
földre támaszkodó sátortető előfordulhat.11 Ennek
az elképzelésnek tökéletesen megfelel az a pár ház-
ból álló telep, amelyet Budaszentlőrincen megta-
láltunk. Hogy miféle gazdálkodást folytathattak?
Talán szőlőművelés, erdőgazdálkodás, állattartás
lehetett a fő tevékenységük. Korábbi elgondolása-
inkkal ellentétben ezek a „bizonytalan településtí-
pusok” elég komoly mennyiségben (Maráz Bor-
bála hét ilyen típusú lelőhelyet sorol fel) és főként
nagyjából egy csoportban helyezkednek el Buda-
pest észak-nyugati oldalán, a térkép tanúsága sze-
rint.12 Ezeket a korábban előkerült teleprészleteket
Pető Mária13 és Kőszegi Frigyes14 mentette.

Nemrégiben (2017), nem messze ezektől, a III.
kerület Pusztakuti úton tártak fel ezekhez hason-
lót. Itt is egy viszonylag erdős területen, vizes-mo-
csaras hely határán, amelyet egy kis patak táplál,
melynek vize Csillaghegy felől érkezik. Az ásató

úgy véli, hogy a talajviszonyok elsősorban erdőre
és fakitermelésre utalnak.15

Telepünk legközelebbi párhuzamai ezeken a te-
lepülés-töredékeken lelhetőek fel, mind életmód,
mind korszak, mind leletanyag tekintetében, de a
leletanyag segítségével ide sorolhatjuk a jóval na-
gyobb és gazdagabb – valamint más életmóddal
rendelkező – tabáni lelőhelyet is. A barbotinos és
fésűs tárolóedények, a behúzott peremű tálak min-
denütt megtaláhatók.16

A FIBULA ÉS A TÁLKA

Éppen a Tabánnal köti össze a lelőhelyet a gombos
fülű tálka. (13. kép 2. a–c) Igaz, hogy a tabáni darab
szebb és mívesebb is, mint a mi „erdei keltáink”
tárgya, de a kutatók megítélése szerint egész Bu-
dapest területén előfordulnak, sőt egyenesen a bu-
dapesti késői keltaság kerámikus mű vé szete termé-
kének tekinthető.17 Ugyanakkor külföldön is is-
mert,18 de a kutatók véleménye szerint Budapesten
működő műhely termékeként jutott el máshová is.
Korát a La Tène D időszakra teszik.19 Tehát tele-
pünkön e gombos fülű tálka – bár belső fele nem
díszített – helyi terméknek számít és a település
legkésőbbi időszakát jelzi.

A bronz fibula, az úgynevezett Gura Padinii tí-
pusú fibulák közé tartozik és sok kutató szerint
déli eredetű, talán a Balkán felől érkezett ide. Ezt
nem zárja ki az a kelta vándorlási térkép sem, ame-
lyet egy kiállításhoz készített Maráz Borbála. (1.
kép 2) Ezen is feltűnik, hogy a vándorlás délről-
északra is megtörtént.

Sokáig nem volt tudomásunk ennek a típusú fi-
bulának az eredetéről, míg egy párhuzam segítsé-
gével sikerült a fenti megállapítást megtennünk. A
párhuzamnak tekintett fibula ma a bécsi Kunst his -
to risches Museum gyűjteményében található,
ezüst ből készült és jóval nagyobb a buda szent -
lőrinci darabnál.20

A fibulánkhoz hasonló típusú fibulák Olténiá-
ból ismertek leginkább, a Padea–Panaghiurski ko-
lóniák csoportból. Ez a csoport az i. e. 3–2. század-
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11 SZABÓ 2005. 83-84.; 67. Egyébként ez a véleménye nem új keletű:
SZABÓ 1971. 31.

12 MARÁZ 2011. 250.
13 1982: Máriaremete, Zsíroshegyi u.; 1987: Máriaremete Ördög-

árok u. 121.; 1989: Pesthidegkút, Honvéd u.
14 1971: Pesthidegkút, Dózsa Gy. u. 17.

15 Az információt köszönöm az ásató régésznek, Kraus Dávidnak
(BTM).

16 Elég átlapozni BÓNIS 1969. képtábláit
17 MARÁZ 2009. 117. De talált ilyeneket Bónis Éva is: pl. BÓNIS 1969.

t. XXIX, de rosszabb kivitelű darabját már Hunyady Ilona is em-
líti Pécs–Makárhegyről: HUNYADY 1942. t. XCIV.

18 Pl. Manching
19 MARÁZ 2009. 113. és MARÁZ 2009. 117.
20 Köszönettel tartozom Aurel Rustoiunak, amiért felhívta a figyel-

memet erre az 1869–ben megvásárolt tárgyra, melyről annyit tu-
dunk, hogy Erdélyből származik. Továbbá azért is, hogy az
ehhez kapcsolódó szakirodalomról is tájékoztatott.



ban Olténiában és északnyugat Bulgária területén,
valamint az Olt folyó keleti partvidékén volt a leg-
elterjedtebb. Többnyire ezek vasból készültek,
ezért is különleges mind az osztrák, mind a
budaszentlőrinci példány. Aurel Rustoiu ezt a tí-
pust tipológiájában a I. csoport 2b2-ként határozza
meg, melyet középső La Tène előképekre vezet
vissza és a La Tène C korúnak tartja, valamint az i.
e. 2. század vége–1. század elejére helyezi el idő-
ben.21 Hasonlóan vélekedik több kutató is, például
Daniel Spânu,22 aki nemcsak az erdélyi fibulára hi-
vatkozik, hanem más példákat is hoz (pl. Corlate:
14. kép 1–2).

Ez a fibulatípus jelezné tehát településünk kez-
dőpontját? Nem lehetünk ebben biztosak. Biztosak
csak abban lehetünk, hogy Olténia felől vándorolt
egészen Budaszentlőrincig az, aki a fibulát viselte
és már a La Tène C korszakban is élt.

Összefoglalóan annyit megállapíthatunk azon-
ban, hogy a település jellegében teljesen késő kelta
kori, de kezdetei valószínűleg a La Tène C és D
korszak forduljára nyúlnak vissza és nem biztos,
hogy megérte a római foglalást.

HANNY ERZSÉBET

74

21 RUSTOIU 1997. 124.; Fig. 20. 2.
22 SPÂNU 2001. 127-128., Fig. 10. 1–2.
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When Zoltán Bencze conducted excavations dur-
ing 1998 in the St. Paul’s (the first hermit)
monastery at Budaszentlőrinc, on the area of the
terrain stairs below the monastery, some late Iron
Age units were found. The stone buildings of the
monastery haven’t reached this area, so a part of
the features could remain untouched. Unfortu-
nately to us, most of them were below stone build-
ings still in use, hence we weren’t allowed to con-
duct any excavations, and the west side was par-
tially destroyed in the Middle Ages. Nonetheless
we were able to determine that the units don’t
reach beyond the terrain stairs

The rescued findings (e. g. storage vessels, grind-
stone pieces, clay loom weights, grey homemade
ceramics, combed wares) and features (cesspits,
storage pits, pit-house bases) imply that villagers
of a medium-sized late Celtic settlement lived their
everyday peasant’s life here. The ceramics and wat-
tle-and-daub pieces found in the waste pit suggest
that the houses of the settlement were built with
straight walls of clay set on wooden frame.

The clue among the items for the clothing habits
was represented by a large bronze fibula, which
was also helpful in the dating of the settlement,
just as the small, ball button vessel fragment and
the fact that no Roman ceramic fragment was
among the assemblage.

This small part of a settlement can be a very
valuable addition to the Celtic era of Budapest
since no data was at our disposal from this period
in the area so far. This village is particularly signif-
icant because its physiographical location. It laid
relatively far from the river on a hillside wood-
land, just as western Celtic villages, and we had no
data about such in the area of the capital, and
know only a handful in the whole country.

I reckon the area is worthy of further surveys
because in the meantime, two other similar settle-
ment parts have been unearthed in Budapest.

Based on these facts I am willing to venture that
soon we will find the Celtic research in Budapest
and the history of Hungarian Celts in need of a
new perspective, a new trend, if you will.
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LA TÈNE D SETTLEMENT ON THE BUDAKESZI ROAD
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1. kép. 1. Késő kelta települések és temetők Budapest ősvízrajzi térképén (MARÁZ 2011 nyomán;
2. A kelta vándorlás irányai (a térképet Maráz Borbála készítette)

Fig 1: 1. La Tène D settlements and cemeteries on the ancient hydrography map of Budapest (after MARÁZ
2011); 2. Directions of the celtic migration (map made by Borbála Maráz)
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2. kép. Késő kelta, behúzott peremű táltípusok a budaszentlőrinci telep területéről
Fig. 2. La Téne D bowl types with inverted rim from the area of Budaszentlőrinc site



79

KELTÁK A PÁLOS KOLOSTOR KÖRNYÉKÉN

3. kép. Tálak és fazekak töredékei (98/a objektum)
Fig. 3. Bowl and pot fragments (unit 98/a)
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4. kép. Tárolóedények a 98/a objektumból
Fig. 4. Storage vessels from unit 98/a
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5. kép. Különböző méretű fésűs edények töredékei (98/a objektum)
Fig. 5. Fragments of various sized combed ware
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6. kép. Edénytöredékek 1–10. 98/a objektumból; 10–11. 98/a objektumban lévő cölöplyukból
Fig. 6. Vessel fragments 1–10. from unit 98/a; 10–11. from the post-holes in unit 98/a
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7. kép. Szürke, vékony falú palackok és alacsony, behúzott peremű tálak töredékei
Fig. 7. Fragments of grey, thin-walled bottles and small bowls with inverted rim
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8. kép. Különböző méretű, besimítással díszített palacktöredékek
Fig. 8. Fragments of various sized bottles with burnish ornament
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9. kép. Edénytöredékek. 1. Szürke, behúzott peremű tál; 2. Palack; 3. Vörösre égetett fazék aljtöredéke
Fig. 9. Vessel Fragments. 1. Grey bowl with inverted rim; 2. Bottle; 3. Bottom fragment of a red-fired pot
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10. kép. Fazekak perem és oldaltöredékei
Fig. 10. Rim and wall fragments of various pots
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11. kép. Kisméretű tálak és tárolóedények
Fig. 11. Small bowls and storage vessels
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12. kép. 1. Kézimalom felső része (mészkő); 2. Paticsok a 98-2K gödör hulladékai közül; 3–4. agyag orsógombok
Fig. 12. 1. Upper part of a hand mill (limestone); 2. Wattle and daub pieces from the waste of pit 98-2K; 3–4. clay spindle-
whorls
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13. kép. Gombos fülű tálak 1. Budaszentlőrinc, Pálos kolostor területe; 2. a-c. Tabán (MARÁZ 2009 nyomán)
Fig. 13. Bowls with ball handles 1. Budaszentlőrinc, area of the Paulaner–monastery; 2. a-c. Tabán (after MARÁZ 2009)
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14. kép. 3. Bronz fibula Budaszentlőrincről és párhuzamai: 1. Erdély; 2. Corlate
Fig. 14. Bronze fibula from Budaszentlőrinc and its parallels: 1. Transylvania; 2. Corlate
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15. kép. A kolostor alatti tereplépcsőn feltárt kelta objektumok
Fig. 15. Celtic units unearthed on the terrain stairs under the monastery
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16. kép. 1. A „malomköves” gödör; 2. A 98-2K gödör átvágása; 3. A ház maradványai a benne lévő cölöplyukkal
Fig. 16. 1. The “millstone” pit; 2. Section of pit 98-2K; 3. Remains of the house with the post holes in it
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17. kép. Az ásatási terület
Fig. 17. The archaeological site




