
A településtörténeti régészeti feltárások során, a
nagyobb épületegyüttesek, a falu és a városrészle-
tek kutatása közben különböző építési és feltöltési
rétegek kerülnek elő. Ezekből azt látjuk, hogy a ré-
gészeti leletekkel kevert feltöltések ugyanolyan
fontos és nélkülözhetetlen építési anyagok, mint a
kövek, téglák, mész, vagy a különböző összetételű
habarcsok. A kutatók számára pedig, azért fonto-
sak, mert a rétegek elhelyezkedése, anyagi össze-
tétele megmutatja az építkezés közben létrejött vál-
tozásokat. A feltárás közben azonban, már gyak-
ran kiderül, hogy a rétegekben nagy mennyiség-
ben található régészeti leletek nem az építkezés
idejéből származnak. Ezért ritkán segítenek a fel-
töltés keletkezési idejének a meghatározásában.
Egyszerű a helyzet, ha beépítetlen területre épült
a kutatott objektum. Ebben az esetben az első fel-
töltés régészeti leletei távolabbi helyről kerültek
ide és egyértelmű, hogy a leletek nem az építés
idejéből származnak. A többször átépített, átren-
dezett területen a különböző rétegek szórványle-
letei pedig, több, másféle kérdéseket vetnek fel. A
legfontosabbak, hogy a vizsgált feltöltési anyag a
feltárás idején milyen in situ helyzetben volt és mi-
lyen az összetétele.

PESTI ÉPÍTKEZÉSEK (1. KÉP)

FÉMFELDOLGOZÓ MŰHELY, V. KÁROLY KÖRÚT
28-30. (1230-1241)
A középkori Pest kialakulása a 12. század folya-
mán felgyorsult és az 1230 körüli időszakban vá-
rosfallal körülvett királyi várossá fejlődött. A ta -
tárjást (1241) megelőző évtizedben, a város ÉK-i
határában nagy kiterjedésű, fémfeldolgozó mű-
helyt létesítettek. Az V. Károly körút 28-30. telken,
a városháza északi udvarán, feltártuk a műhely
számos objektumát. A műhely részére kijelölt te-
rületen a város körüli, árkokkal elválasztott külső
kertek helyezkedtek el.1A műhely építése előtt a

kerteket megszüntették, a kemencéket, házakat le-
bontották, a törmeléket szétterítették, az árkokat,
vermeket kevés, 12-13. századi edény és állatcsont
töredékkel kevert humuszos, barna földdel feltöl-
tötték. Ezután a bolygatatlan talajban nagy, öntő-
gödröket ástak.2 Négy (10. 11. 12. 14.), nagy, gödröt
tártunk fel, rekonstruált átmérőjük 5-6 m, mélysé-
gük átlag 2 m volt (2. kép). Használat után, mind a
négy, gödröt a kerti objektumok feltöltéséhez ha-
sonló, kevert barna földdel feltöltötték. A 12-13.
század fordulójára jellemző, nagyrészt jellegtelen
kerámia és állatcsont töredékek mellett ezekben a
gödrökben sok kovácsoltvas eszköz, kések, szö-
gek, lemezek, pánttöredékek darabjai is előkerül-
tek. Mindegyik gödörbe cc. 18 m3 feltöltés került.
Ezt a földmennyiséget az ásatási területtől távo-
labbi helyről hozták, de nem tudjuk, hogy hol ke-
verték bele a háztartási hulladékot.

A 13. századi, szelektív hulladékgyűjtés első,
középkori megjelenését a fémműhely területén fi-
gyeltük meg. Egy rövid ideig a betemetett nagy
gödrök közé hordták és külön-külön a 16. 17. gö-
dörben elásták a műhely területéről összegyűjtött,
kormos faszenet, hamut és a fémfeldolgozás köz-
ben keletkezett, majd megszilárdult olvadékrögö-
ket (2. 3. kép).3

A fémfeldolgozás egyre nagyobb mértékű nö-
vekedése során, a betemetett öntőgödrök közé és
az elásott égési-vegyi hulladék fölé átlag 4×4 m
alapterületű, bekerített, műhelygödröket építet -
tek.4 Három sarokban különböző, fémolvasztó tűz-
helyek helyezkedtek el, a 4. sarokban volt a bejárat.
A hét műhelygödör és egy kovácsműhely 1241-ben
elpusztult. A tatárok kivonulása után, az 1240-es
évek közepén, a pestiek a fémműhely romjait el-
egyengették, és az egész műhely területét feltöltöt-
ték. Az a feltöltés, amellyel a műhely 104 m × 15 m
kiterjedésű maradványait eltakarta, nem olyan
összetételű volt, mint a nagy öntőgödrök betöltése.

127

BUDAPEST RÉGISÉGEI L. 2017.

1 IRÁSNÉ MELIS 2014. 198. 18. kép.

IRÁSNÉ MELIS KATALIN

A KÖZÉPKORI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NYOMAI
A PESTI ÉS A MARGIT-SZIGETI ÉPÍTKEZÉSEKEN

2 IRÁSNÉ MELIS 2012. 24-26. 7-9. és 27. kép.
3 IRÁSNÉ MELIS 2012. 27. 7. és 15. kép.
4 IRÁSNÉ MELIS 2012. 27-36. 23. kép.



Az edénytöredékek között 12. századi darabok is
voltak, de a legtöbb a 13. századi első felére jel-
lemző, változatos anyagú és formájú magyar és
ausztriai kerámia edénytöredék volt. Ezek között
nem találtunk összeilleszthető darabokat. A feltöl-
tésben megjelent egy jól elkülöníthető, égett lelet-
csoport, üstök, öntőtégelyek darabjai, kovácsoltvas
pánt darabok, kődarabok, amelyek a fémműhely
hulladékai voltak. Az állatcsont töredékek között
emberi csontmaradvány is előkerült.5

A fémműhely története szempontjából azok az
edénytöredékek voltak a legfontosabbak, amelye-
ket az egyes tűzhelyek padlójába tapasztottak,
vagy a két padló közötti feltöltésekbe raktak. A
tűzhelyek aljából általában egy-két, összetört fazék
szétégett darabjait emeltük ki, és az egymás fölött
elhelyezkedő átégett tűzhelypadlók közötti feltöl-
tésben is voltak összeilleszthető darabok (4. kép).6

A feltárás után gondosan átválogattuk és össze-
hasonlítottuk a műhely kialakítása előtt (1230
körül), a műhely működése közben (1220-1230-as
évek) és a tatárjárás után, az 1240-es években ide-
került nagy mennyiségű feltöltés régészeti leleteit.
A kevert barna földet, mint említettük, a pesti
határ távolabbi részeiből is hozhatták, de a földbe
kevert régészeti leletek a város közeli hulladék-
gyűjtő telepről származtak. A fémműhely műkö-
dése idején az összeégett tűzhelymaradványokat,
paticsot, köveket, a kerámia és kovácsoltvas töre-
dékeket a közelben lévő szeméttelep háztartási
hulladékai, állatcsont töredékei közé vitték. Majd
a tatárjárás utáni feltöltésbe, a szilárdítására szol-
gáló, nagy mennyiségű paticstörmeléket vissza-
hozták. Változatos fajtájú, különböző korú régé-
szeti leletek voltak benne.7

VÁROSFAL (1460-1480)
A középkori Pest 2,2 km hosszú városfalát a 15.
század második felében (1460-1480) építették (1.
kép). Délkeleti része Szentfalván, északkeleti része
Újbécsen haladt keresztül.8A városfal nyomvona-
lába eső épületeket lebontották, az épülettörmelé-
ket valahová, a városon kívüli területre elszállítot-
ták. A városfal nyomvonalában, az egymástól
távol eső helyeken különböző volt a középkori já-
rószint tengerszint feletti magassága. A városfalat
azonban, végig azonos szintre tervezték. A fal 190-
210 cm mély alapfala végig bolygatatlan talajba ke-

rült, de a tervezett járószint a korábbitól maga-
sabbra került. A fal külső oldalán, a Kálvin téren a
Kecskeméti kapunál (Szentfalva) 30 cm (5. kép).9 A
Károly körút 28-30. telken (Újbécs) feltárt 140 m
hosszú falrészletnél 60-90 cm vastag feltöltésre volt
szükség ahhoz, hogy elérjék a városfal tervezett,
külső járószintjét.10 A Károly körúti falrészletnél a
városfal nyomvonalába eső házakat lebontották. A
városfal külső oldalára eső, lebontott házmaradvá-
nyokat 40-50 cm vastag barna földdel letakarták (6.
kép). Ebben, a városfalhoz közeledve egyre sűrűb-
ben, kevés épülettörmelék, sokkal több, vastag, na-
gyobb állatcsont darab és sok, 13-15. századi vas-
tag falú, kerámia edénytöredék volt belekeverve.
Világosabb homokos föld volt rádöngölve, majd
apróköves sóderből kialakították a városfal 15. szá-
zadi, külső járószintjéhez kapcsolódó útréteget. A
Károly körút 28-30 telken az útréteg alatti régészeti
leletekkel kevert feltöltés cc. 65-70 m3 . Megfigyel-
tük, hogy a városfaltól 5-6 méterre, csak néhány
tégla, csont, cserépdarab volt a feltöltésben, de a
városfaltól 1-1,5 méterre a leletek már sűrűn he-
lyezkedtek el. Kiderült tehát, hogy a feltöltés fo-
lyamán a régészeti leleteket külön-külön szórták
be a földbe. Kérdés, hogy honnan hozták ide ezt a
nagy mennyiségű, szórvány régészeti leletet.

1526 után, a városfal külső-belső oldalán szint-
emelésre került sor, az újabb járószint alatt 13-16.
századi (nem égett) leletekkel kevert feltöltés volt
(7. kép). A városrész 1526-ban elpusztult, majd a
házhelyeket kitakarították. Lehetséges, hogy a vá-
rosfal belső oldalán a szintemeléshez szükséges ré-
gészeti leletek egy részét az elpusztult házakból
szedték össze.

KÖZÉPKORI UTCARÉSZLET, V. KÁROLY KÖRÚT 28-
30. (15. SZÁZAD VÉGE-1542.)
A Városház utca útburkolata alatt húzódó, 13. szá-
zadi városfal maradványai és a 15. századi városfal
közötti területen kialakítottak egy új utcarészletet,
amely a középkori eredetű, mai Semmelweis utcát
és a Fehér hajó utcát kötötte össze. Az utcarészlet
mindkét oldalán felépültek az ÉK-i városrész új
házai (1. kép).11 A középkori utca északi oldalán
álló házak hátsó, udvari helyiségeit elbontották a
középkori városfalhoz épített, 18. századi gazda-
sági épületek építése idején, a déli oldalán álló
házak udvari helyiségei pedig, az 1710-es években,
az Invalidus ház - Városháza északi szárnyának az

IRÁSNÉ MELIS KATALIN

128

5 VÖRÖS 2012. 1.
6 A 3-4. műhelygödör kemencéibe, a különféle edénytöredékek

közé, két ausztriai import fazék darabjait is betapasztották.
IRÁSNÉ MELIS 2012. 31-32. 37. kép.

7 IRÁSNÉ MELIS 2012. 24. 4. kép
8 IRÁSNÉ MELIS 1987. 199-227. 1. kép

9 IRÁSNÉ MELIS 1987.204. 7. kép
10 A városfal belső oldalán elhelyezkedő feltöltés rétegek IRÁSNÉ

MELIS 2002. 554. 14. kép. A városfal mindkét oldalán elhelyez-
kedő feltöltések IRÁSNÉ MELIS 2002. 568. 37. kép.

11 IRÁSNÉ MELIS 2014. 165-182. 50. kép.



építésével tűntek el. A régészeti kutatás közben, a
18. század eleji épületmaradványok és az 1686-os
harcok utáni területrendezés rétegei alatt előbuk-
kantak a 17. századi török úttest szegélykövei. Ki-
derült, hogy a 17. századi úttest alatt 5 útréteg
épült egymásra, az 1-4. úttestek 15-16. századi ma-
gyar, az 5. úttest 16. századi török építmény volt.
A középkori utca, vagy utcarészek nevei, nem ma-
radtak fenn.

A KÉSŐ KÖZÉPKORI UTCA ÚTRÉTEGEI, V. KÁROLY
KÖRÚT 28-30. (15. SZÁZAD VÉGE - 16. SZÁZAD
ELEJE)
Az utca a városfallal párhuzamosan haladt, 12 m
széles volt, az egymásra épített útrétegek 7 m szé-
les tömböt alkottak (8. kép).12 Az utca északi széle
37-39, a déli széle pedig, 43-45 méterre húzódott a
városfaltól. Az egyes útrétegek, az úttestek, keske-
nyebbek voltak, mint a középkori utca. Az újabb
úttesteknél az útszegélyeket jelző kősorok északi,
vagy déli irányban eltolódtak, mert a fellazult, le-
omlott útszéleket nem lehetett ugyanazon a helyen
újjáépíteni (9. kép). Az egyes útrétegek szélessége
4-6 m között ingadozott. A megújított útrétegek
építésmódja között kisebb eltérések voltak, csak a
2. és a 3. útréteg készült azonos módon (10. kép).
Az újkori bolygatások miatt csak a feltárás szerinti
I. munkahelyen, a 15-16. századi házhelyek között
maradt meg a középkori úttestek 48 m hosszú,
egybefüggő részlete.

Az 1. úttest (1480 körül)
Az utca első útburkolata. 600 cm széles volt.13 A
bolygatatlan homokot a 6-8-20 cm vastag kevert,
barna föld borította. Ledöngölték, és ráterítették az
1. útréteget, amely sóderral kevert szürkés homok-
ból állt. Ebben kevés, a 15. század 2. felére jel-
lemző, kisebb-nagyobb régészeti lelet, edény, ál-
latcsont és kovácsolt vasdarabok voltak. Ezt a ré-
teget ugyancsak tömörítették. Az út két szélére
kissé távol egymástól, lapos kődarabokat fektettek.
Ezt az útréteget, illetve a bolygatatlan homokba
mélyülő kocsikerekek nyomait az egész ásatási te-
rületen, 140 m hosszan megtaláltuk.

A 2. úttest (15. század vége)
5 m széles és 26-27 cm vastag volt.14 Az 1. elkopott,
kátyús útfelszínt ledöngölték, és az egyenetlen fel-
színre agyagos homokot hordtak. Az új úttest szi-
lárdítása érdekében az agyagos homokra először

két rétegben, állatcsontokat szórtak. Az alsó réteg
szarvasmarhák, disznók vastag, nagyobb végtag
csontjaiból állt, a nagy csontok közötti hézagokat
főként ugyanilyen csontok kisebb töredékeivel be-
töltötték. A csontokat beledöngölték az agyagos
homokba. Az összetört csontréteg 7-8 cm-re véko-
nyodott. Ezután nagyobb edények vastag töredé-
keit (fenék, perem, fültöredék), sok tál alakú kály-
haszem darabjait öntötték az összetört csontokra.
A kerámiaréteg közötti hézagokba, de nagyrészt a
kerámiaréteg tetejére egy, egészen apróra zúzott
kerámia és kovácsoltvas töredékből álló törmelé-
ket terítettek. Ezeket szintén ledöngölték, a réteg
8-10 cm vékony lett. Az edényréteg felszínére só-
dert terítettek. A sóder közé és a tetejére különböző
nagyságú, laposra hasított kődarabokat raktak, és
így egy ritkás kövezett felszínt alakítottak ki. Az
út két oldalát elnagyolt kváderekből álló kősor sze-
gélyezte.15

A 3. úttest. (16. század eleje)
5 m széles és 26-30 cm vastag volt. A 3. útréteg úgy
készült, mint a 2. A rétegek vastagsága és helyen-
ként az összetétele azonban, kissé különbözött. A
8 cm vastag állatcsont rétegben nem volt változás.
A felette ledöngölt hulladék réteg azonban vasta-
gabb, 14-16 cm volt és feltűnően sok régészti lelet
volt benne. A réteg alsó része itt is vastag falú nagy
edények, vagy tál alakú kályhaszemek darabjaiból
állt, amelyek közé sok, nagyobb, 5-8 cm hosszú ko-
vácsoltvas töredéket is beszórtak. A felismerhető
darabok kések, szögek, különböző pántok marad-
ványai voltak, a legtöbb vasdarab azonban, kisebb-
nagyobb, szétvált lemeztöredék volt. A régészeti
feltárások során a háztartási hulladékban, feltölté-
sekben ritkán található színes fémtárgy, ezért fel-
tűnő volt, hogy a 3. útrétegben, egy mindössze 50
cm széles sávban több, sérült, kisebb réz és bronz-
tárgy is előkerült (11. kép).16 A sárgaréz lemezből
készült, deltoid alakú, áttört díszítésű, domborított
könyvtábla sarokveretek a 15. század második fe-
lében leggyakrabban előforduló, típusba tar toz -
tak.17 A bronztöredékek közül hat gyertyatartó,
súlytartó, csengettyű, lószerszámveret egészben
maradt a döngölés alatt.18 A következő réteg agya-
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13 IRÁSNÉ MELIS 2014. 165-166. 52-53. kép.
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15 IRÁSNÉ MELIS 2014. 166. 52. és 55-57. kép.
16 IRÁSNÉ MELIS 2014. 167.
17 Sárgaréz könyvtábla veretek Pesten a Március 15. téren is

előkerültek. IRÁSNÉ MELIS 2014. 167. 60. kép. A budai királyi pa-
lotában hasonló könyvtábla veretek kerültek elő. IRÁSNÉ MELIS
1985. 50-51. 53.

18 Bronz tárgyak IRÁSNÉ MELIS 2014. 167. 61. kép. A három
hatszögletű rögzítő karikás gyertyatartó töredék nagyobb gyer-
tyatartóból, esetleg csillárból is származhatnak. GERE 2003. 59-63.



gos sóder volt, majd beledöngölték az útburkolatot
alkotó, durva kidolgozású, lapos kockaköveket.

1526-ban a mohácsi csatatérről érkező török
sereg Pestet is felégette, a 3. útréteg tönkrement. A
3. út felszínén nagy kiterjedésű foltokban össze-
függő, paticsos épületmaradványok kerültek elő,
úgy látszott, mintha a tapasztott, gerendavázas
házak égett falai ráborultak volna az útra. Több he-
lyen kirajzolódtak a gerendák, vagy a széles, vas-
tag deszkák nyomai.

A 4. úttes (1526)
5 m széles és 25-30 cm vastag volt.19 Az alapozását
alkotó kevert földet az égett faldarabokra terítet-
ték. Ezekre agyagos homokot döngöltek. Ebben
kevés csont és magyar kerámia töredék volt. Ezek
között került elő egy, kis kerámia Madonna szobor
12. cm magas darabja (12. kép). Végül az út felszí-
nére lapos köveket raktak.

1541 augusztusában Buda és Pest török kézre
került. 1542 őszén az osztrák császári csapatok fel-
vonultak Pest mellé, hogy megkíséreljék Buda
visszafoglalását. A városfal, a házak és az út meg-
sérültek. Az 5. úttestet már a törökök építették.

KÖZÉPKORI ÚTRÉTEGEK A PESTI UTCÁKBAN
Különösen fontos adatokat mutattak, a középkori
épületekhez csatlakozó, egymás fölötti útrétegek.
Az utakba hordott, szilárdító réteget alkotó lelete-
ket, a kerámia edény-, kovácsoltvas-, állatcsont da-
rabokat kisebb darabokra törték és a közöttük
megmaradt hézagokat ugyanilyen apró darabok-
ból álló zúzalékkal betöltötték. A Belváros északi
felében egymástól távol eső helyeken, azonos ten-
gerszint feletti magasságon, három-négy közép-
kori útréteget találtunk (1. kép).

Az I. útréteg (13 század)
Váci utca 16-18 előtt, úttesten, egy közműaknában,
előkerült az I. 13. századi útréteg. A bolygatatlan
humuszon 20-25 cm vastag tömör agyagréteg volt,
amelybe sok állatcsont kovácsoltvas töredéket és
12-13. századi edénytöredék zúzalékot döngöl-
tek.20 Tetején 3-5 cm vastag, az 1241-es felégetésből
származó koromcsík húzódott. Az úttest tenger-
szint feletti magassága 102, 2-102,26 m/Adria volt.

A Servita téren és a Városház utca teljes hosszában
a 13. századi városfal belső oldalán, ugyanezen a
szinten került elő a járószint. A leletek is egyfor-
mák voltak (13. kép C.).21 A tatárjárás után nem tör-
tént változás a városrész alaprajzában, az utakat
csak letisztították és felújították.

A II. útréteg (15. század eleje)
A pesti vár maradványai a város ÉNy-i negyedé-
ben helyezkednek el (1. kép). A lakótorony lebon-
tott falai a Régiposta utca-Váci utca kereszteződé-
sében, a vár északi kaputornyának az alapjai
pedig, a Váci utca 1-3, 2-4. házak előtti úttest alatt
helyezkednek el. A II. útréteg dél felől haladva ne-
kifutott a torony déli külső járószintjéhez, folyta-
tódott a torony északi oldalán, és véget ért a vár
északi kaputornyában (13. kép. A. C.).22 Az úttest
szilárdító rétegében a régészeti leletzúzalékok
közé tégla és paticstörmeléket is belekevertek. A
kaputoronyban a 10-15 cm vastag útrétegből na-
gyobb, 14. századi és a 15. század első felére jel-
lemző edénytöredékek is előkerültek. Ez az útréteg
a Városház utcában, a Régiposta utcáig, a 13. szá-
zadi városfal belső oldalán is látható volt.

A III. útréteg. (A 15. század második fele)
Ebben az időszakban került sor az utolsó, nagy
pesti városrendezésre. 1460-1480 között felépült a
pesti késő középkori városfal. A Váci utcán végig-
haladó III. útréteg alatti feltöltés eltakarta a pesti
vár és a 13. századi városfal lebontott maradvá-
nyait (13. kép). Összetétele olyan volt, mint a 15.
századi városfal külső oldalán megfigyelt szint-
emelési feltöltésé, amelyben a különböző korú le-
letek között a 15. század hatvanas éveiben megje-
lent vörös cserépedény töredékek is előfordultak.23

BŐRFELDOLGOZÓ IPARTELEP, V. VÁCI UTCA 81.
MOLNÁR UTCA 36-40. (15.-16. SZÁZAD ELEJE)
Nagy mennyiségű, különböző összetételű feltölté-
seket találtunk a 14-15. századi pesti határ délkeleti
sarkában (1. kép).24 A 15. század elején a Szent er -
zsé betfalva főterének (mai Egyetem tér) délkeleti
sarkától egy utca vezetett a Dunához. Utolsó sza-
kasza a mai Havas utca volt. A Molnár utca 36-38.
telken, a 13. századi városfaltól délre egy, a Duná-
hoz vezető utcára merőleges, É-D-i tengelyű, a 14-
15. század fordulója körül épített ház maradványai
kerültek elő. A 15. század közepén a házat lebon-
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tották, és a romokat eltakaró feltöltésben sok régé-
szeti leletet találtunk. A középkori cserép edény-
töredékek római kori házi kerámia töredékekkel és
különböző korú állatcsont darabokkal kevered-
tek.25 A római kori és a 14. századi magyar edény-
töredékek azt mutatják, hogy a feltöltés szilárdító
anyagát, egy távolabbi helyről hozták ide.

A szabaddá tett területen nagy bőrfeldolgozó
műhelyt létesítettek.26 Az építmények közül három
cserzőgödör és egy, a bőrök szőrtelenítésére szol-
gáló, izzasztó kemence maradványait lehetett fel-
tárni. Adataink szerint a pesti kézműves ipar az
1440-es években már lendületes fejlődésben volt.
A pesti céhszabályzatokat Magyi János 15. század-
végi formuláskönyve őrizte meg. A legkorábbi a
vargák 1444-es céhszabályzata, 1446-os az íj, pajzs,
szíj, nyíl, tegez és nyereggyártók közös céhének a
szabályzata, a magyar tímároké 1460-ban készült.
A magyar és a német bőriparosok között már éles
szakmai versengés volt.27 A pesti műhelytelep ki-
terjedése alapján, és a cserzőgödrökben hagyott
utolsó cserzőlé, valamint az abba bedobált anya-
gok alapján feltételezhető, hogy tímárok és a var-
gák beosztás szerint dolgozhattak ezen a városi te-
lepen. A 15. század végén, a későközépkori város-
fal felépítése után a műhely nagy részét megszün-
tették, az utolsó cserzőgödröt a 16. század első éve-
iben temették be. A műhelyt áttelepítették a város-
fal külső oldalára, ahol a 19. század elő felében is
működött.28 A műhely területén kimértek az új, a
Dunával párhuzamosan haladó, mai Molnár utcát.
Két oldalát K-Ny-i tájolású telkekre osztották. A
20. század végéig megmaradt a középkori telekbe-
osztás, és a három középkori ház földszinti falma-
radványai az újkori házak alapjául szolgáltak.

Az ásatási területen öt építési periódust lehetett
szétválasztani. Az 1. 3. 4. 5. periódusban házakat
építettek, majd lebontottak azokat és az építési tör-
meléket elszállították. A 2. periódusban működő
cserzőgödröket és az izzasztó kemencét feltöltötték
és rájuk építették a 3. 4. periódusbeli, 15. 16. szá-
zadi lakóházakat (14. kép). Pestet 1604-ben a csá-
szári csapatok felégették és lerombolták. Részben
a romok felhasználásával új házakat és melléképü-
leteket építettek. A feltöltésekben már nagyrészt
17. századi török régészeti leletek kerültek elő.29

A legérdekesebb feltöltések a 2. építési perió-
dusban, a műhely megszüntetésével kapcsolatban

keletkeztek. Az 1. feltöltés a cserzőgödrök aljában
alakult ki. A 15. század végén megszüntetett, két
cserzőgödör alján bennhagyták az utolsó sötét,
barnás fekete cserzőlét, a csávát. A vízben oldódó,
a cserzés folyamán kémiai változáson átment
cserző anyagok fajsúlyuk szerint lesüllyedtek és a
világosabb, barna felsőbb rétegekben nagyobb
mennyiségben megmaradtak a cserzésre alkalmas
növények elkorhadt darabjai. A vargák által hasz-
nált cserző anyagokat a Kárpát-medencében ősho-
nos, csersav tartalmú növényekből, szömörcefélék-
ből, különböző tölgy és fenyőfa fajták kérgéből,
terméséből, leveleiből. stb. készítették.30 A gödrök
alján kialakult, vastag, sűrű fekete, képlékeny ré-
tegben más, értékes ipartörténeti adatokat mutató
leletek is megmaradtak. Az 1. gödör alját alkotó,
zöld színű, vízzáró agyagrétegen, a besűrűsödött
csávában több állatcsont töredék helyezkedett el
(15. kép). Közöttük 21 darab, félbevágott, mindkét
végén levágott szarvasmarha állkapocs töredék
volt, amelyeket a műhelyben bőrsimítóként hasz-
náltak.31 Az 1. gödörben nagydarab, összegyúrt
kutyaürülék is lesüllyedt a fekete lébe, amely azt
mutatta, hogy meszezéssel is végezték a szőrtele-
nítést. Azért, hogy a bőr ne száradjon ki, külön-
böző madár és kutyaürülékből készült ganéjpácok-
kal kivonták a meszet a bőrökből.32

Mind a két gödörben az alsó, fekete réteget be-
dobált deszkadarabok fedték. A deszkadarabok
között átszivárgott a csáva, és homokfeltöltés desz-
kák feletti részét felfelé haladva fokozatosan vilá-
gos barnára elhalványulva színezte meg. A még
továbbra is képlékeny, bűzös barna rétegben is elő-
fordultak kisebb, törött fadarabok, sok forgácssze-
rűen hasított fadarabot is találtunk, amelyek már
nem a cserzésből származtak.

A deszkák feletti feltöltésben megjelent a cser-
zőgödrök megszüntetéséhez kapcsolódó 2. feltöltés.
Rendkívül változatos régészeti lelet együtteseket
találtunk. Feltűnően sok volt a foszlásnak indult
bőrhulladék. A megmunkált bőrhulladék, lábbelik,
különböző varrásokkal készült használati tárgyak
darabjai és a fadarabok egy része nem volt kapcso-
latban a bőr kikészítésével. Feltehetően ugyanarról
a városi hulladéktelepről származtak, ahonnan a
többi régészeti leletet is idehozták. A különféle,
magyar és ausztriai edények, tál alakú kályhasze-
mek, kovácsoltvas tárgyak töredékei a 15. század
második felében keletkezett konyhai, háztartási
hulladékok voltak. Érdekes darab volt egy zöld-
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mázas, zárt lapú, négytagú, vakmérnűves kályha-
csempe sarokdarabja.33 A 2. gödörben, a csávával
átitatódott homokréteg tetejébe nagy alaktalan kö-
veket és tégladarabokat is bedobáltak. A homok-
réteget mind a két gödörben szürke és zöld agyag-
rétegekkel letapasztották, illetve lezárták. Ezután
az 1. gödröt egy rövid ideig újra használták és a
csávát ismét a gödör fenekén hagyták. Ezt mutatja
a zöld-szürke agyagrétegek felett kialakult 30 cm
vastag, barnára színeződött, homokos 3. feltöltés,
amelybe a 15-16. század fordulójára jellemző régé-
szeti leleteket, főként kerámia edénytöredékeket
kevertek. Beleépítették a 15-16. század fordulóján
épített 2. lakóház északi falát. A házfal mellett a
cserzőgödör tetejéig megmaradt a kevés építési
törmelékkel kevert homokos 17-19. századi feltöl-
tés.

Az 1-2. cserzőgödör falaira épített 2. házat a 16.
század közepén lebontották. A ház utcai ”A” he-
lyiségének a padlóján és a kemence romjai között
került elő a 4. feltöltés. A padlón kevés, jellegtelen
15-16. századi cserépdarab volt. A kemence ma-
radványait betemető homokból viszont, egy rep-
rezentatív tárgyak töredékeiből álló leletegyüttes
került elő. A legérdekesebb egy nyolcszögletű,
budai majolika padlótégla darabja, a Hunyadiak
besztercei grófi címeréből származó oroszlán
alakja díszíti (16. kép).34 Az apróra tört velencei
üvegtöredékek között megmaradt egy, Magyaror-
szágon készült, velencei típusú üvegserleg na-
gyobb peremtöredéke.35 A 16. századi magyar
díszedényekből szintén sok apróra törött darabot
találtunk. Többekről felismerhető volt, hogy sávos,
tarka mázas, plasztikus bordákkal, bütykökkel dí-
szített korsók, kancsók darabjai voltak.36 Vékony-
falú fehér és sárgás kisebb-nagyobb poharak da-
rabjai zárták az asztali edénytöredékek sorát.

A pesti középkori építkezéseknél felhasznált
hulladék nagy mennyisége alapján feltételezhető,
hogy valahol a város határában volt egy nagy hul-
ladékgyűjtő telep. Ezzel kapcsolatban nincs írásos,
történeti adatunk. A létezését bizonyítja, hogy az
egész városban nagy mennyiségű, vegyes háztar-
tási hulladék, szórványlelet, került elő, amelyet
szinte minden építkezésnél használták. A város-
rendezéssel kapcsolatos feltöltések, szintemelések,
elbontott épületmaradványok betemetése, stb.
közben, vegyesen, szilárdító anyagként szórták be
a földrétegekbe. Az építkezések idejének a megha-

tározását a legfiatalabb leletek kora segítette. Az
útépítkezéseknek viszont, más, a hulladék jelleg-
zetes, előkészített építőanyaga volt. A Károly körút
28-30. telken feltárt középkori úttestek feltöltései-
nek a vizsgálata közben megfigyeltük, hogy a ház-
tartási hulladékot szétválogatva, nagyobb dara-
bokban, vagy zúzalékká törve használták. Feltéte-
lezhető, hogy ezeket az előkészítő munkálatokat is
a hulladéktelepen végezték. Továbbá az is lehetsé-
ges, hogy a hulladéktelepen a szerves anyagokat,
például a csontokat, eleve külön helyre rakták, il-
letve külön helyen tárolták. Tudjuk, például, hogy
a Molnár utcai bőrfeldolgozó telep 1. gödrébe cc.
1000 nagy állat, szarvasmarha, ló, bőrét lehetett be-
teríteni. Kisebb állattokból cc. 2000 bőr is elfért. A
vágóhidak feltehetően valahol a Duna-parton he-
lyezkedtek el. Az állatok étkezésre alkalmas részeit
nyílván megvásárolták a hentesektől, de még így
is sok szerves hulladék maradt, ami nem került a
háztartásokba. Ezek közül kiválogatták azokat az
állatcsontokat, amelyek például a csontfeldolgozó
ipar nyersanyagai lehettek.

A hulladékok harmadik csoportját az újra fel
nem használható, értéktelen építési törmelékek al-
kották. A hulladéktelepeken ezeket sem keverték
össze az állatcsontokkal, vagy a konyhai hulladé-
kokkal.

A MARGIT-SZIGETI DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR
TERÜLETÉN TALÁLT HULLADÉKOK
A Margit-szigeti királyi udvarhely kialakítása Imre
király (1196-1204) uralkodása alatt, 1200 körül kez-
dődött, majd az első átépítésre II. András (1205-
1235) uralkodása alatt került sor.37 Az újabb, szigeti
építkezések feltehetően az 1223-as óbudai tűzvész
után kezdődtek, mert valószínű, hogy a királyi ud-
varhely is leégett. Az építkezések elindítása körül,
II. András 1225-ben a szigeti udvarház közelében
megalapította a Szent Mihály egyházat. Az első
udvarház északi felének a maradványait feltártuk
a Duna-parton, a 150 cm széles alapfalak és a 130
cm széles felmenő falak alapján feltételezhető,
hogy az udvarház várfalakkal körbevett, emeletes
épület volt. Az udvarhely kápolnája az 1225-ben
oklevélben említett Szent Mihály egyház volt, a
mellette álló épület feltehetően a premontrei szer-
zeteseké lehetett. A templomban és a templom
körül nagy kiterjedésű temető volt.

A 1241-ben a tatárok elkerülték a Margit-szige-
tet. A királyi család Dalmáciába menekült, és eköz-
ben IV. Béla király és Mária királyné megfogadták,
hogy ha a születendő gyermekük leány lesz, apá-
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cának adják, és részre kolostort építenek.38 A kirá-
lyi család 1242-ben Trau (Trogir) várában érte meg
a tatárok kivonulását. IV. Béla és kísérete a követ-
kező év tavaszán, 1243. április 16-án visszatért
Óbudára, és az épségben maradt Nyulak-szigeti
udvarházban szálltak meg. Két hónapig tanács-
koztak, és IV. Béla a továbbutazása előtt 10 nappal
(1243. június 5.) elrendelte, hogy a budai Várhe-
gyen erődített várost építsenek, amely az újabb ta-
tártámadás idején védelmet nyújt az óbudai és a
pesti polgároknak. A király a római limes mintá-
jára egy Duna menti védelmi vonal kiépítésébe
kezdett, amelynek kisebb szakasza a Margitszige-
ten haladt keresztül. 

IV. Béla király és Mária királyné a leányuk szá-
mára alapított apácakolostor helyszínéül, a szigeti
udvarhelyet választották, és 1243-ban, a királyi ud-
varhely átépítésével együtt, az apácakolostor fel-
építése is elkezdődött. Először az alapokig lebon-
tották a korábbi épületeket, a meghagyott falak az
új épületek alapjai lettek. Felszedték a temető sír-
jait, az épített sírgödröket szétszedték. Az emberi
csontokat összegyűjtötték, majd az apácakolostor
temploma körül a támpillérek és a templomfalak
alkotta sarkokban, kisebb halmokban újra eltemet-
ték azokat.39

A régi épületek elbontása közben keletkezett
hulladékból kiválogatták az újra beépíthető köve-
ket, a többi törmeléket valahová elhordták. Ezt csi-
nálták a későbbi, 3-4. átépítés során is, ezért a késő
középkori falrészletekből különböző időszakok-
ban faragott építészeti töredékek kerültek elő. A
római kori kövek közül kiemelkedik egy Mithras
dombormű töredéke, amely a rajta lévő öt habarcs-
réteg miatt alaktalan kődarabnak látszott.40 A ké-
sőközépkori királyi kastély falaiban többször átfor-
dított, átfaragott, átfestett darabokból álltak az aj-
tókeretek, és a lépcsőlapokat is többször újra fel-
használták. A templom 14-16. századi falmaradvá-
nyaiban sok újra beépített alaktalan követ lehetett
látni, csak az új, megemelt boltozatokat tartó fal-
pilléreket faragták új kövekből. Feltehetően a 14-
15. századi átépítések során nem keletkezett jelen-
tős mennyiségű építési törmelék. A nyugati udvar-
ház 3. és 5. helyiségében a 14. és 15. századi szint-
emelések alatti felöltés egyik rétegét a falakról le-
kapart festett faltöredékekből álló sitt alkotta.41 Az
1. terem festett faltöredékeiből vett festék minták
vizsgálata szerint az épület belsejét különleges,

drága festékekkel, malachit (zöld), azurit (kék),
cinober (vörös), díszítették.42 A templomban (17.,
18. kép) és a nyugati udvar északi épületében, il-
letve az épület északi oldalán több, különböző kor-
szakban keletkezett, apró kőtörmelékes kőpor ré-
teget találtunk, amelyek a szintemelések egy-egy
rétegét alkották.

Az eddig felsorolt hulladékok mellett az épület-
együttes területén nagy mennyiségben használtak
háztartási hulladékokkal kevert feltöltéseket. A ré-
gészeti leletek alapján ezeket a feltöltéseket két
nagy csoportra lehet szétválasztani:

1. A nagyobb mennyiségű feltöltés az egész
épületegyüttes átépítéséhez kapcsolódó szinteme-
lések rétegeit alkották. Csak a kolostor területéről
hiányoztak, ahonnan a 20. század első felében, az
első műemléki helyreállítás előtt az utolsó padló-
rétegekkel együtt kihordták. Az időrendi kérdések
megválaszolását az utolsó, a 16 század elején ké-
szített téglapadlók segítették. Az apácák 1529-ben
elmenekültek, és 1541-ben, Buda török uralom alá
kerülése idejére az egész épületegyüttes néptelen
lett.43

Az első az egész területre kiterjedő, szintemelés
a 13. század vége felé kezdődött, miután a dunai
árvizek elöntötték a szigetet, és előfordult, hogy
napokig állt a víz. Súlyos károkat okoztak az épü-
letek földszinti helyiségeiben, és tönkretették az
udvarházakban, a kórházban, a kolostor étkező he-
lyiségében (refektorium) elhelyezkedő hypo kaus -
tumo kat, a kolostor pincéjét. Az épületekben ke-
letkezett károk kijavítása után, a 13-14. század for-
dulójára felépítették a templom előtti nyugati
udvar és a clausura melletti déli udvar kerítéseit
(17. kép). Az épületekben lerakott téglapadlók egy
része a régebbi helyére készült, más helyeken 6-8
cm vastag feltöltés került az új padló alá. Az ud-
varokat feltöltötték, a templom előtti nyugati ud-
varokban 15-20 cm-rel, a déli udvaron 20-30 cm-
rel lett magasabb a járószint.

Hasonló, az egész területre kiterjedő nagymér-
tékű feltöltésre a 15. század végén kezdődő és a 16.
század elején befejezett teljes átépítés idején került
sor. A szabadon álló területeken, az udvarokon, a
kerengőben, a folyosókban, a lebontott épületek
maradványai között 30-100 cm vastag feltöltések
kerültek elő. A 65×56 m kiterjedésű déli udvaron
átlagosan 50-70 cm vastag volt a feltöltés. Hozzá-
vetőleges számításaink szerint, 220 m3 leletekkel
kevert földet terítettek szét. A beépítetlen, burkolat

133

A KÖZÉPKORI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NYOMAI A PESTI ÉS A MARGIT-SZIGETI ÉPÍTKEZÉSEKEN

38 GYÖRFFY 1973. 319-322.
39 IRÁSNÉ MELIS 2010. 426.
40 Publikálatlan.
41 IRÁSNÉ MELIS 2008. 310.

42 HARSÁNYI 2008. 365-366.
43 IRÁSNÉ MELIS 2004. 107-106.



nélküli udvarokban a kutatóárkokból kikerült le-
letanyag általában fele-fele arányban állatcsontok-
ból és cserépedény töredékekből állt. A kerámia le-
letek között néhány őskori, jóval több római kori,
és zömében 12-16. századi darab volt. Az edénytö-
redékek között sok, vastag falú, nagyméretű,
ausztriai 15-16. századi töredék volt, gyakran elő-
fordultak tullni perembélyeges darabok. Az állat-
csontok szintén különböző korokból származhat-
tak. Az ilyen, különösen nagyméretű darabokból
álló, feltöltés csak a déli udvaron került elő. Az lát-
szott, mintha a nagyobb darabokra tört állatcson-
tok és a nagy, vastag falú edény és kályhaszem tö-
redékek direkt erre a célra válogatott depókból
származnának. Ebben a feltöltésben is különálló
darabok voltak, mindössze egy, nagy fazék három
összeillő darabja került elő.44

A templom melletti északi kert és templom
előtti nyugati udvar kerítései által alkotott falsarok
külső oldalán, közvetlenül a falak mellett egy 6×4
m nagyságú felületen, a 15-16. századi feltöltésben
föld nélküli, tiszta, állatcsont réteget (cc. 4-5 m3) ta-
láltunk (17. kép). A lebontott korábbi kerítés alap-
fala mellett a 6 m hosszú csontréteg 55-60 cm vas-
tag volt, észak felé fokozatosan 15-20 cm–re elvé-
konyodott. A többi helyhez hasonló 16. századi,
kevert, állatcsontos cserepes földréteg takarta el.

Az utolsó építési periódusban a belső helyisé-
gekben másféle, de azonos jellegű feltöltések vol-
tak az új téglapadlók alatt. A vékony földrétegek-
ben egészen apró kerámia és üveg töredékek vol-
tak bekeverve. A zúzalék felismerhető darabjai 14-
16. századi különféle edény (pl. majolika) töredé-
kek és üvegedények különálló törmelékei voltak.

2. A nagy, egész területre kiterjedő építési peri-
ódusok szintemelő feltöltés rétegei között egy-egy
kisebb területen, a déli udvar nyugati felében, dél-
nyugati sarkában, a kolostornégyszög délkeleti
sarkánál, más összetételű feltöltéseket is találtunk
(17. kép). Ezekben csak egy-egy rövidebb időszak-
ból származó, gyakran összeilleszthető edénytöre-
dékek voltak. Az edényformák olyanok voltak,
mint a budai, pesti, óbudai fazekak, tálak, kancsók
fedők, de ezen felül volt egy közös jellegzetessé-
gük. Mindegyik csoportban volt néhány olyan cse-
rép, amelyek utólag bevésett, bekarcolt, befűré-
szelt jelekkel megjelölt edényekből származtak.45

A teljes anyag feldolgozása közben a megjelölt cse-
repek száma a publikált 57-ről 74-re emelkedett.

Az edények a 13. század vége és a 16. század eleje
közötti időszakból származnak, mutatják, hogy a
kolostor fennállása alatt utólag bekarcolt, befűré-
szelt jelekkel látták el az edények egy bizonyos
csoportját. A leletcsoportból egész edényeket és
edények nagyobb darabjait is össze lehetett állítani
(19. kép). Ezekben a feltöltésekben alig volt
állatcsonttöredék, és nem találtunk egyetlen vas-
darabot sem. Az állatcsontok hiányát meg lehet
magyarázni. Az apácák a halon kívül alig ettek
húst. Összességében a kórházban is kevés hús fo-
gyott. Viszont az udvarházakban alkalmanként
változatos étrend lehetett. A katonai őrség és a vi-
lági szolgálók szintén nem az apácák böjti ételeit
kapták. Az udvarházak 13-14. századi hypocaus -
tu maiban, a tüzelőtér és a fűtőkamra aljában vas-
tag, szinte szénné égett csontréteget találtunk. Sok
felismerhetetlen égett csontdarab volt a konyhák
tűzhelypadlóin is. Ez azt mutatja, hogy az étkezés-
ből maradt csontokat, halszálkákat tüzelőanyag-
ként felhasználták. A vasdarabokat valamilyen
okból szintén összegyűjtötték.

Az egymástól lényegesen különböző összetételű
feltöltések átvizsgálása után azt gondoljuk, hogy a
Margit-szigeti feltöltések régészeti leletei külön-
böző helyekről származnak. A nagy építkezések-
hez kapcsolódó 1. csoportba sorolt szilárdításra
használt régészeti leletek ugyanolyan vegyes faj-
tájú, különböző korú együttest alkotnak, mint a
pesti feltöltések leletei. Ez arra mutat, hogy a szi-
geti építkezésekhez is egy szelektált tartalmú, hul-
ladéktelepről hozták a szilárdító anyagot. Ez a
nagy hulladékgyűjtő telep elképzelhetetlen a Mar-
git-szigeten, de nem tudjuk, hogy hol volt. Minde-
nesetre a többi építőanyaggal együtt, hajón kellett
a szigetre szállítani. Akkor is vámköteles lehetett,
ha az apácák hajóin, az apácák hajósai végezték ezt
a munkát.

A feltöltések 2. csoportjába sorolt régészeti lele-
tek viszont azt mutatják, hogy a Margit-szigeten is
volt egy kisebb hulladéktelep, ahol a helyben ke-
letkezett hulladék egy részét, főként a cserépedény
töredékeket gyűjtötték. Elsősorban az árvíz után
maradt kátyuk feltöltésére használták, de vasta-
gabb edénytöredékeket beraktak a 13. századi
hypocaustumok fűtőkamráiba hordott folyami ka-
vicsok közé. A 15. század elején a megszűntetett
hypocaustumok feltöltésében szintén 13-14. szá-
zadi, helyi edénytöredékek voltak.

A településtörténeti kutatások során a legtöbb
régészeti lelet a feltöltésekből kerül elő. Önmaguk-
ban semmi közük sincs a kutatott objektumhoz, de
egy, ma még láthatatlan iparág jelentőségére hív-
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ják fel a figyelmet. A városokban keletkező nagy
mennyiségű, lakossági és ipari tevékenységből
származó hulladék összegyűjtése, tárolása, újra fel-
használhatóságra való szétválogatása irányított és

szervezett munkafolyamat volt. Ezzel a tevékeny-
séggel kapcsolatban feltehetően nem keletkeztek
írott források, de elképzelhető, hogy valahol elő-
kerül az egyik középkori hulladékgyűjtő telep.
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Bei den siedlungsgeschichtlichen Freilegungen
kommen verschiedene Bau- und Schuttschichten
mit archäologischen Funden vermischt zum Vor-
schein. Sie sind genauso wichtige und unentbehr-
liche Baustoffe, wie die Steine, die Ziegel und Mör-
tel verschiedener Zusammensetzung.

PEST

METALLVERARBEITUNGSWERKSTATT, V. KÁROLY
KÖRÚT 28-30. (1230-1241)
In der NÖ-Mark von Pest wurde um 1230 eine
große Metallverarbeitungswerkstatt errichtet. Auf
dem erschlossenen Gebiet wurden zuerst vier 2 m
tiefe Gussgruben mit einem Durchschnitt von 5-6
m gegraben. (Abb. 2.) Die Gruben wurden später,
typisch für die Wende des 12/13. Jh., mit ca 18 m³
Erde aufgefüllt, die mit archäologischen Funden
vermischt war. Das Vorkommen der selektiven
Müllsammlung im Mittelalter bemerkten wir zu-
erst zwischen den zugedeckten Gruben. Man hat
hier den chemischen- und den Brandabfall aus der
Werkstatt (Schmelzklumpen) selektiert in den
Gruben No. 16. und 17. vergraben. (Abb. 2., 3.)

Bei der Erweiterung der Werkstatt hat man auf
diesem Gebiet durchschnittlich 4x4 m große, ein-
gezäunte Werkstattgruben errichtet. In drei
Ecken standen Metallschmelzöfen, während der
Eingang in der vierten Ecke war. Die verbrannten
Reste der Öfen, Steine, Keramik- und Schmiedei-
senstücke wurden in der aktiven Produktions-
phase der Werkstatt in die naheliegende Müllde-
ponie unter dem Haushaltsabfall und den Tier-
knochenresten vermischt gelagert. Ein Teil des
Werkstattabfalls wurde bei der Sanierung des Ge-
ländes nach dem Tatarenüberfall (1241) wieder
zurückgeliefert. Die Lage des Mülldepots ist nicht
bekannt.

STADTMAUER (1460-1480)
Die 2,2 km lange Stadtmauer von dem mittelalter-
lichen Pest wurde in der 2. Hälfte des 15. Jh., 1460-
1480 gebaut. (Abb. 1.) Unterschiedlich war die
Höhe des mittelalterlichen Gehniveaus über dem
Meeresspiegel, das in der Spurenlinie der Mauer
entlangzog, die ganze Stadtmauer selbst wurde
aber in die gleiche Höhe, etwa 30 bis 100 cm höher
als früher geplant. Die Reste der abgerissenen
Häuser auf dem Grundstück Károly krt 28-30.

(Abb. 6.) wurden 40-50 cm dick mit einer braunen
Erdschicht zugedeckt. Wir haben darin nur wenig
Gebäudeschutt gefunden. Je näher wir an die
Mauer kamen, umso mehr größere, dicke Tierkno-
chenstücke und viele Keramikfragmente aus dem
13-15. Jh mit dicker Wand mit dem Boden ge-
mischt fanden wir. Die archäologischen Funde
wurden von einem ferneren Müllplatz hierher ge-
bracht.

MITTELALTERLICHES STRASSENDETAIL.
V. KÁROLY KÖRÚT 28-30. (ENDE 15. JH. BIS 1542.)

Die Straße war 12 m breit, die aufeinandergebau-
ten Straßenschichten bildeten einen 7 m breiten
Klotz. (Abb. 8.) Die Breite der einzelnen Straßen-
schichten lag zwischen 4-6 m. Ein 48 m langer, zu-
sammenhängender Teil der mittelalterlichen Fahr-
spur ist zwischen den Baugründen des 15-16. Jahr-
hunderts erhalten geblieben.

Fahrbahn Nr. 1. um 1480
Wir fanden ein 140 m langes Stück der 600 cm brei-
ten Fahrbahn. Sie besteht aus graulichem Sand
und ist mit Schotter und ein wenig archäologi-
schem Fund vermischt.

Fahrbahn Nr. 2. (Ende des 15. Jh.)
Sie war 5 m breit und 26-27 cm dick. Die Fahrbahn
Nr. 1.wurde mit lehmigem Sand belegt, in den un-
teren Teil wurden größere, dicke Gliedknochen
von Rind und Schwein, in die obere Schicht wei-
tere kleinere Knochen gestampft. Auf die Knochen
wurden später Fragmente von dicken Böden, Kan-
ten und Henkeln größerer Töpfe und schalenför-
migen Kacheln geschüttet. Die Keramikschicht
wurde mit Schutt von kleingesplittetem Keramik-
und Schmiedeisenbruch bedeckt. Unter den Schot-
ter auf der Topfschicht und auf derer Oberfläche
wurden platt geschlitzte Steinstücke unterschied-
licher Größe gelegt.

Fahrbahn Nr. 3. Anfang 16. Jh. 5 m breit und 26-30
cm dick
Sie wurde genauso gefertigt wie die Fahrbahn
Nr.2. Aufgefallen ist, dass es in einem 50 cm brei-
ten Streifen mehrere kleinere beschädigte Buchbe-
schläge aus Kupfer und Bronzegegenstände her-
vorkamen. (Abb. 11.)
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Fahrbahn Nr. 4. (1526.) 5 m breit, 25-30 cm dick
Der gemischte Boden des Untergrunds wurde auf
die verbrannten Mauerstücke ausgedeckt, die auf
die Fahrbahn abgestürzt worden waren. Sie wur-
den mit Lehm vermischtem Sand gedichtet. Hier
kam das 12 cm große Stück einer kleinen Madon-
nenstatue zum Vorschein. (Abb. 12.) Die Oberflä-
che wurde zum Schluss mit flachen Steinen belegt.

Buda und Pest kamen im August 1541 in die
Hände der Türken, die die Fahrbahn Nr.5. im
Herbst 1542 weiterbauten.

MITTELALTERLICHE BAHNSCHICHTEN
IN DEN PESTER STRASSEN

Die hierhergebrachte Festigungsschicht besteht
aus kleingebrochenen archäologischen Funden
(Abb. 1.)

Bahnschicht Nr. I. (13. Jh.)
Vor den Häusern Váci utca. 16-18, Servita tér, Vá-
rosház utca.

In die auf dem ungerührten Humus gestampfte
Tonschicht wurden Splitte von Tierknochen,
Schmiedeisen und Topffragmenten aus dem 12-13.
Jh. gerammt. Auf der Oberfläche lag ein 3-5 cm di-
cker Rußstreifen aus der Brandstiftung durch die
Tataren im Jh. 1241. (Abb. 13. C.)

Bahnschicht Nr.II. (Anfang 15. Jh.)
Der Wohnturm der unvollendeten Pester Burg
stand in der Kreuzung Régiposta utca – Váci utca,
der nördliche Torturm am nördlichen Ende der
Váci utca (Bild.1.) Die Bahnschicht Nr.II. führte
durch den Torturm (Bild 13. A.C.), aus dem für die
erste Hälfte des 15. Jh. typische Geschirrstücke
sowie welche aus dem 14. Jh. zum Vorschein
kamen. Die Verkeilung unter der Bahnschicht
Nr.III. verdeckte die abgerissenen Überreste der
Pester Burg und der Stadtmauer des 13. Jh. (Abb.
13.). Im Füllmaterial kamen sogar Fragmente vom
roten Tongeschirr vor, das in den 60er Jahren des
15. Jh. erschienen worden war.

LEDERVERARBEITUNGSGELÄNDE V., VÁCI UTCA
81. MOLNÁR UTCA 36-40. (15. - BIS ANFANG
DES 16. JH.)
Von den Werkstattgebäuden konnten wir Über-
reste von drei Gerbgruben und von einem Glüh-
ofen erschließen. Der Letztere diente zur Fellent-
fernung vom Balg.

Die 1. Verkeilung entstand auf dem Boden der
Gerbgruben. Der letzte schwarze Gerbstoff ist hier

nicht entfernt worden, die verrotteten Reste von
Pflanzen mit Tannin sind erhalten geblieben. Auf
dem Boden der Grube Nr.1. lagen Bruchstücke
von 21 halb geschnittenen, auf beiden Enden be-
schnittenen Kinnbacken von Rindern, die in den
Werkstätten als Lederglätter dienten. Auch ein
großes Stück gekneteter Hundekot ist in die
schwarze Flüssigkeit untergesunken. 

In der 2. Verkeilung steckten in Fäulnis über-
gangene Lederreste, Schuhwerke, zusammenge-
nähte Lederteile. Sie und die anderen archäologi-
schen Funde, sowie der in der zweiten Hälfte des
15. Jh. entstandene Küchen- und Hausmüll stam-
men von demselben städtischen Müllplatz.

Das auf die Wände der 1. und der 2. Gerbgrube
gebaute zweite Haus wurde am Ende des 15. Jh.
abgerissen. Im Sand steckten Bruchteile repräsen-
tativer Gegenstände, wie z. B. welche von vene-
zianischem Glasgefäß und von dekorativen un-
garischen Tafelgeschirren. Ein auffallendes Stück
in der Verkeilung ist der Teil einer Majolika - Bo-
denkachel aus Buda, verziert mit dem Grafen-
wappen von Beszterce (Löwe) der Familie Hu-
nyadi .(Abb. 16.)

DAS DOMINIKANERKLOSTER
AUF DER MARGARETENINSEL

Die erste Verkeilung nach dem Umbau des Non-
nenklosters bildete die Schichten der erhöhten
Ebenen. Die Erhöhung der Ebenen begann gegen
Ende des 13. Jh. und erstreckte sich auf das ganze
Gebiet. Nach dem das Hochwasser der Donau die
Insel oftmals überschwemmte entstanden große
Schäden in den Räumen im Erdgeschoss, das
Hochwasser zerstörten selbst die Hypokausten
und den Keller. Um die Wende des 13.-14.Jh. hat
man ca 220 m³ mit Fund vermischten Boden in den
Höfen ausgestreut, wodurch die Gehebene um 15-
30 höher wurde.

Die zweite, 30-100 cm dicke Füllung erfolgte um
die Wende des 15.-16.Jh. und erstreckte sich auf
das ganze Gebiet. Dabei wurde ca. 220 m³ mit
Fundstücken vermischter Boden 50-70 cm dick in
dem 65x56 m großen südlichen Hof ausgestreut.
Die groß gestückelten Tierknochen, die Bruchstü-
cke der großen Töpfe mit dicker Wand und der
Ofenkacheln stammen aus speziell dafür errichte-
ten Depots.

In der Verkeilung des 15-16.Jh am nördlichen
Garten neben der Kirche lag auf einer 6x4 m gro-
ßen Fläche eine Schicht von etwa 4-5 m³, die aus-
schließlich aus Tierknochen bestand. (Abb. 17.)
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In den inneren Räumen unter den neuen Ziegel-
böden in den dünnen Bodenschichten waren klein-
gestückelte Keramik- und Glassplitte eingemischt.

Im südlichen Hof erschienen Verkeilungen aus
dem 13-16. Jh. mit ganz verschiedener Zusammen-
setzung. (Abb. 17.) Sie wurden in Dellen, Wasser-
lachen geschüttet. Wir konnten aus den hineinge-
worfenen Stücken sogar ganze Töpfe zusammen-
stellen. (Abb. 19.) Auf mehreren Stücken waren im
Nachhinein eingemeißelte, gekratzte, eingesägte
Zeichen, die die Existenz eines kleineren Müllplat-
zes auf der Margareteninsel beweisen.

Das archäologische Fundmaterial aus den gro-
ßen Bauarbeiten in Pest und auf der Margareten-

insel (1. und 2. Gruppe) weist dieselbe Zusammen-
setzung auf.

Sie haben an und für sich nichts mit den er-
forschten Objekten zu tun, aber machen uns auf
die Bedeutung eines heute schon verschwundenen
Industriezweigs aufmerksam. Die Sammlung von
Haushalts, - und Industriemüll, die Deponierung,
die Selektierung zwecks Wiederverwendung er-
folgte in geregeltem und organisiertem Arbeitsab-
lauf. Diesbezüglich sind uns keine schriftlichen
Quellen bekannt, aber es ist durchaus möglich,
dass das eine Mülldepot irgendwo doch noch zum
Vorschein kommen wird.
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1. kép Budapest V. Belváros. Pest középkori épületei. 1. városfal (13. sz.); 2. városfal (15. sz.); 3. Mária plébániatemplom;
4. Szent Erzsébet templom; 5. ferences kolostor; 6. domonkos kolostor, 7. Szent Miklós kórház, 8. vár; 9. városháza; 10. bőr
ipartelep. Régészeti kutatások, 1967-1997
Abb. 1. Budapest V. Innenstadt. Mittelalterliche Gebäude von Pest. 1. Stadtmauer (Nr.13.); 2.Stadtmauer (Nr.15.); 3.
Pfarrkirche Maria; 4. St.–Elisabeth–Kirche; 5. Franziskanerkloster; 6. Dominikanerkloster; 7. St. Nikolaus Hospital; 8.
Burg; 9. Rathaus; 10. Lederver–arbeitungsgelände. Archäologische Ausgrabungen 1967–1997

2. kép Budapest V. Károly körút 28-30. IV. szelvény. 9. csűr, 12. század-1230; 10. gödör; 16. hamus gödör, 1230-1241;
városfal, 1480; 30. sáncárok, 17-18. század; a. homok; b. kevert föld; c. csűr falhelyei; d. 1-3. műhelygödrök, 1230-1241; e.
feltöltés, 13-15. század; f. feltöltés, 15-17. század

Abb. 2. Budapest V. Károly körút 28–30.
Abschnitt IV. 9. Scheune; 12.Jh. bis
1230, 10. Grube, Aschengrube Nr.16.,
1230–1241, Stadtmauer, 1480.
Schanzengraben Nr.30., 17–18.Jh., a.
Sand, b. gemischte Erde, c. Stellen der
Scheunenwand, d. Werkstattgruben
Nr.1–3, 1230–1241, e. Verkeilung, 13–
15.Jh., f. Verkeilung, 15–17.Jh.
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5. kép Budapest V. Kecskeméti utca 17-19.
előtt, úttest. Régészeti rétegek a kaputo-
rony DK-i támpillér mellett. 1. feltöltés,
18. század; 2. feltöltés, 16-17. század; 3. -
4. útrétegek, 15. század 2. fele; 5. épület-
törmelékes feltöltés, 1460-1480; 6. útréteg,
14.-15. század; 7. bolygatatlan talaj; 8.
támpillér alapozási árka, 1460-1480
Abb. 5. Budapest V. Kecskeméti utca 17–
19. vor dem Haus, auf der Fahrbahn.
Archäologische Schichten neben dem
Stützpfeiler  des SO–Torturmes. 1.
Verkeilung, 18.Jh.; 2.Verkeilung, 16–
17.Jh.; 3–4. Straßenschichten, 2.Hälfte 15.
Jh.; 5. Verkeilung mit Bauschutt 1460–
1480; 6. Straßenschicht, 14–15. Jh.; 7.
ungestörter Boden; 8. Grundgraben des
Stützenpfeilers, 1460–1480

3. kép Budapest V. Károly körút 28-30. IV. szelvény. 17.
gödör: faszén, hamu, olvadékrögök; 5/1. tűzhely alja az 5.
munkagödörben, 1230-1241
Abb. 3. Budapest V. Károly körút 28–30. Abschnitt IV.,
Grube Nr.17: Holzkohle, Asche, Schmelzklumpen; 5/1
Boden eines Ofens in der Arbeitsgrube Nr.5. 1230–1241

4. kép V. Károly körút 28-30. IV. szelvény. 1-3. ausztriai fazéktöredékek; 4.
fazék, 1230 körül
Abb. 4. Budapest V. Károly körút 28–30. Abschnitt IV. 1–3. Bruchstücke
von Töpfen aus Österreich; 4. Topf, um 1230
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6. kép Budapest V. Károly körút 28-30. IV. szelvény, keleti metszetfal. 11. öntőgödör; 6. tűzhely, 15. gödör,
1230-1241; F. feltöltés, 15. század; V. városfal; * járószint, 1480
Abb. 6. Budapest V. Károly körút 28–30. Abschnitt IV. Östlicher Wandschnitt; 11.  Gussgrube; 6. Ofen, Grube
Nr.15., 1230–1241; F Verkeilung, 15.Jh.; V. Stadtmauer;  Gehniveau, 1480.

7. kép Budapest V. Károly körút 28-30. A. városfal; a. belső oldal, 5. külső oldal, 1460-1480. 1. bolygatott föld, 12- 15.
század közepe; 2. feltöltés, 15. század közepe; 3. járószint, 1480; 4. feltöltés, 16. század; 5. belső sáncárok; 6. külső ágyúállás,
17. század 1. fele; 7. külső sáncárok, 17-18. század közepe
Abb. 7. Budapest V. Károly körút 28–30. A. Stadtmauer; a. innere Seite, 5. äußere Seite, 1460–1480. 1. gestörter Boden,
Mitte 12–15.Jh.; 2. Verkeilung, Mitte 15. Jh., 3. Gehniveau, 1480; 4. Verkeilung, 16. Jh.; 5. innerer Schanzengraben; 6.
äußere Kanonenstellung, 1.Hälfte 17. Jh.; 7. äußerer Schanzengraben, Mitte 17–18. Jh.
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8. kép Budapest V. Károly körút 28-30. A középkori városrész alaprajza. 61-66. lakóházak; A. úttest; a. égett vert fal, b.
agyag vert fal; c. kőfal; d. patics; e. faszén; f. kerítésfal; g. úttest kőszegéllyel; h. tűzhely, kemence, 15-16. század; i. ház; j.
lovarda, 18. század
Abb. 8. Budapest V. Károly körút 28–30. Grundriss des mittelalterlichen Stadtteils. 61–66. Wohnhäuser; A Fahrbahn; a.
gebrannte Stampwand; b. gestampfte Wand aus Lehm; c. Steinwand; d. Flechtwerk; e. Holzkohle; f. Zaun; g. Fahrbahn
mit Steinkante; h. Ofen 15–16.Jh.; i. Haus; j. Reithalle, 18.Jh.
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9. kép Budapest V. Károly körút 28-30. Középkori városrész. 67. lakóház északi pincefala; 1-5. útrétegek, 15. század vége
– 16. század első fele
Abb. 9. Budapest V. Károly körút 28–30. Mittelalterlicher Stadtteil. 67. die nördliche Kellerwand in einem Wohnhaus; 1–
5. Straßenschichte, Ende 15. Jh.– 1. Hälfte 16. Jh. 

10. kép Budapest V. Károly körút 28-30. Középkori
városrész. Az úttestek építőanyagai. a. az út sze-
gélyköve; b. épülettörmelék feltöltés; c. égett faltör-
melékes feltöltés; d. sóderes kőburkolat; e. barna
föld leletekkel; f. állatcsontok agyagban; g. kerék-
nyomok; h. kevert homok, 15. század 2. fele-17.
század közepe
Abb. 10. Budapest V. Károly körút 28–30. Mittel-
alterlicher Stadtteil. Baumaterialien der Fahrbah-
nen. a. Kantenstein der Straße; b.Verkeilung mit
Bauschutt; c. Verkeilung mit verbranntem Wand-
schutt; d. Steinbelag aus Schotter; e. braune Erde
mit Funden; f. Tierknochen im Lehm; g. Wagen-
spuren; h. Mischsand, 2. Hälfte 15. Jh. – Mitte 17.
Jh.
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11. kép Budapest V. Károly körút 28-30. Középkori vá-
rosrész. Régészeti leletek a 3. úttest alapozásából. 1.
csaptelep nyitó-záró henger fogóval, 2. lószerszámveret;
3. csengettyű; 4. súlytartó; 5-7. gyertyatartó, 16. század
eleje
Abb. 11. Budapest V. Károly körút 28–30. Mittelalter-
licher Stadtteil. Archäologische Funde aus dem Funda-
ment der 3.Fahrbahn. 1. Hahnbatterie mit Zylinderhen-
kel zur Öffnung und Schließung; 2. Pferdegeschirrbe-
schlag; 3. Schelle; 4. Gewichtsbehälter; 5–7. Kerzenbe-
hälter, Anfang 16. Jh.

12. kép Budapest V. Károly körút 28-30. Középkori vá-
rosrész. 5. útréteg. Terrakotta Madonna szobortöredék,
16. század eleje
Abb. 12. Budapest V. Károly körút 28–30. Mittelalter-
licher Stadtteil. 5. Straßenschicht. Fragment einer Ma-
donnastatue aus Terrakotta, Anfang 16. Jh.
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13. kép Budapest V. Belváros. Útrétegek Pest északi felében. A. Váci utca 13. pesti vár, déli toronyfal; B. Váci utca 16.
előtt; C. Szervita tér 7. előtt; D. Váci utca 2-4. Váci városkapu nyugati oldal. 1. bolygatatlan talaj; 2. kevert barna föld; I.
útréteg, 13. század; 3. feltöltés, 5. épülettörmelék; II. útréteg, 15. század eleje; 4. feltöltés; III. útréteg, 15. század vége; IV.
útréteg, 16. század eleje; 6. feltöltés, 18-20. század
Abb. 13. Budapest V. Innenstadt. Straßenschichte im nördlichen Teil von Pest. A. Váci utca 13. Burg von Pest, südliche
Turmmauer; B. vor dem Haus Váci utca 16. C. vor dem Haus Szervita tér 7.; D. Váci utca 2–4. Westseite des Stadttores
nach Vác. 1. ungestörter Boden; 2. gemischte braune Erde; Straßenschicht Nr.I., 13. Jh.; 3. Verkleiung, 5. Bauschutt;
Straßenschicht Nr.II., Anfang 15. Jh.; 4.Verkleiung; Straßenschicht Nr.III., Ende 15. Jh.; Straßenschicht Nr.IV. Anfang
16. Jh.; 6. Verkleiung, 18–20. Jh.
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14. kép Budapest V. Mol-
nár utca 36. Bőrfeldolgozó
ipartelep. 1-2. bőrcserző
gödrök, 15. század; 3. lakó-
ház; 4. kemence, 16. szá-
zad; 5. csatorna, 18-20.
század. A – A1 metszet,
1994
Abb. 14. Budapest V.
Molnár utca 36. Lederver-
arbeitungsgelände. 1–2.
Gerbgruben, 15.Jh.; 3.
Wohnhaus; 4.Ofen, 16.
Jh.; 5. Kanal, 18–20. Jh.
Schnitt A– A1, 1994

15. kép Budapest V. Mol-
nár utca 36. Bőrfeldolgozó
ipartelep. Az 1. cserzőgö-
dör feltöltés. 1. bolygatat-
lan talaj; 2. zöld agyag; 3.
deszka alatt állatcsontok;
4-5 cserzőanyag, 15. szá-
zad vége; 6. cserzőanyag;
7. épülettörmelék; 16. szá-
zad eleje; 8. kőfal, 15-16.
század, 9. feltöltés, 16-17.
század
Abb. 15. Budapest V.
Molnár utca 36. Lederver-
arbeitungsgelände Verkei-
lung der 1. Gerbgrube. 1.
Ungestörter Boden; 2.
Grüner Lehm; 3. Tierkno-
chen unter dem Holzbrett;
4–5. Gerbstoff, Ende 15.
Jh.; 6. Gerbstoff; 7. Bau-
schutt, Anfang 16. Jh.; 8.
Steinmauer, 15–16. Jh.; 9.
Verkleiung, 16–17. Jh.
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16 kép Budapest V. Molnár utca 36. Lakóház
4. kemence, 16. század; majolika padlótégla
töredék, 15. század 2. fele
Abb. 16. Budapest V. Molnár utca 36. Wohn-
haus 4.Ofen, 16. Jh.; Fragment von einem Bo-
denkachel aus Majolika, 2.Hälfte 15. Jh.

17. kép Budapest XIII. Margitsziget Romkert.
Domonkos apácakolostor és a királyi udvar-
hely. Ásatási alaprajz. 1. királyi udvarhely; 2.
apácakolostor; 3. kórház; 4. világi nők háza;
5. konyha; 6. beginák háza, 1200-1541; ** kő-
poros feltöltés; ++ karcolt cserepes feltöltés,
13-15. század; ::: állatcsont feltöltés, 16. szá-
zad eleje
Abb. 17. Budapest XIII. Margareteninsel Rui-
nengarten. Dominikanernonnenkloster und
königlicher Hofstaat. Archäologischer Grund-
riss. 1. königlicher Hofstaat; 2. Nonnenklos-
ter; 3. Spital; 4. Haus der weltlichen Frauen;
5. Küche; 6. Beginenhaus 1200–1541; ** Ver-
kleiung mit Steinpulver; ++ Verkleiung mit
gekratzten Scherben, 13–15. Jh.; ::: Verkleiung
mit Tierknochen, Anfang 16. Jh. 
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18. kép Budapest XIII. Margitsziget Romkert. Domonkos apácakolostor. Templom hajó. 1. nyugati
kapu, küszöb, belső oldal; 2. déli oszlop alapfal, 15. század; 3. tégla oszlop, 16. század eleje; **
kőpor feltöltés, 14. század
Abb. 18. Budapest XIII. Margareteninsel Ruinengarten. Dominikanernonnenkloster. Kirchen-
schiff. 1. Westtor, Türschwelle, Innenseite; 2. Grundmauer der südlichen Säule, 15. Jh.; 3. Zie-
gelsäule, Anfang 16.Jh.; ** Verkeilung mit Steinpulver, 14. Jh.
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19. kép Budapest XIII. Margitsziget Domonkos apácakolostor. Karcolással jelölt edénytöredékek. 1. mécses tál, 13. század
2. fele; 2. fazék, 13-14. század; 3. fazék, 14. század; 4. talpas pohár, 14-15. század; 5. fazék, 14. század; 6. kancsó, 15. század
2. fele
Abb. 19.  Budapest XIII. Margareteninsel Dominikanernonnenkloster. Gefäßfragmente mit Ritze markiert. 1. Lichtschale,
2. Hälfte 13. Jh.; 2. Topf, 13–14. Jh.; 3. Topf, 14. Jh.; 4. Kelchglas, 14–15. Jh.; 5. Topf, 14. Jh.; 6. Kanne, 2. Hälfte 15. Jh.


