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Regtelek faluról első ízben talán Szabó Károly 
történész (1824-1890) tett históriai emlí-
tést 1881-ben a Kemény Zsigmond-társaság 
marosvásárhelyi ülésén felolvasott székfoglaló 
értekezésében2 – tehát még jóval a Gerecze Péter 
által végzett feltárást megelőzően. Szabó közép-
kori oklevelek szövegtöredékei alapján adott egy 
nagyvonalú topográfiai meghatározást, mely sze-
rint Regtelök Palota falu és az 1881-ben még 
Szentmihály-puszta néven ismert hely – ma XVI. 
kerület, Rákosszentmihály – között terült el, Pest 
északi határán.

Regteleken a királyi udvar regösei, vagyis 
énekmondói élhettek. Magyar eredetű elne-
vezésükből ered a népszokásként ismert 
regölés is3. A regösökre a magyarországi latin-
ság szóalkotásából használt combibator nevet 
is használták, mely együttivót (ivócimborát) 
jelent. Pais Dezső nyelvész (1886-1973) pedig 
bizonyítja, hogy a részeg szavunk a révül, rejt 
vagy a reg, regös kifejezésből származik4. Nem 
volt ritka, hogy az udvar egyes foglalkozási 
csoportjainak tagjai a királyi földadományok 
révén önálló faluba szerveződve laktak, vagy 
ott birtokot tartottak fenn. Más települések 

mellett hasonló eredettörténete van a Buda-
pesthez közeli Solymárnak (solymászok) és 
Nagykovácsinak (kovácsok) is. Regtelek Szabó 
Károly szerint I. (Róbert) Károly király alatt 
már lakatlan volt5, oklevélbe azonban csak I. 
(Nagy) Lajos foglalta 1347-ben az akkor már 
rég pusztává vált Regtelek nevét.

Azt, hogy a palotai szőlőhegy alatt régi korok 
lakóinak nyomai lehetnek, régóta közismert volt 
a helybéliek, de a tudományos élet körében is. 
Buza szerint 1849-ben már történt egy doku-
mentálatlan feltárás, és akkor kezdődött a római 
kori kövek széthordása is, melyek aztán beépül-
tek rákospalotai házakba. Paúr Iván évtizeddel 
később számbavette a megmaradt köveket6, és 
említi, hogy három darab a fóti Károlyi-kas-
tély udvarát díszíti. A rákospalotai MÁV-telep 
építési munkálatai közben kerültek elő további 
kincsek, melyek egy részét a helyi lakosok 
szintén széthordták. A Rákospalota című lap 
felsorolásszerű leltárt adott6 az ásatások előtt 
előkerült darabokról: ismeretlen „ősállati szarvas- 
marha-féle koponya”, egyszerű díszítésű fekete 
agyagcserepek, edénydarabok, bronz és ezüst 
fülbevalók, jellegzetes halántékgyűrűk, fehér, 
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1 Buza Péter: Palotai tegnapok – Csokonai Művelődési Ház 1995. 14. o.
2 Írásban megjelent: Szabó Károly: A királyi regösökről – Századok a Magyar Történelmi Társulat közlönye XV. évf. 1881. 553–568. o.
3 Ortutay Gyula: Magyar Néprejzi Lexikon Akadémiai Kiadó, Budapest 1977.
4 Falvy Zoltán: Énekmondók a középkori Magyarországon I. – Filológiai Közlöny VII. évfolyam – 1961. 1-2. szám 99. o.
5 SZABÓ 558. o.
6 Paúr Iván: Huszonöt kiadatlan pannoniai latin felirat - Archaeologiai Közlemények 1. kötet, 1859. 117. oldaltól
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máz nélküli edénydarabok, vaskések, sarkantyúk, 
szekérvasak és III. Béla korabeli ezüstdinárok 
szerepeltek ezen a listán.

Gerecze csak a leletek előkerülését követően  
kezdeményezte az ásatást, így a „kincsek” egy 
része már nem jutott el hozzá. Egyébként 
Gerecze már 1911-ben is írt a környéken fel-
tételezhető temetőről7, tehát számára sem volt 
meglepetés, hogy a volt szőlőhegyről újabb régi 
tárgyak és csontok kerültek elő. A feltárás 1914. 
május 25-től 30-ig tartott, s a fennmaradt egyik 
fotó tanúsága szerint igen élénk figyelem kísérte 
a lakosság részéről. A leletek és a régészeti mun-
kák leglelkesebb „civil” követőjévé az egyébként 
is minden iránt érdeklődő Jónás Emil volt, aki 
Rákospalota nagyközség utolsó bírája, közéle-
tének aktív résztvevője – egyebekben MÁV 
főtiszt – volt. Jónás rendszeresen népszerűsítette 
az ásatást, annak eredményéről még előadásokat 
is tartott, de mindig lelkesen ajánlotta Gereczét, 
mondván számoljon be az eredményekről szemé-
lyesen a tanár úr.

A május végi feltárást követően Bartucz Lajos 
(1885-1966) antropológus – a Martinovics-összees-
küvés kivégzettjeinek azonosítását végző professzor 
– is a helyszínre utazott, és tanulmányozta a meg-
talált csontokat, melyek egy része aztán a Budapesti 
Tudományegyetem Embertani Intézetébe (ma: 
ELTE Antropológiai Tanszék) került. Bartucz meg-
erősítette Gerecze feltételezését, akkoriban a jazigok 
temetőjének tudta a sírokat. A feltárás során pontosí-
tották a rétegek elhelyezkedését: 180 cm mélységben 
terült el a népvándorlást megelőző korból származó 
temető, felette egy méterrel helyezkedett el egy 
késő népvándorlás kori sírkert, majd ezek felett 
volt a XI-XII. századból származó templomrom, a 
tulajdonképpeni Regtelek emléke8. A templomrom 
kövei közt római koriak is voltak, melyeket Gerecze 
és a későbbi régészeti irodalom egyaránt Contra- 
Aquincum területéről származtatnak. Ez azt jelenti, 
hogy Regtelek lakói az i. u. 430 körül kiürített, így 
Regtelek kiépülésekor már csak romhalmaz képét 
mutató, a mai Március 15. tér környékén lévő Contra- 
Aquincum szabadon álló köveinek egy részét szállí-
tották el a templom építéséhez.

7 Az írás a Pestújhelyi Hírlap 1912-es naptárában jelent meg. Az íráshoz sajnos nem jutottunk hozzá.
8 [z. v.]: Népvándorláskori temető a Rákoson – Pesti Hírlap 1918. július 18. 11. o.

Jónás Emil a képes levelezőlapként előhívott fotográfiák hátoldalára írt kísérősorai 1914 májusából
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra ltsz.: 7522, XXI. 311/1965
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Az ásatás helyszínét illetően igen sokféle, 
különböző meghatározás létezik, pedig ez igen 
pontosan tudható. Bár Gerecze maga Pest-
újhelyen élt, és a sajtó is gyakran használta a 
Pestújhely mellett, vagy a Pestújhely határában 
formákat, a leletek kétségkívül Rákospalotáról, 
a mai MÁV-telep területéről kerültek elő. Maga 
Gerecze úgy ír az ásatás helyszínéről9: „a pestúj-
helyi szanatórium kapujától 300 és a szentmihályi 
villamos vasúttól 200 méter távolra, a Régi sző-
lők-dűlőjén” történt. A szentmihályi villamos vasút 
a mai Szent Korona útján közlekedett, a szanató-
rium bejárata pedig – közel a mai kapuhoz – az 
Adria és Őrjárat utcák sarkán volt10. Ha mai esz-
közökkel ezeket a távolságokat kimérjük, akkor az 
ásatás a Vasutastelep utca és Mozdonyfűtő utcák 
kereszteződésétől néhány méterre a Besenyő 
parkban, a villamosvégállomás területén lehetett. 
Ez a környék akkoriban még beépítetlen homo-
kos terület volt, utcahálózat és érdemi épületek 
nélkül. A fentiek ismeretében nagyon érdekes az 
Őrjárat utca nevének előkerülése. Egyfelől ez az 
utca képezte és képzi Rákospalota és Pestújhely 
határát. Amikor a „Pestújhely határában” kifeje-
zést halljuk, eszünkbe juthat akár ez az utca is, 
bár ez ebben az esetben félreértelmezése a „határ” 
kifejezésnek. Másfelől Gerecze a szanatórium 

bejáratát adta meg viszonyítási pontként, ami 
szintén az Őrjárat utcában van, azonban maga 
az ásatás nem ott volt, hanem onnan 300 méter-
nyire, a Besenyő parkban11. Irásné Melis Katalin 
könyvében szintén az Őrjárat utcát adta meg 
Regtelek helyszínéül12. A település teljes kiterje-
dését ma már nem tudjuk pontosan lokalizálni, 
de a Gerecze-féle ásatás eredményeként előkerült 
templom biztosan nem az Őrjárat utcában volt.

Antall József volt miniszterelnök pestújhe-
lyi születése és kötődése közismert, de érdemes 
felidézni: édesanyja Szücs Irén, Szücs Ist-
ván oktatáspolitikus lánya volt. A nagyszülők 
közül Szücs István 1953-ban, Staudinger Jolán 
1961-ben hunyt el, a pestújhelyi Szücs-villa 
(Árvavár utca 7/a) ezt követően kerülhetett ki 
a család érdekköréből. 1965-ben Antall a csa-
ládi fotógyűjteményt selejtezve bukkant két 
fényképre, ami a regteleki ásatáson készült. 
A képeket azonban nem a nagyszülők készí-
tették, hanem a már említett Jónás Emil, aki 
azokat postán küldte el Gerecze Péternek. A 
fotográfiák feltehetően Gerecze révén kerül-
tek az Antall-családhoz. Antall József azzal a 
megjegyzéssel küldte el a képeket a Magyar 
Nemzeti Múzeumba, hogy őt semmiféle 

9 Gerecze Péter: A rákospalotai ásatások – Rákospalota társadalmi és közgazdasági hetilap 1914. június 21. 3–4. o.
10 Lapunk 2016 febriári számának címoldalán közöltük azt a korabeli képeslapot, ami a szanatórium bejáratát és a főépületet ábrázolja. 
A bejárat pontos helye akár e kép alapján is pontosan beazonosítható.
11 A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisa számon tart ásatást az Őrjárat utcában is, ez azonban  Dümmerth László és Gábori 
Miklós vezető régészek 1958-as ásatásának helyszíne, nem a Gerecze-féle 1914-es feltárás.
12 Irásné Melis katalin: Adatok a pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez – Budapesti Történeti Múzeum Budapest, 1983. 67. o.
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kötelék nem fűzi Gereczéhez, ezért a képeket 
elajándékozná a közgyűjteménynek. A képe-
ket a múzeum adattárának leltárába vették, 
azok ott találhatók most is, az egyik fotográfiát 
bizonyára innen közölte Buza Péter is a már 
említett 1995-ben megjelent könyvében.

A képek hátoldalán feltehetően Jónás Emiltől 
származó leírás olvasható:

A Rákospalota-Újfalui népvándorláskori (V.-
VI. sz.) temetőből a pestújhelyi szanatóriumtól 300 
méterre ahol később Rektető nevű magyar falu épült, 
melynek templom alapfalai előjöttek. Ez a templom 
Contra Aquincum köveiből épült. Ezek közt több 

latin(?) feliratú kő is volt. A N(emzeti) Múzeum 
megbízásából feltárta Gerecze Péter tanár 1914. 
május 25-30.

Az ásatás és annak utóélete tehát kalandos 
– de feltehetően nem kalandosabb a korszak 
többi leletmentésénél. Bár számos ősi eszköz, 
tárgy és ékszer a lakosság érdeklődése követ-
keztében eltűnt, a Gerecze által összegyűjtött 
anyagok sorsa sem volt megnyugtatóbb. Szekéren 
a Magyar Nemzeti Múzeumba beküldött leletek 
nem kerültek be a múzeum állományába, kivéve 
a római kori köveket, melyekről aztán később is 
születtek publikációk.

Antall József kísérőlevele a két fotográfiához
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra ltsz.: 7522, XXI. 311/1965


