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Bevezető az 1997. évi ré
gészeti feltárásokhoz 

Az Aquincumi Múzeum 1997. évi 
ásatási tevékenységét továbbra is el
sősorban a régészetileg védett terü
leteken végzett megelőző feltárások, 
illetve a római kori beépítettség 
meghatározására szolgáló szondázó 
feltárások jellemezték A főváros te
rületén ez évben is csak egyetlen 
olyan ásatási helyszín volt, ahol 
nem a régészeti emlékek akkut ve
szélyeztetettsége motiválta a feltá
rást. Tovább folytatódott ugyanis a 
tavaly megindult Campona-prog
rarn, a XXII. ker. önkormányzat és a 
Magyar Nemzeti Múzeum közös te
vékenységeként. 

Az Aquincumi Múzeumhoz 
1997-ben közel 100, építkezéssei 
kapcsolatos kérés érkezett. Az adott 
területre vonatkozó régészeti szak
vélemény kiállitását követően 16 
esetben került sor valarnilyen szintú 
régészeti beavatkozásra. Ebből 6 
esetben került sor megelőző, 4 eset
ben szondázó jellegű feltárásra, 6 
esetben pedig az építkezés megfi
gyelését írtuk elő. Bár a feltárások 
helyszíneinek megválasztása esetle
ges volt, hiszen ez az építtetőktól és 
nem a tudományos szempontoktól 
függött, mégis jelentős új adatokkal 
gazdagodott ismeretünk Aquin-

Introduction to the 1997 
excavation reports 

The 1997 field activity of the 
Aquincum Museum was again 
chiefly characterízed by preventive 
excavation cartied out in archaeologi
cally protected areas and test excava
tions airned at identifying Roman 
Perlod occupation. There was only a 
single site within the area of Budapest 
where excavations were not motivat
ed by an archaeological monument 
being in acute jeopardy: the 
Campona Program, initiated !ast year, 
was cartied out wi th the joint support 
of the District XXII Local Government 
and the Hungarian National 
Museum. 

During 1997, some one hundred 
development-related applications 
were submitted to the Aquincum 
Museum. ln 16 cases, archaeological 
action at some level followed our 
experts' advice. Six of these excava
tions were preventive, four of them 
were cartied out in the form of test 
excavations and in six cases the 
process of construction was mani
tored by archaeologists. Although 
the selection of sites excavated may 
be considered random from an 
archaeological point of view (since 
they were chosen by developers), 
these excavations provided signifi-
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cumról és az aquincumi limes-sza
kaszról: 

- A Dél-budapesti limesszakasz 
(Szirmai Krisztina) 
XXIl. ker. Nagytétényi út (Nö
vény és Vtlmos utca között) 

- Az Aquincumtól délre lévő li
mes-szakasz 
L ker. Fő utca 2. (Kérdő Katalin) 
L ker. Szalag utca 19. (Hab/e Tibor) 
L ker. Corvin tér (Hab/e Tibor) 

- Az aquincumi katonai territóri
um beépítettsége a katonai amfi
teátrumtól délre 
ill. ker. Bécsi út 44. (Berlin Patrice) 

Az aquincumi katonaváros 
(Madarassy Orsolya) 
ill. ker. Fényes Adolf utca 4. 
ill. ker. Kiscelli utca 73. 
(Madarassy Orsolya-Bugán Adél) 
ill. ker. Vályog utca 8. 

- Az aquincumi legiótábor területe 
ill. ker. Kórház utca - piac terüle
te (Kérdő Katalin) 

- Az aquincumi katonaváros és a 
polgárváros közötti terület római 
kori településszerkezete 
(Zsidi Paula) 
ill. ker. Filatorigát 
ill. ker. Szentendrei út 101. 
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cant new data conceming Aquin
cum and the sedion of the limes 
near Aquincum: 

- The southern Budapest limes sec
tion (Krisztina Szirmai) 
District XXII, Nagytétényi Street 
(between Növény and VIlmos 
Streets) 

- The limes sedion south of 
Aquincum 
District l, 2 Fő Street (Katalin Kérdő) 
District l, 19 Szalag Street (Tibor 
Hab/e) 
District l, Corvin Square (Tibor 
Hab/e) 

- Occupation in the Aquincum mili
tary territory south of the military 
amphitheater 
District ill, 44 Bécsi Street (Patrice 
Berlin) 

- Aquincum Military Town (Orsolya 
M.adarassy) 
District ill, 4 Fényes Adolf Street 
District ill, 73 Kiscelli Street 
(Adél Bugán-Orsolya M.adarassy) 
District ill, 8 Vályog Street 

- Area of the Aquincum Legionary 
Fortress 
District ill, Kórház Street - area of 
the market (Katalin Kérdő) 



- Az aquincumi polgárváros kör
zete (Zsídí Paula) 
ill. ker. Gázgyár 
ill. ker. Római úti ltp. 

- Az aquincumi municipium terri
tóriuma, majorságok, utak, teme
tők 

ill. ker. Szőlőkert utca 1-3. (Zsídí 
Paula) 
ill. ker. Bécsi út- Farkastorki út
Perényi út - Nagybátonyi út sa
rok (Facsády Anr111máría) 

Természetesen az idei kutatások 
esetében is az első, azonnallernér
hető eredmények a római kori to
pográfiát érintették. Új elemként 
kell értékelnünk {délről északra ha
ladva) a vízivárosi táborhoz tartozó 
temető lokalizálását, az aquincumi 
canabae városszerkezetének nyo
monkövetését í' délkeleti régióban, 
a katonaváros és a polgárváros kö
zött feltárt, korarómai, védmű

vekkel ellátott, - nyilván katonai 
- objektumot, továbbá a pol
gárváros déli előtere római kori be
építettségének új adatait. 

Az idei feltárások azonban nem
csak új topográfiai elemeket hoztak 
felszínre. Igen jelentős eredménye
ket mutathatunk fel a város római 
kori kronológiájának terén is. E te
kintetben a legkorábbi és a legkésőb
bi időszakra vonatkozóan kerültek 

- Roman Period settlement structu
re between the Aquincum Mili
tary and Civil Towns (Paula Zsid í) 
District ill, Filatorigát 
District ill, 101 Szentendrei Street 

- Aquincum Civil Town (Paula 
Zsid í) 
District ill, Gas Factory 
District ill, Római housing estate 

- Territory of the Aquincum 
municipium, farmsteads, roads 
and cemeteries 
District ill, 1-3 Szőlőkert Street 
(Paula Zsidi) 
District m, Bécsi Street 
Farkastorki Street - Perényi Street -
Nagybátonyi Street intersec
tion (Anru1mária Facsády) 

Naturally, the most spectacular, 
immediately appreciable results 
obtained this year again concerned 
Roman Period archaeological topog
raphy. When new elements are 
reviewed in a south to north direc
tion, the first which should be men
tioned is the localization of a new 
cemetery, assodated with the 
Víziváros fort. The settlement struc
ture of the Aquincum canabae was 
followed in the southeastem region. 
An early Roman Period fortilied fea
ture (of evidently military character) 
was discovered between the 
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elő új, illetve a korábbi ismereteket 
kiegészítő, vagy pontosító adatok. A 
római foglalás és a helyi kel
ta-eraviszkusz lakosság viszonyára 
világíthat rá a Corvin téren felszínre 
hozott, a vízivárosi táborhoz tartozó 
temetőt megelőző rétegben feltárt 
kelta település részlete. Ugyancsak a 
helyi lakosság életmódjára utaló 
adatokat nyertünk, a római uralom 
valamivel későbbi időszakából, a 
budaújlaki feltárások folytatása so
rán. A város római uralmat követő 
időszakára utal a katonaváros nyu
gati részén nyitott későrómai kori 
(Vályog utcai) temető ezévben feltárt 
késői, az ~. századra keltezhető, 
római téglákból és kőlapokból össze
állított sírjai, melyek pontosan köve
tik a még felszínen látható építmény 
falainak irányát. 

Természetesen a fentiek nem vete
kedhetnek azzal a szenzációszámba 
menő eredménnyel, amellyel ugyan
csak a Corvin tér feltárása szolgált. A 
lelőhely jelenleg egye.Jillálló, de nem 
csak a magyar főváros terilletén. Itt 
tetten érhető ugyanis az a telepillési 
folyamatosság, amely a paleo
litikumban kezdődik, s az őskor több 
korszakán keresztül, a római és a 
népvándorlás kor időszakában, a kö
zépkoron keresztül egészen a mai 
napig tart. Az 1998-ban is folytatódó 
feltárás újabb leletekkel szolgál vár
hatóan a paleolitikum, a mai magyar 
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Aquincum Military and Civil Towns. 
Signs of Roman Perlod occupation 
also carne to light in the southern out
skirts of the Civil Town. 

Excavations this year, however, 
revealed more than new elements of 
archaeological topography. Signi
ficant results were also achieved in 
investigating the town's Roman 
Perlod chronology. New results, as 
well as data that complement or 
help fine-tune previous knowledge 
in this regard inclucled information 
on the earllest and latest periods. 
Relationships between the Roman 
popuJation and local Celtic Eravis
can inhabitants may be studied in 
light of the new data recovered at 
Corvin Square, where part of a 
Celtic settlement was discovered 
which predated the cemetery of the 
Roman fort in Víziváros. Data on 
the way of life pursued by the local 
inhabitants could be also gathered 
from a later perlod of the Roman 
conquest, during the course of exca
vations in the Budaújlak area. The 
perlod following Roman occupation 
is best represented by this year's 
excavations at the Late Roman 
Perlod cemetery in the western sec
tion of the Military Town (Vályog 
Street). The 5-6th century graves 
discovered here were made using 
Roman bricks and stone slabs and 
they precisely follow the wall orien-



főváros területén megtelepedett em
berére vonatkozóan is. 

Az újonnan előkerült Jeletek fel
dolgozását és az eredmények bemu
tatását- a szakmai és a múzeumláto
gató nagyközönség számára is -
igyekszünk folyamatosan végezni. 
Az év legszebb ásatási leleteit az 
Aquincumi Múzeumban az 1998. évi 
kiállítási szezon során megtekinthe
tik az érdeklődők. 1997-től kezdetét 
vette az a Fővárosi Önkormányzat 
támogatásával megvalósuló prog
ram, amely a múzeum évtizedek so
rán felgyülemlett, ún. "leltározási 
restanciájának" felszámolására ké
szült. Az első évben már mintegy 
100 ládányi, többnyire a 60--70--es 
évekből származó feldolgozatlan 
ásatási leletanyag műtárgyvédelmé
re illetve nyilvántartására került sor. 

Az 1997. év volt vélhetően az 
utolsó, amikor a régi "múzeumi" 
törvény alapján végeztük munkán
kat. A decemberben elfogadott, a 
"kultúrális javakról" szóló törvény 
új elvekkel és új finanszírozási rend
szerrel igyekszik segíteni a régésze
ti örökségvédelmet A törvény szö
vegét tanulmányozva számtalan új 
feladat, adminisztrációs tevékeny
ség, nyilvántartási kötelezettség há
rul a múzeumi hálózatra. Az új tör
vény sikeres bevezetése nagy mér
tékben azon múlik, hogy a törvény
ben lefektetett elvárásoknak a mú-

tation of a building found on the 
coeval surface. 

Understandably, not even the 
aforementioned spectacular results 
can compete with the results of the 
Corvin Square excavations. This site 
is unique, and not only within the 
municipal area of Budapest The 
sequence of settlement can be fol
lowed here from the Palaeolithic 
onwards, incluciing several prehis
toric periods and even contemporary 
occupation.Excavationscontinuedin 
1998 have already yielded new data 
on the palaeolithic occupation within 
the territory of the modem ca pi tal. 

Keeping the interests of the public 
at large in mind, we intend to con
tinuously publish the evaluation of 
new data and results. The most 
beautifui artifacts brought to light 
from this year's excavation will be 
presented in the Aquincum Muse
um during the 1998 exhibition sea
son. From 1997 onwards, a new pro
gram was implemented with the 
support of the Municipal Govem
ment of Budapest. This is airned at 
overcoming the backlog in inventor
izing the wealth of archaeological 
artifacts that had accumulated in 
the museum over many decades. 
Already during the tirst year, hund
reds of storage boxes of finds 
(chiefly originating from excava
tions carried out during the 1960s 
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zeumok személyi állománya, létszá
ma valamint az intézmények infra
stJuktúrája és finanszírozása 
mennyiben lesz képes megfelelni. 
Nem utolsó sorban ezen múlik az is, 
hogy a régi törvény egyes elemeit 
felhasználva kialakult és többé ke
vésbé működő gyakorlatot fel tud
ja-e váltani egy, az új törvényen ala
puló újabb gyakorlat, amely a régé
szeti örökségvédelem terén legalább 
annyira hatékony lesz mint amilyen 
a korábbi volt. 
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Zsidi Paula 
igazgató 

BTM Aquincumi Múzeum 

and 1970s) have been conserved 
and inventorized. 

1997 was probably the last year in 
which our work was carried out fol
lowing the guidelines of the previous 
set of laws that regulated cultural 
management in Hungary. The protec
tion of the archaeological heritage in 
Hungary will hopefully be helped by 
the new principles and systems of 
funding outlined in the bill on "Cul
tural Goods" passed by the Hunga
rian Partiament in December 1997. A 
close study of these laws indicates 
that numerous new tasks, administra
tive responsibilities and inventorizing 
duties are delegated to the network of 
museums. The successful implemen
tation of this new law will be largely 
determined by how much present 
personnel, the number of co-workers 
as weil as institutional infrastructure 
and financing can cope with these 
challenges. This will also be the key 
to whether current practice, which 
had incorporated elements of the old 
law, can be successfully replaced by 
new rules of conduct based on the 
new law, at least as efficient in pro
tecting the archaeological heritage as 
those of the old system. 

Paula Zsid i 
Diredo r 

Aquincum Museum of the 
Budapest History Museum 



Archeometria az 
Aquincumi Múzeumban 

A régészek múltunkat az ásatáso
kon talált leletek alakja és stílusa, 
valamint a lelőhelyi körülmények 
alapján igyekeznek megérteni. Eze
ket a hagyományos adatokat a régé
szek maguk írják le és mérik a tere
pen, illetve a későbbi laboratóriumi 
munka során. A műszaki fejlődés
nek köszönhetóen azonban új távla
tok nyíltak a régészet számára más 
tudományterületeken is. Mára a ré
gészek olyan kérdéseket is feltehet
nek, amelyekre a választ saját napi 
módszereikkel nem képesek meg
adni 

A Budapesti Történeti Múzeum 
Régészeti Osztályai, akárcsak az 
Aquincumban működő római kori 
részlege, évek óta sokoldalúan hasz
nosílják a természettudósok szakér
telmét Aquincum kutatásában az 
archeometriai eszközök alkalmazása 
különösen fontos, mert lehetőséget 
ad azoknak a lelőhelyeknek (épüle
teknek és a belőlük származó lelet
anyagnak egyaránt) az újravizsgálá
sára, amelyek régi feltárások során 
kerültek felszínre. Ezzel a módszer
rel részben pótolhatJk azok a vizs
gálatok, melyek a modem kutatástól 
el várhatók, de korábban azokat nem 
végezték el, vagy pedig dokumentá-

Archeometry at the 
Aquincum Museum 

Traditionally, the tools archaeolo
gists use in trying to understand the 
past have usually inclucled the form 
and style of the objects found dur
ing excavations together with the 
location and type of the sites they 
are found in. These are aU things 
that can be described and measured 
by the archaeologists thernselves 
either in the field or later in the lab
oratory. However, with the growth 
of technoJogical possibilities in 
other research areas, new vistas are 
opening for archaeologists. They are 
now able to ask questions which 
can be best answered by data not 
immediately available by ordinary 
archaeological methods. 

For a number of years, specialists 
in the departments of archaeology 
at the Budapest Historical Museum 
and Roman archaeology at its 
branch museum at Aquincum have 
increasingly exploited the expertise 
of scientists in numerous ways. At 
Aquincum archeometrical tools 
have particular importance because 
they offer opportuities to reinvesti
gate sites, buildings and materials 
which were excavated many years 
ago where the exact documentation 
we expect from modem excavation 
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ciójuk nem volt, illetve elveszett az 
utóbbi évszázad során. Ezzel a mód
szerrel olyan új, a római korra vo
natkozó információkat kaphatunk, 
amelyekhez ásatással már nem jut
hatunk hozzá. A régészeti lelet
anyagra és a kronológiai összefüg
gésekre vonatkozóan nyerhető új 
adatok alapján többet ismerhetünk 
meg a római életmódról Aquin
cumban. Továbbá hasznosíthatóvá 
válik a leleteknek az a része is, ame
lyeket régészeti- történeti összefüg
gésükből visszaállithatatlanuJ kira
gadtak, s korábban csak múvészet
történeti illetve esztétikai szempont
ból voltak értékelhetők. 

Az ásatás költséges. A távérzéke
lés földmágnesesség mérésén alapu
ló módszere segíti régészeinket ab
ban, hogy a felszín alatti lelőhelye
ket és tereptárgyakat ásatás és na
gyobb terepmunka nélkül felfedez
zék és azonosítsák. Ezt a munkát az 
Eötvös Loránd Geofizikai Kutatóin
tézetben dolgozó Puszta Sándor ku
tatócsoportja, a Praetal Bt. dolgozta 
ki és végzi számunkra. 

A régészek akkor is szakernberek
hez fordulnak, antikor elődeink nö
vénytermesztéséről és állattartásá
ról szeremének ismPreteket szerezni 
Budapest területén. Ahogy a fino
mabb feltárási eljárások, különösen 
a szitálás és átmosás, illetve a lebeg
tetés terjednek, teljesen új fajok, pél-
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was either never gathered or actual
ly !ost over the tumultuous years of 
Hungarian recent history. These 
methods provide windows on a 
Roman past no Ionger accessaible 
through digging. Thus, new infor
mation on materials and tempora! 
relationships can be used to under
stand someiliing more of the 
Roman way of life in Aquincum 
using objects which have been 
extracted from their archaeological 
context and which otherwise would 
at most have a art historical or aes
thetic interest 

Excavation is a very expensive 
process. New remote sensing geo
magnetic methods developed by 
Sándor Puszta and his team of the 
Praetal Bt. in the Geophysical depart
ment of Loránd Eötvös University 
have enabled our archaeologists to 
confinn and pinpoint the locations of 
sites and features within them with
out resorting to more intrusive meth
ods such as digging. 

Archaeologists also rely on spe
cialists to tell them someiliing about 
the animals and plants our ances
tors here in the territory of modem 
day Budapest exploited. As finer 
excavation methods, induding 
screening and flotation are 
employed whole new species, espe
cially fish, have been found by the 
archaeozoologist at the Aquincum 



dául halak, maradványait találta 
Alice Choyke, az Aquincumi Múze
um régészeti állattannal foglalkozó 
szakembere. Újabban a római-kori 
növénymaradványok rendszeres 
vizsgálata is megkezdődött: Gyulai 
Ferenc, az MTA Régészeti Intézeté
nek főmunkatársa és Dálnoki Orso
lya, az ELTE Régészettudományi In
tézet végzős hallgatója növénymag 
rninták értékelését kezdte egy 
Macintosh alapú számítógépes kép
elemző rendszerrel, amelynek segít
ségével az apró növénymaradvá
nyok méreteit és alakját tömegével 
rögzíthetik 

A régészek többet kívánnak tudni 
az egykori ember környezetéról is, 
hiszen az döntően határozta meg 
hová és hogyan települtek, illetve 
milyen természeti okok késztették 
őket olykor otthonaik elhagyására. 
A régészeti lelőhelyek talajképződé
si folyamatainak rekonstrukciója so
kat elárul az egykori környezetről. 
Füleky György, a Gödöllői Agrártu
dományi Egyetem Agrokémiai és 
Talajtani Tanszékének vezetője 

rendszeresen elemez az aquincumi 
polgár- és katonaváros területén 
vett talajmintákat. 

Még többet tudhatunk meg az 
egykori környezetről, ha azokat a fa
maradványokat vizsgáltatjuk, ame
lyek gyakran faszén formájában ma
radtak fenn a lelóhelyen. Az ilyen le-

museum, Alice Choyke. Recently, 
plant remains have begun to be reg
ularly studied from Roman period 
excavations: Ferenc Gyulai, of the 
Archaeological Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences 
and now Orsolya Dálnoki, a student 
in the Institute of Archaeological 
Sciences of the Loránd Eötvös 
University, have colleeted seed saro
ples and subjected them to analyses 
using a special Macintosh based 
image processing system enabling 
them to measure larger quantities of 
seeds. 

Archaeologists a1so wish to know 
someiliing about the physical envi
ronment ancient people lived in as 
this can have a strong limiting effect 
on where they located their settle
ments and why these settlements 
were abandoned. Reconstructing the 
soil forrnation processes at archaeo
logical sites can be a powerful tool in 
understanding local environments. 
György Füleky, chairman of the 
Department of Agrochemist-ry and 
Pedology at the University of 
Gödöllő has begun to regulady test 
soil types from excavations in areas 
both outside the Military town and in 
the Civil town. 

More details of the environment 
can be provirled by studying the 
kinds of wood, often preserved 
through burning, found on archaeo-
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letek nemcsak az egyes fafajok pan
nóniai történetéról tájékoztatnak, ha
nem a korabeli éghajlatról is. Babos 
Károly, az ELTE Növényszerve
zettani Tanszékén számos ilyen irá
nyú vizsgálatot végez. 

Állandó gondot okoz a régészek
nek a feltárt lelőhely pontos korának 
meghatározása, és az egyes objektu
mok időrendi sorrendjének megálla
pítása. Mindmáig a régészek a lelet
tárgyak típusai alapján, a szén 14-es 
izotópjainak mérésével és a fama
radványok évgyűrűinek számlálásá
val keltezték leleteiket Márton Pé
ter, az Eötvös Loránd Geofizikai Ku
tatóintézetben különböző korokból 
származó kemencék és tűzhelyek 

maradványaiból olyan sorozat 
összeállitásán fáradozik, amelyben a 
kiégett anyag mágneses tulajdonsá
gai a Föld mágneses terének válto
zásait tükrözik. Ennek alapján egy 
"idővonal" kiépítéséhez gyűjti Már
ton Péter minél több lelőhelyről az 
adatot. Az Aquincumi Múzeum az 
utóbbi években külön figyelmet for
dít ennek az anyagnak a gyűjtésére, 
különösen, miután a római korból e 
tekintetben egyelőre kevesebb érté
kelhető adattal rendelkezünk mint a 
középkorból vagy az újkorbóL Érde
kes módon, noha ez a módszer 
rendkívül pontos őskori és középko
ri eredményeket hozott, több római 
kori égett objektum mágneses jel-
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Jogical sites. This can yield important 
data to specialists on the history of a 
tree species in Pannonia but also 
more clues on the climatic circum
stances ancient peoples lived in. 
Károly Babos of the Department of 
Plant Organology of the Loránd 
Eötvös University has carried out a 
number of studies in this regard. 

Another constant problem archae
ologists are faced with is dating the 
settlements they find and, especially 
judging the relative dates of the fea
tures withln them. Until now special
ists have had to depend on typologi
cal dating methods, radiocarbon dat
ing and potentially dendro-chrono
logical studies. Péter Márton of the 
Institute of Geophysics of the Loránd 
Eötvös University has studied 
numerous ovens and fireplaces from 
various archaeological periods in the 
hope of establishing a timeline 
through archaeomagnetic dating of 
bumt features. In order to create such 
a time line Péter Márton relles on col
leeting data from as many sites as 
possible. The Aquincum museum in 
recent years has made special efforts 
to provide Roman material for sam
pling purposes. However, this time 
perlod is still poor in data compared 
to the medieval and modem histori
cal periods and much more work 
needs to be done. This is especially 
true in light of the curious fact that 



lemzői nagy szórást mutatnak. E je
lenség magyarázata a jövő kutatási 
feladata. 

Végül, de nem utolsó sorban, mú
zeumunk szakemberei gyakran kérik 
természettudósok segítségét anyag
vizsgálatokban. ilyen elemzések vé
gezhetők röntgen sugarakkal, ame
lyek rozsdás vastárgyak pontos alak
ját és más fémleletek készítési mód
jait teszik láthatóvá. Hutay Gábor, a 
Magyar Nemzeti Múzeum restaurá
tora, Léc Ottó, az MTA Izotóp Intéze
tének munkatársa, valamint Járó 
Márta, a Magyar Nemzeti Múzeum 
kutatója végzett ezen a téren igen ér
tékes munkát számunkra. 

Ugyancsak dolgozunk római kori 
dörzstálak és vakolattöredékek 
anyagának vizsgálatán. Az első 

esetben közelebb jutottunk a 
dörzstálakat előállító műhelyek re
mélt egyedi azonosításához. Ezen a 
munkán Balla Márta, az ELTE Nuk
leáris Intézetének kutatója fárado
zott. A bonyolult római épületek va
kolatainak ismerete gyorsabb ered
ményekkel kecsegtet. Ezen a téren 
Kriston László, az Igazságügyi Inté
zet munkatársa és a már említett Já
ró Márta dolgozik. 

A falak és kőfaragványok nyers
anyagát adó helyi és távoli kőfejtők 
meghatározása nemcsak az egyes 
leletek szemponljából érdekes, ha
nem kirajzolja a helyi és távolsági 

while this dating method has proven 
effective for dating bumt features in 
medieval sites, multiple samples 
taken from bumt Roman features dis
play much more variability. 

The final category of research 
where archaeologists at our muse
um have regularly turned to spe
dalists, is that of material analysis. 
Such analyses can take the form of 
x-rays to determine the exact nature 
of corroded iron objects or details of 
the manufacture of other metal arti
facts. Gábor Hutay of the restora
tion department at the Hungarian 
National Museum, Ottó Léc former
ly of the Isotope Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences 
and Márta Járó of the Hungarian 
National Museum have carried out 
such valuable work for us. 

Work has also been carried out on 
the material of grinding bowls and 
plaster to attempt in the forrner case 
to distinguish individual workshops 
(failed) and plastering on walls in 
complex archaeological structures. 
Work on the forrner was done by 
Márta Balla of the department of 
Geology of the Loránd Eötvös 
University. L. Kriston at the Crimi
nology Institute and Márta Járó have 
worked on the latter kind of problem. 

Questions about trade and eco
nomic systems are frequently posed 
by archaeologists, especially those 
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kereskedelmi kapcsolatokat is. Az 
ELTE Geológiai Tanszékén Müller 
Pál munkálkodott az aquincumi fa
lak és szobrok alapanyagának vizs
gálatán. Eredményeik gyakran 
váratlanok, de mindig igen haszno
sak. 

A Budapesti Történeti Múzeum
ban szerzett tapasztalataink szerint, 
a más területeken dolgozó kutatók 
bevonása kiszélesítette a régmúlt 
korok életmódjára vonatkozó kérdé
seink körét. A kapott válaszok gyak
ran meglepőek, és nem egyszer tel
jesen új kérdésekhez vezetnek. Re
méljük, hogy a jövőben az e téren 
elért tudományos együttműködés 

nem csak fennmarad, hanem még 
szorosabbá válile 

Alice M. Choyke 
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working in proto-historic periods. 
Locations of local and foreign quar
ries from where the stone of walls 
and statues come from tell us some
thing about the value of individual 
objects and economic connections on 
local and international levels. Pál 
Müller of the Geology Department of 
the Loránd Eötvös University has 
worked on stone wall roaterials for 
the Aquincum museum. The results 
have not always been as expected but 
always useful. 

It has been our experience at the 
Budapest Historical Museum that 
bringing in specialists has allowed us 
to broaden the scope of the questions 
we can ask about past lifeways. 
Sometimes the answers we get are 
surpiising and often lead to entirely 
new questions. In the future it is our 
hope, not only to continue but to 
increase the regular use we make of 
new scientific developments in other 
fields. 

Alice M. Choyke 



Gazdag római nő sírja a 
Szalag utcában 
(Bp., l. ker. Szalag utca 19.) 

1898-ban, a Budai Vigadó építése
kor 4 sírkőre bukkantak. "A leletkö
rillmények azt bizonyították, hogy a 
sírkövek eredeti helyükön álltak, 
közel egy római úthoz, amely a mai 
Fő utca alatt húzódott, a dunapart 
hosszában." (RADNÓTI 1955 
13-35). A Víziváros egyéb szórvány
leletei, majd 1913-tól módszeresebb 
ásatások körvonalazzák a mai Bem 
tér környékének antik topográfiáját, 
- középpontban a Kr.u. l. század 
közepére kiépülő lovassági táborral, 
ill. az ettől északra és délre vezető 
hadiút mentén temetőkkeL 

1991-ben, -94-ben és 95-ben újabb 
ásatásokra nyílt lehetőség a tábor 
beépített környezetében (KÉRDÓ 
199515-22; 199612-13). 

Bár a Corvin téri és Szilágyi 
Dezső téri sírkövek a kialakuló 
Pannonia provincia igen fontos do
kumentumai, majd száz évet kellett 
vámunk lelőhelyük átvizsgálására. 
Az 1997 márciusában megkezdett 
leletmentés e sorok írásakor is tart, 
- a Corvin tér eddig átkutatott két
harmad részén 68 különböző rítusú 
római kori sírt tártunk fel, melyeket 
egy elpusztított bennszülött (kelta) 
település romjaiba ástak bele. 

The grave of a wealthy 
Roman woman on Szalag 
Street 
(Bp., District l, 19 Szalag Street) 

Four gravestones were discovered 
during the 1898 construction of the 
so-called Buda Entertainment Hall. 
"The find círcumstances have shown 
that the gravestones stood in their 
original places close to a Roman 
road that ran along the bank of the 
Danube below the level of present
day Fő Street." (RADNÓTI 1955 13-
35). The topography of modem day 
Bem Square in Antiquity had been 
deliniated by other sporadic finds 
from the Viziváros region of 
Budapest and, from 1913 onwards, 
by systematic excavation in the area. 
In the focus of these investigations 
are the fort of a cavalry unit, built by 
the middle of the AD 1st century, 
and the cemeteries located along the 
military road that left the fort in a 
north-south direction. Recent exca
vations have been carried out in 
1991, 1994 and 1995 in the built-in 
environment of the fort (KÉRDÓ 
199515-22; 1996 12-13). 

Although the gravestones from 
Corvin Square and Dezső Szilágyi 
Square represent important docu
ments in the emergence of Pannonia 
province, almost a century has 

19 



A Szalag utca 19. sz. telek pár mé
terrel följebb, már a Várhegy lejtőjén 
fekszik, - délkeleti negyedében vé
dett épületrész barokk pincéjében 
indult régészeti kutatás, a Corvin 
téri munkálatokkal egyidóben. 

Végh András (BTM Középkori 
Osztály) falkutatás közben római 
tegulatöredékeket talált a nyugati 
pinceszárny földpadlójában, mely
nek felszínén, nyesés után szabályos 
négyzet ala pú folt jelent meg, 3-4 cm 
vastagon átégett szegéllyel. A mint
egy 3 x 3m-es foltot képező szürke, 
tömött, agyagos betöltés eltávolítása 
után nagy kőlapokba ütköztünk, me
lyekkel az észak-déli tájolású, kö
zépső sírüreget fedték le. Habarccsal 
tömték be a kövek és a padka között 
maradt réseket, valamint a kövek 
rosszul illeszkedő élei t. 

A fedlapok alatt azonos méretű 
építőtéglákkal bélelt sírüreget talál
tunk (l.kép). Az élükre állított, éleik
kel pontosan illeszkedő téglák sorát 
fölfelé még egyszer megismételték, 
így a duplasoros sírüreg eredeti 
mélysége kb. 75-80 cm lehetett. Ez a 
konstrukció a kőlapok súlya, a föld 
nyomása (erózió), vagy bolygatás 
miatt megrogyott. A hosszabb olda
lak alsó téglái befelé dőltek, a felső 
téglák bebuktak a máglya maradvá
nyaira. Rablásra utaló faszenes fol
tot figyeltünk meg a délkeleti sarok
ban. 

20 

passed before their find spots could 
again be investigated. Rescue exca
vations started in March 1997 are 
still ongoing as this report is being 
written. Sixty-eight Roman Period 
graves, repcesenting a variety of 
rites, were found in the 2/3 section 
of Corvin Square that has already 
been investigated to date. These 
buriaJs were dug into the destrue
tien layer of an earlier indigenous 
(Celtic) settlement. 

Lot 19 in Szalag Street is located a 
few meters higher, on the slope of 
the Buda Castle Hill. Archaeological 
investigations began in the south
eastem corner of this lot, within the 
cellar of a Baroque building that 
itself falls under ancient monu
ments protection laws. They forrned 
part of the large-scale excavations in 
Corvin Square. 

András Végh (Medieval Depart
ment of the Budapest History 
Museurn) found a Roman tegula 
fragment in the earthen floor of the 
cellar's western wing during a study 
of the wall remains. Following the 
sectioning of this floor surface, a 
dark spot with a regular, square
shape was discovered. Its edges 
were burnt to a thickness of 3-4 cm. 
Follawing the removal of the gray, 
dense, clay fill of this approxirnately 
3 by 3 m feature, large stone slabs 
were found. These covered a central 



EJ N/tor. 

1.kip 

Általános antik hagyomány, hogy 
a halottat a házi gyászszertartás 
(ekfora=kitétel) után a "halotti 
ággyal" (/ectus-szal) együtt vitték a 
temetőbe és tették a máglyára 
(rogus). Utóbbi maradványaira utal
hat a téglák alatti máglyarétegben ta
lált mintegy 70 db vasszeg. A halott 
maradványait a máglya hamujával 
együtt a sírba söpörték, majd elhe
lyezték a túlvilági élet keilékeit, 
praktikus és kedvenc tárgyakat, ese
tünkben igen gazdagon. Sajnos a sír
fal pusztulása (bolygatása?) miatt a 
sarkokba helyezett üvegedények kö
zül csak hármat lehetett épebben ki
emelni. A keleti oldalon, középen ta-
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grave charn
ber that was 
oriented north 
to south. Ga ps 
between the 
stone slabs and 
the pit's edge, 
as weil as 
between the 
ill-fitting edges 
of stones were 
filled with 
p las ter. 
The grave 
chamber un
der these stone 
slabs was lin
ed with bricks 
of a uniform 

size (Figure 1). The row of verticaily 
standing bricks servedas the base of 
another similar row, thereby produc
ing a two band lining, which meant 
the original depth of the grave charn
ber must have been 75-80 cm. This 
construction, however, was com
pressed either under the weight of 
stones and erosion deposits or 
because of mechanical disturbance. 
Bricks along the chamber's Ionger 
side tilted inwards while those in the 
upper row had fallen onto the 
remains of the pyre. A spot of char
coal, suggesting robbery was 
observed in the southeastern corner 
of the chamber. 
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lált csontfésű és az emberi csontma
radványok arra utalnak, hogy az el
hunyt 16--18 év közötti nő volt, akit 
Kr.u. a 2. század elején temettek el. 
Sírját magasan az egykori hadiút fe
letti lankán, egy elpusztult erav
iszkusz (kelta) építmény oldalába ás
ták, átvágva annak leégett rétegeit. 

A sír az alább felsorolt melléklete
ket tartalmazta (2.kép): 

2. kép 
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It was a widely spread tradition in 
classkal times that the deceased was 
first exposed during a domestic mor
tuary ceremony (ekphora) and then 
was taken to the cemetery on a 
"dead bed" (/ectus) and put on the 
pyre (rogus). The remains of these 
latter may be represented by some 
70 iron nails that were found in the 
pyre layer below the collapsed 

3 

6bla 

bricks. The rema
ins of the corpse, 
together with the 
ashes of the pyre 
had been swept 
into the grave. The 
grave goods were 
then placed in 
their final posi
tions. These indud
ed equipment con
sidered indispens
able for life in the 
Other World, ob
jects of both prac
tical and person
al/ emotional value. 
In the case of the 
burial under dis
cussion here they 
represented a 
wealth of artifacts. 
Unfortunately, on
ly three of the 
glass vessels pla
ced in the corner 



l.-3.sz.: Három agyagkorsó (rossz 
állagúak) egyszerű típusokat képvi
selnek, valószínűleg Aquincum
ban készült helyi gyártmányok. 

4.sz.: Csontfésű, nyersanyaga afri
kai eredetű elefántcsont. 

5.-6.sz.: Két volutás agyagmécs, 
mindkettő alján "F" meste~ellel 

(LOESCHCKE 1919 IC típusú, l. 
századi). 

7.sz.: Bronz as, melyet in situ hely
zetben a 6.sz. mécsesen találtunk. 
Az ast Rómában verték Domitianus 
idejében a 95-ös vagy a 96-os év
ben. 

8.-ll.sz.: Négy üvegedény, me
lyek közill egyet (ll.sz.) - túlságo
san rossz állapota miatt- nem lehe
tett restaurálni. A másik három 
edény l. századi, illetve a 2. század 
első évtizedére keltezhető típus 
(BARKÓCZI 1988 Nr. 4ll,421.). 

A fenti anyagot kiegészíti még kb. 
70 db, különböző hosszúságú és 
vastagságú vasszög (ezekről nincs 
rajz), melyek valamilyen faszerke
zethez tartoztak, melynek funkció
ját még nem tudtuk pontosan meg
határozni (rogus vagy lectus?). 

A leletegyüttes nagyon egységes, 
a mellékletként előkerült tárgyak 
túlnyomó többsége az l. században 
készült. Azonban - az antropológi
ai anyag vizsgálata alapján fiatal 
nőnek meghatározott - elhunytat, 
valószínűleg a 2. század második 

could be retrieved in a relatively 
intact state, due to the destruction of 
the grave's wall, possibly by inten
tional disturbance. Both the human 
bone remains and the comb recov
ered on the eastem side around the 
grave's middle suggest that a 
woman, 16-18 years of age, was 
enterred here at the heginning of the 
AD 2nd century. The grave was dug 
into the slope high above the mili
tary road. It was, however, also dug 
into the wall of an Eraviscan (Celtic) 
building and intersected its bumt 
destruction !ayers. 

The grave goods recovered from 
this burial inclucled the following 
artifacts (Figure 2): 

No. l to 3, three clay jugs (quite 
poorly preserved) represent simple 
types. Probably they belong to local 
ware manufactured in Aquincum, 

No. 4, a bone comb, made from 
African ivory, 

No. 5 and 6, two voluta lamps, 
stamped with an "F" mark on their 
bottoms (LOESCHCKE 1919 type IC, 
AD 1st century), 

No. 7, bronze As, found in situ on 
lamp No. 6. This As was minted in 
Rome during the reign of Do
mitianus in AD 95 or 96. 

No. 8 to ll, four glass vessels, one 
of which (No. ll) could not be 
restored due to its extremely poor 
preservation. The other three vessels 
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évtizedében (llS körül), annál sem
miképpen sem korábban, a Traianus 
kor derekán temethették el. A 
95-96-ban vert Domitianus-féle as 
erős kopottsága is utal a sír, az érem 
kibocsátásánál későbbi datálására. 

Mivel az anyag feldolgozása még 
jelenleg is tart, az itt közölt eredmé
nyek nem tekinthetők véglegesnek. 

Hab/e Tibor- Patrice Bertin 
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date to the AD 1st century and the 
first decade of the AD 2nd century 
respectively (BARKÓCZI 1988: No. 
411 and 421). 

The aforementioned find material 
would not be complete without men
tioning the approximately 70 nails of 
different lengths and thicknesses (not 
shown in drawings), that originated 
from some sort of wooden structure, 
whose function remains unknown 
(Iectus or rogus?). 

This assemblage is very uniform, 
the majority of objects among the 
grave goods were made during the 
AD 1st century. On the other hand, 
the deceased (who was identified as 
a young female after physical 
anthropological examinations) was 
probably enterred during the sec
ond decade of the 2nd century 
(around AD 115), certainly not earli
er, in the heyday of Trajan's reign. 
The heavy corrosion of the 
Domitianus As, minted around AD 
95-96, also indicates that the grave 
significantly postdates the coin's 
year of emission. Since the evalua
tion of artifactual material is still in 
progress, the results published here 
cannot be considered final. 

Tibor Hable- Patrice Bertin 



Előzetes jelentés egy kel
ta (eraviszkusz) telep és 
római kori temető feltá
rásáról a vízivárosi kato
nai tábortól délre 
(Bp., l. ker. Corvin tér) 

Húszmillió forint, kb. 200 munkanap, 
átlag 30 kolléga, munkások, rajzolók, 
fotósok, geodéta, 4 régész, 2-3 ré
gészhallgató vagy gimnazista diák ... 
és még a fele sincs készen! Röviden 
így lehetne összegezni az 1997. évi le
letmentést. Ugyanakkor az J. kerületi 
önkormányzat töretlen szándéka, 
hogy a parkolási gondokkal küszkö
dő Vízivárosban mélygarázst építsen. 
Ennek megfelelően 1998-ban folyta
tódhat a leletmentés, mely már 
1997-ben pótolhatatlan információk
kal és múkincsekkel gazdagította Fő
városunk kultúrális örökségét. 

Már a Szalag utcai sír esetében 
(ld. e kötetben) láthattuk, hogy ké
sőbbi kultúrák, szerenesés esetben, 
nem csak pusztítják, védhetik is az 
ősibb emlékeket. A Corvin tér év
százados beépítetlenségének kö
szönhetően meglepő épségben őriz
te meg az ásatási terület keleti felé
ben, középen, szorosan egymás 
mellé épített középkori házak pin
céit (3.kép). Az épületek bejárata a 
mai Fő utca felől nyílt, falaik csonk-

Preliminary report on 
the excavations at a Cel
tic (Eraviscus) seUlement 
and a Roman Period 
cemetery south of the 
Roman military fort in 
the Vízivaros 
(Bp., District l, Corvin Square) 

After twenty million Forints, 200 
workdays, on average 30 col
leagues, incJuding workmen, 
draftspersons, photographers, sur
veyors, four archaeologists, 2-3 
archaeology or highschool students 
not even half the work has been 
accomplished. This is how the 1997 
rescue excavations at this site may 
best be characterized. Meanwhile, 
the Local Government of the 1st 
District in Budapest is strongly 
comrnitted to building an under
ground parking facility in the 
ViZiváros neighborhood badly hit 
by a shortage of parking space. Due 
to these efforts, it will be possihle to 
continue rescue excavations in 1998 
at this site, which has already 
yielded invaluable information and 
artifacts in 1997, thereby enriching 
the capital's cultural heritage. 

As it could be seen in the case of 
the Szalag Street burial (see this 
same volume), construction from 
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ja sokszor közvetlenül a legújabbko
ri rétegek alatt jelent meg, így Végh 
András (a régészeti kutatás közép
kori részének vezetője) - joggal -
csak a legszükségesebb gépi föld
munkát (betonfeltörést és lehumu
szolást) engedhette meg. Mivel a 
Budai Vigadó építése idejéből sem
miféle rétegtaní megfigyelés nem 
állt rendelkezésünkre, kutatóárkok 
helyett szelvénysorokat nyitottunk 
a terület északi és keleti szélén. 
Március 25-én történt az "első ka
pavágás". Két hét múlva, egy bom
batölcsér tisztítása közben már két 
római sírt lehetett dokumentálnunk. 

A vízivárosi ("Bem téri") lovassági 
tábor helyét az elmúlt évtizedben -
főleg a H. Kérdő Katalin vezette ása
tásoknak köszönhetően - pontosab
ban meg lehetett határozni (KÉROÓ 
1995 15-22; 1996 12-13; 1997 
399-404). Inkább a Bem tértől 

dél-délnyugatra, a Csalogány ut
ca-Fazekas, ill. Medve utca-Kacsa 
utca által határolt területen mutat
koztak · komolyabb, esetleg katonai 
beépítésre utaló nyomok (GARÁDY 
1943 210). Közvetlenül a tábor, -
egyelőre még lokalizálatlan - keleti 
fala és vizesárka(i) előtt haladhatott 
el az észak-déli hadiút, a Fő utcával 
nagyjából azonos nyomvonalon 
(KABA 1963 259-298). A római út a 
Kr. u. l. század utolsó harmadára 
már biztosan elkészült, a temetőkbe, 

younger periods not only destroy 
features from previous times: some
times they also help preserve them. 
Thanks to the fact that the area of 
Corvin Square remained undevel
oped for centuries, an almost intact 
row of densely built medieval cel
lars was preserved in the middle of 
the eastem half of this surface 
(Figure 3). The entrances to these 
buildings opened in the direction of 
present-day Fő Street, with their 
wall remains frequently found di
rectly below Modem Age layers. It 
is for this reason that András Végh 
(the director of medieval excava
tions at this site) was able to permit 
only bare minimum mechanized 
earth removal (breaking up of the 
modem pavement and humus 
removal). Since no stratigraphic 
record is available from the time 
when an entertainment block (a. k. 
a. "Budai Vigadó") was built here, 
rows of squares were opened 
instead of the usual test trenches at 
the northern and eastem edges of 
the area. Excavation started on 
March 25. Within two weeks, two 
Roman graves were found during 
the excavation of a bomb-crater. 

The location of the Viziváros caval
ry fort (at Bem Square) could be mo
re precisely identified during the last 
decade thanks to excavations direct
ed by Katalin Kérdő (see KÉRDÓ 
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északon és (!) délen germán kelta és 
természetesen itáliai származású 
zsoldosok és civilek temetkeztek. 
Idővel " ... a temető hosszan elhúzö
dott a dunaparton, a mai Víziváros 
végéig." (RADNÓTI 1955 25). A Sza
lag utca kapcsán már emlitett 
sírkövek,- másutt szarkofág, oltárkő, 
szórványos érmek és cserepek lelőhe
lyei swkás szerint jól követhetőek e 
nyomvonal mentén. 

Az első két itt állomásozó lovascsa
pat nevét (ala Hispanorum l. és ala l. 
Hispanorum Auriana) régóta ismerjük. 
Birodalmon belüli feladataikat, pan
non területre vezénylésüket, illetve 
Pannoniából való távozásuk időrend
jét még követni lehetett (TÓTH-VÉ
KONY 1970 133-161). De vajon me
lyik egység, pontosabban Inikor építi 
a tábort, amelyből azután ide temet
ték a sokszor név szerint ismert kato
nákat (Reginus Troucetist, vagy 
Claudius Severust)? Gondoltuk -, ha 
a Corvin téren temetőt találunk, a sír
meilékletek datálásával közelebb ke
rülünk a római hódítás kezdeti idő
szakának jobb megértéséhez. Vártuk 
a "limes-út" felbukkanását és 1989 
évi tapasztalatok (Horváth M. Attila 
leletiDentése és szíves közlése) alap
ján ismét feltehettük a vitatott kér
dést: laktak-e kelták Várhegy lejtőin? 

Nem szeretnénk dodonai választ 
adni a felvetett problémákra. 67 ró
mai korból való sírt, két tucat era-
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1995 15-22; 1996 12-13; 1997 399-404). 
Traces indicating construction activi
ty, possihle by the Roman military, 
were discovered southeast of Bem 
Square, within the area bordered by 
Csalogány, Fazekas, Medve and Ka
csa Streets, respectively (GARÁDY 
1943 210). The north to south military 
road must have run in front of the 
defensive ditch(es) and eastem wall 
of the fort (although these latter have 
not yet been identified), and largely 
corresponded to modem day Fő 

Street (see KABA 1963 259-298). It is 
certain that by the last third of the 
AD 1st century this Roman road had 
already been built and the cemetery 
was also in use. It served as burial 
grounds for Germanic/Celtic inhabi
tants in the north and south (!), while 
naturaily, Italian mercenaries and 
civilians were also enterred here. 
After a time, " ... the cemetery 
stretched along the Danube's bank, 
down to the end of present-da y Vizi
város." (RADNÓTI 1955 25). Grave 
stones (already mentioned in relation 
to the Szalag Street site), in other 
cases sarcophagi, altar stones as weil 
as sporadic coins and sherds were 
regulari y found along the road. 

The names of the two cavalry units 
which were stationed here have long 
been known (ala Hispanorum l. and 
ala Hispanorum Auriana). Their duties 
within the empire as weil as the time 



4. kép 

viszkusz (kelta) objektumot, verme
ket, hulladékgödröket, lakófelülete
ket és tűzhelyeket tártunk fel (4.kép). 
Szinte nem volt hozzáférhető, vagy 
késoobi korokban bolygatatlanul ha
gyott 10 m2

, ahol ne került volna elő 
valamilyen ókori tárgy. Statisztikánk 
1998 január első felében további 12 

5. kép 

schedules of their 
dispatching to and 
withdrawal from 
Pannonia could also 
be followed (see E. 
TÓTH - G. VÉ
KONY 1970 133-
161). It remains a 
question, however, 
which unit built this 
fort and whose sol
diers, often known 
by name (Regim1s 
Troucetis or Claudius 

Severus), were buried here. It was 
hoped that the discovery of a ceme
tery at Corvin Square would yield 
grave goods whose dating would be 
instrumental in better understanding 
the early phase of the Roman con
quest We also expected the "limes 
road" to come to Light. In addition, 

(on the basis of res
cue excavations and 
subsequent kind per
sonal communica
tions by Attila M. 
Horváth) we could 
again raise the much 
debated question of 
whether Celts ever 
occupied the siopes 
of the Buda Castle 
Hill. 
lnstead of coming 
up with a Dodo-
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6. kép 

római kori sírral és 6 kelta gödörrel ja
vult, de ténylegesen a terepi munka 
félidejében járunk, a leletanyag fel
dolgozását épp csak megkezdtük, -
ez határozza meg az alábbi beszámo
ló jellegét és hiányosságait. 

7. kép 

30 

naean answer to these questions the 
follawing should be consideced: 
Sixty-seven Roman Period graves, 
two dozen Eraviscan (Celtic) fea
tures, storage and refuse pits as well 
as houses and fireplaces were exca
vated (Figure 4). Almost no accessi
ble or undistucbed surface larger 
than 10m2 was found that would 
not have contained artifacts from 
classical times. Our inventocy was 
already further enriched by 12 
Roman Period graves and 6 Celtic 
pits during the first half of January 
1998. In fact, however, we are only 
half way through field wock and 
the evaluation of finds has just 
started. This also deterrnines the 
character and incompleteness of 
this intetim report. 

Forty-three of the 67 burials repce
senting the Roman Period were cre

mation graves. ln some 
cases, the ashes were 
brought from a differ
ent cremation site and 
then scattered in the 
grave (Figure 5; Figure 
3, No. 2). In the other 
form of cremation 
(Figure 6; Figure 3, 
No.1.), the body was 
bumt on the spot (bus
tum). Within the first 
group, three smaller 
features dated to the 



A római kort képviselő 67 temet
kezésból 43 "hamvasztásos rítusú", 
ahol a sírgödörbe a közös égetőhely
ról hozott hamvakat - úgymond -
csak beszórták (5./cép, 3./cépen 2.), 
vagy más esetben (6./cép, 3./cépen 1.) a 
temetés helyén égették el a testet 
(bustum). Előbbiek között külön em
litést érdemel három, Kr.u. l. század 
2. felére (?) datálható kisebb objek
tum, melyekbe kerámia-, vagy üveg
umában ásták el a hamvakat (7./cép, 
3./cépen 3.). A hamvasztásos sírok 
többségének alapformája lekerekített 
sarkú, vagy szögletes téglalap. Eze
ken belül hosszabbak (kb. 60-80 
(170-180 cm-es) és rövidebbek 
("gyermek" -méretúek: 40--{)() (110-
130 cm-es) voltak elkülöníthetóek. 

B. kép 

second (?) half of the AD 1st century, 
are especially worth mentioning. 
The ashes were buried in these 
graves in glass and ceramic ums 
respectively (Figure 7; Figure 3, No. 
3.). The basic planofmost cremation 
graves is oblong with angular or 
rounded comers. Longer (approxi
mately 60-80 ( 170-180 cm) and 
shorter ("child size": 40-60 ( 110-130 
cm) varieties could be distinguished 
among them. The long axis of these 
burials was usually oriented north
west-southeast, with their deviations 
to the northwest coineiding with the 
long axis of Fő Street (!). They 
occurred everywhere individually, 
without forming particwar clusters 
in the alluvial deposits that filled the 
deepest section of the investigated 
area (northeastem and southeastem 
zones, at an average altitude of 101 
m above the mean Adriatic Sea 
level), and in the eroded clayey 
humus of the highest parts elevated 
in the direction of Castle Hill (west
ern section of the excavated surface, 
approximately 103 m above the 
Adriatic Sea level). Some of the 
graves were covered by unworked 
stone slabs and broken stones. The 
sa me ma terials were sometimes used 
in Jining the walls of the grave pit 
(Figure 8; Figure 3, No. 4.). The major
i ty of these graves date to the time 
period between the end of the AD 
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Hossztengelyük többnyire észak
nyugat- délkeleti tájolású, Észak
nyugat felé való kitérésük azonos a 
Fő utca vonalával (!). Nem csoporto
san, hanem egymástól elkülönülve 
fordultak elő mindenütt, az átkuta
tott terület legmélyebb folyami üle
dékes rétegében (északkeleti és dél
keleti zónák, az adriai középérték fe
lett átlagosan + 101 m) és a Várhegy 
felé emelkedő terep legmagasabb, 
erodáló, agyagos humuszrétegeiben 
(a megmunkált terület nyugati szé
lén; kb. + 103 m). Némelyiket meg
munkálatlan kőlapokkal fedték, tört 
kövekkel borították be, vagy ugyan
ilyenekkel a sír oldalát bélelték (8. 
kép, 3./cépen 4.). Többségük a Kr.u. 2. 
század vége és 3. század második fe
le közti időszakra keltezhető. Egy 
csonka, - középkori pincefallal átvá
gott -sírban 2 db, C.T.SVC. mester
jegyes észak-itáliai terra sigillata csé
szét találtunk (Kr. u. l. századi parop
sis; Ohleruoth 3:8. típus). Biztosan a 
4. század harmadik negyedében ke
rült a temetőbe egy CONSTANTJ
NOPOLI köriratú éremmel datálható 
sír. Volt olyan eset is, hogy a halottal 
7 db (!) egyforma, FORTIS-típusú 
mécsest temettek el. Általában rossz 
megtartásúak a hamvasztásos sírok
ból származó bronz-, csont-, vagy 
üvegtárgyak. Valamivel jobb minó
ségben maradtak meg az érmek. Sok 
az ép kerámia, két sírban aranyozott 
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2nd and second half of the AD 3rd 
century. Two terra sigillata cups from 
Northern ltaly, stamped C.T.SUC. 
(AD 1st century paropsis; Ohleruoth 
type 3:8) were found in one of the 
disturbed graves (cut across by the 
wall of a medieval cellar). Another 
grave could be dated on the basis of 
a coin with the text CONSTANTI
NOPOLI running around it. In one 
case, seven (!) identical, FORTIS type 
lamps were also enterred with the 
deceased. In general, the bronze, 
bone and glass artifacts recovered 
from cremation graves are poorly 
preserved. Coins usually survived in 
a somewhat better condition. 
Nurnerous pieces of pottery were 
found. Two graves contained gilded 
glass beads and a gold-leaf covered 
terra cotta fragment respectively. 

Inhurnatien graves offer a more 
complex picture both in terrns of their 
stratigraphy and grave goods. 
Nevertheless, these hurials did not 
form clusters or rows ei ther. 

The head of the deceased in the 
majority of inhurnatien hurials were 
oriented to the north. The poorly 
preserved skeletons lay on their 
backs. Some of the hurials contarned 
few or no grave goods at ali. In these 
latter cases, the grave was usually in 
stratigraphic position and the sur
viving remams from the attire (shoe 
nails, belt buckle, fibula) could be 
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9. kép 

üveggyöngyöt, ill. aranyfüsttel futta
tott terrakotta töredékeket találtunk. 

Mind rétegtani helyzetüket, mind 
pedig mellékleteiket vizsgálva össze
tettebb képet mutatnak a csontvázas 
sírok, bár ezek sem alkotnak összefüg
gő csoportokat, vagy sorokat. Többsé
gükben fejjel - szinte pontosan - a 
mágneses észak felé (hátára) fektetett, 
rossz megtartású csontvázak kerültek 
elő. Melléklettel alig ellátott, sőt mel
léklet nélküli sír is akadt. Ezekben az 
esetekben rendszerint rétegtaní hely
zetük, vagy a ruházatra utaló nyomok 
(cipőszegek, övcsat, fibula) döntötték 
el, hogy a sírok a római korhoz köthe
tők, s már az is szerenesés esetnek szá
mított, ha római keramika volt vala
melyik halott mellett. E sírok szinte 

used in identifying the Roman 
Period origins of the grave. Even the 
discovery of Roman Perlod cerarnics 
was a lucky rarity in the burials. 
However, in almost all of these huri
als, iron nails originating from the 
coffins could be identified. 

It is possible that the five inhuma
tion burials oriented south to north 
(sinúlarly to the cremation graves) 
represent a separate etlmic group. 
Two of these may have belonged to 
children of 10 to 12 years of age. 
They were accompanied by rich 
grave goods, induding glass and 
ceramic artifacts (Figure 9; Figure 3, 
No. 5.). The proportion of young 
people, children or newbom babies 
is high in both groups of inhumation 
graves. 

In four cases, the heads of the 
deceased were oriented towards the 
west or northwest. One of them was 
an infant buried without grave 
goods. Another grave contained the 
remains of an adult, buried in a cof
fin and accompanied by a hexagon
al flask. ln two other inhumations, 
skeletons lay in contracted positions 
on their left and right side respec
tively, however, these hurials con
tained no grave goods either. ln the 
absence of artifacts, these latter two 
may only be provisionally dated to 
the Roman Period. 

In only one of the graves was the 
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mindegyikében találtunk koporsóhoz 
tartozó vasszegeket 

Talán külön etnikumot képvisel 
öt, a hamvasztásos sírokkal egyező, 
de dél-északi tájolású csontváz. Kö
zülük kettő, 10-12 éves gyermek le
hetett, igen gazdagon ellátva mel
léklettel, üveg- és kerámia-tárgyak
kal (9. kép, 3.képen 5.). Mindkét 
csontvázas csoporton belül sok volt 
a fiatal, a gyermek, vagy újszülött. 

Négy esetben fektették a halottat 
fejjel nyugat, vagy északnyugat felé. 
Közöttük volt egy melléklet nélkül 
temetett csecsemő, egy hatszögletű, 
hasábos üvegpalackkal koporsóba 
eltemetett felnőtt, ill. egy balra és egy 
jobbra zsugorított, melléklet nélküli 
csontváz. Ez utóbbi kettőt melléklet 
hiányában egyelőre csak feltételesen 
nevezheljük római korinak 

Egyetlen csontváz feküdt fejjel ke
let felé, háton, mellékletek nélkül. 
Lóval együtt temettek el egy fejjel 
délnyugati irányba fektetett halot
tat. A közvetlenül mellette, nyugat
ra lévő, észak-déli tájolású sírban, 
átfúrt, Kr.u. 4. századi bronzpénzt 
találtunk a halott halántéka mellett. 

Tizenöt helyen figyelhettük meg 
azt az összefüggést, hogy a római sí
rokat korábbi, kelta objektumokba, 
vagy pusztuJási rétegbe ásták bele. A 
legkorábbi sírok egyikét is ilyen 
superpositio-ban találtuk. Mindez azt 
jelenti, hogy a vízivárosi ala-tábor dé-
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head of the skeleton oriented to the 
east. It lay on the back and was not 
accompanied by grave goods. 
Another person was buried with the 
head oriented to the southwest, 
together with a company of a horse. 
West of this burial, another north to 
south oriented grave was found. A 
perforated AD 4th century coin was 
found in this grave near the tem p le of 
the deceased. 

The phenomenon in which Ro
man graves were dug into earlier 
Celtic features or destruction layers 
could be observed in fifteen cases. 
Even one of the earllest burials was 
found in such a superposition. All 
this means that the cemetery of the 
Viziváros ala town was opened 
(probably under the reign of 
Emperor Claudius) in a settlement 
area that had been abandoned by 
the local indigenous population. 
This fact, and the mere existence of 
an Eraviscus settlement here, 
should stimulate researchers to 
reconsider much debated relation
ships between the Gellért Hill forti
fled settlement (oppidum Eravis
corum; see B. BÓNIS 1959) and the 
Tabán industrial site (see L. NAGY 
1936 and 1943). These connections 
are also related to the integration of 
indigenous populations into the Ro
man administration, the process of 
ronu:mization, and especially the 



li temetőjét - valószínűleg 

már Claudius császár 
uralkodása alatt - olyan 
területen nyilják meg, 
ahol az őslakosok telepe 
megszűnt. Ez a tény, de az 
eraviszkusz telep ittléte 
önmagában is arra sarkall
ja a kutatókat, hogy újra 
vé~ggondolják a gellért
hegyi .erőditett telep 
(appidum Eraviscorum; 
BÓNIS 1959) és a tabáni lO. kép 

ipartelep (NAGY L. 1936 és 1943) 
kapcsolatának, megszűnésének vitás 
kérdéseit, az itteni őslakosok római 
közigazgatásba való bevonásának, 
romanizációjának menetét, de főleg a 
római hóditást megelőző lakóhelyek
ről alkotott elképzeléseket 

A kötelező számvetés alapja - ed
dig - mintegy 30 késő kelta, ún. La 
Téne-D kultúrához tartozó objektum. 
Ezek fele kisebb-nagyobb, kerek 

alaprajzú hulladékgödör, melyek két 
lakófelület köré csoportosulva he
lyezkedtek el (10. kép, 3. képen 6.). Az 
egyik "építmény" (11. kép, 3.képen 7.) 
jellegzetes földbe mélyített, lekerekí
tett sarkú, téglalap alaprajzú putri 
volt. Fala cölöpök közé font, agyaggal 
betapasztott ágakból és nádból ké
szülhetett, melyből csak a cölöpök he
lyét találtuk meg a gödör peremén. 
Könnyű (nád)tetejét, a kelet-nyugati 
hossztengelybe állított nagyobb ge-

ideas caneerning pre-Roman habita
tion characteristics. 

Our conclusions to date are based 
on the evidence of some 30 features 
from the Late Celtic La Tene Period. 
Half of these are both small and 

11. kép 
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rendák tartották. Korát 
az omladékban talált kel
ta leletek fogják megha
tározni, valamint a kör
nyezetében feltárt göd
rök és vermek hulladéka, 
ill. az az ezüst érme, 
amely a viskó északi eló
terében lévő, karókkal 
határolt, letaposott járó
szinten feküdt. Egy bé
kásmegyeri tipusú ke
mence zárta le a felület 
nyugati szélét. 

12. kép 

Az ásatási terület északi harmadá-
ban hasonló építmény, vagy építmé
nyek állhattak (12.kép, 3.képen 8.). Né
melyik beásás csak töredékeiben ma
radt meg és így bizonytalan, hogy mi 
volt eredeti rendeltetése, lakóhely, 
vagy verem. Igen érdekes padló és 
falmaradványokat találtunk a felület 
szélét határoló hulladékgödrökben. 

Mindkét lakófelületen jól elkülönít
hetőek voltak a vermek és a kerek 
alaprajzú, néha méhkas alakú hul
ladékgödrök A vermek hosszúkásak, 
ovális alaprajzúak, meredek oldalukat 
általában kitapasztották és kiégették. 
Az egyikben eredeti helyén hagyott, 
ép tál feküdt (13. kép, 3.képen 9.), tele 
csont és fémmaradványokkal (!). 
Utóbbi leletünk - szürke, kihajló pe
remű, lapos tál (14. kép) - átvezet a 
kelta leletanyag általános ismertetésé
hez. 
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large round refuse pits, grouped 
around two major habitation sur
faces (Figure 10; Figure 3, No. 6.). One 
of the "buildings" (Figure 11; Figure 
3, No. 7.) is a typical semi-subter
ranean house with an oblong ground 
plan with rounded comers. Its walls 
were probably made from twigs and 
reeds woven between stakes and 
piastered with mud. However, only 
the holes left by the stakes were 
found around the edge of this fea
ture. Its relatively light thatched roof 
was supported by a beam oriented 
to the east-west placed on vertkal 
posts. It should be possible to date 
this feature on the basis of the Celtic 
finds found in its fill, as weil as 
sherds that carne to light from the 
refuse and storage pits around this 
dwelling. In adcütion, a silver coin 
was also found on the traropled 



Szinte majd minden kelta gödör
ben találtunk az előbbihez hasonló, 
besinútott felületű, vagy vonaldíszes 
szürke cserepeket, fésűs díszítésű 

"grafitos fazekak" töredékeit, szürke 
hombártöredékeket és többféle (mi
nőségű, anyagú, színű stb.) házi.ke
rámiát. Több gödörból került elő vö
rös-fehér, sávos festésű díszkerámia, 
zárt rétegból származott egy kis 
üveggyöngy és szintén veremból ke
rült elő egy ún."golyvás díszítésű", 
kék üvegkarperec töredék is. A széles 
választékból nem hiányzik néhány 
ritka forma, pl. kétfülű ivóedény 
(la:zntharos), sem a "miniatúr" edény. 
Az északi lakófelület néhány gödré
nek cserépanyaga ősibb (kora vasko
ri) hagyományok továbbélésére utal. 

Gyulai Ferenc gyors archeo
botanikai értékelésének köszönhető
en már most tudhatjuk, hogy az itt 
élők egyik legfontosabb étkezési nö
vénye az árpa volt, s 
arra, hogy gabonájukat 
helyben dolgozták fel 
őrlőkő-töredékek mel
lett utal a földminták
ból nyert nagyrnennyi
ségű cséplési hulladék. 
Vadáswtt állatok 
csontjai, halszálkák és 
hálónehezékek jelzik, 
hogy mi lehetett a telje
sebb étrend. 

Faszén, hamu, össze- 13. kép 

walking surface in front of the 
dwelling's northern side that had 
been fenced in by stakes. The west
ern edge of this surface was elosed 
off by an oven of Békásmegyer type. 

A similar building, or actually 
several buildings, may have stood 
in the northern third of the excava
tion area (Figure 12; Figure 3, No. 8.). 
Some of the features survived only 
in the forrn of fragmentary evi
dence. The original function of such 
features, therefore, cannot be identi
tied with certainty. They may equal
ly well have been dwellings or star
age pits. A very interesting floor 
and wall fragments carne to light 
from the refuse pit that lay on the 
border of the northern edge of the 
investigated area. 

Storage pits as well as round, 
Sometimes beehive-shaped refuse 
pits could be clearly recognized in 
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14.kép 

égett sárfal és padlótöredékek a göd
rökben, majd mindenütt azt jelezték, 
hogy az ittlakóknak sürgósen "men
niük kellett". Értékesebb fémtárgyai
kat magukkal vihették, mi már csak 
néhány bronztöredéket találtunk utá
nuk. A cserép maradhatott, akár épen 
is (14.kép). Hogy a hódítók békéje mi
kor követelte meg a távozást, az csak 
a leletek időrendje alapján lesz meg
mondható, -a terepi munkák befeje
zése után. 

Hable Tibor 
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both surfaces. The 
storage pits had elon
gated ovoid ground
plans. Their steep 
walls were usually 
piastered and fired. 
An intact, in situ bowl 
was found in one of 
these (Figure 13; Figu
re 3, No. 9.). This bowl 
was full of metal 
remains and bone (!). 
This latter artifact, a 
gray, fiat bowl with 
an everted rim 

(Figure 14), Jeads us to the general 
description of the archaeological 
material. 

Almost ali Celtic pits contained 
similar sherds with smoothed, gray 
surfaces and linear decoration, frag
ments of "graphite pots" with 
combed decoration, sherds from 
gray storage vessels and a great 
variety (different qualities, raw 
materials and colors) of domestic 
ceramics. Decorative ceramics with 
painted red and white bands were 
found in severa1 pits. A small glass 
bead carne to light from a elosed 
layer and the fragment of a blue 
glass bracelet with a bulbous design 
was recovered from a storage pit. 
This broad variety of artifacts also 
indudes rare forms such as the two
handled drinking vesseJ (kantharos) 
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or miniature pottery. The sherd 
material from some pits in the 
northern habitation area seems to 
indicate the survival of a more 
ancient, early Iron Age tradition. 

Thanks to the macrobotanical 
analyses carried out by Ferenc 
Gyulai, it is already known that one 
of the most important crops of people 
living here was barley. The fact that 
they processed grain in this area is 
not only shown by mill stones but 
also by the great quantity of threshing 
refuse remvered from soil samples 
that were taken here. The bones of 
wild animals and fish, as well as net 
weights reflect additional aspects of 
the diet. 

Charcoal, ash, bumt fragments of 
mud walls and floor p lastering found 
in these pits ali showed that the 
inhabitants had to abandon this set
tlement in a great hurry. They proba
bly took their more valuable metal 
objects with them so that only a few 
pieces of bronze were found. Some of 
the pottery may even have survived 
(Figure 14). The question of whether 
this abandonment was the result of 
the "conqueror's peace" can be 
answered only by working out the 
detailed chronology of these artifacts, 
once field work comes to an end. 

Tibor Hab/e 
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Előzetes jelentés a Bécsi 
út 44. sz. alatt végzett le
letmentésró1 
(Bp., III. ker. Bécsi út 44.) 

A lelőhelyen májustól decemberig 
három alkalommal végeztünk épít
kezéshez kapcsolódó, megelőző fel
tárást 1997-ben. Ez a mun.ka mind 
topográfiai, mind régészeti szem
pontból az előző években feltárt Bé
csi út 38-42. sz. telken lévő lelőhely 
logikus folytatásának tekinthető, 
amelyre utalni szükséges. (BERTIN 
199618-26.) 

• Rézkori objektumok 

D Róma~ kori objektumok 

15.kép 
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Preliminary report on 
the rescue excavations 
carried out at Bécsi 
Street 44 
(Bp., District ill, 44 Bécsi Street) 

As the result of propa;ed construction 
work at this site, rescue excavations 
were carried out on three occasions 
between May and December in 1997. 
It must be pointed out that this work 
should be considered the Jogical con
tinuation of excavations carried out at 
lots 38 to 42 on Bécsi Street during pre
vious years (BERTIN 199618-26). 

.. 
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A területen két jellegzetes történe
ti korszak (akárcsak a Bécsi út 
38-42.sz. alatt), mégpedig a rézkori 
Bádeni kultúra és a római kor leletei 
kerültek napvilágra (15. kép). 

Már az előző évben megállapítot
tuk, hogy a rézkori település egy, a 
dombok alján fekvő természetes tera
sron alakult ki (BERTIN 199618-19) 
Feltételezésünket megerősítette, 

hogy az új feltárás során előkerült 
gödrök is a dombok lábánál sorakoz
nak, a Bécsi út 38-42.sz. alatt talált 
gödrök által kijelölt sávban. A göd
rök száma tíz, kapcsolódik hozzájuk 
egy, talán házként szolgáló objektum 
és egy tűzhely. Vastag falú, kézi kerá
mia, jobban eldolgozott, finomabb 
kerámia, állatcsont és nagy mennyi
ségú, dunai kagyló alkotja a lelet
anyagot Az objektumokból fam
intákat is vettünk, melyeknek elem
zése a kocsánytalan tölgy (Quercus 
petraea (Matt) Lieblein), a kocsányos 
tölgy (Quercus robur), egy fenyőfajta 
(Taxus Baccata) és nád (Phragmites 
Australis (Oro.) Trin) jelenJétét mutat
ta ki, melyek Budapest területén jól 
ismert fajok. A gödrökból vett föld
núntákban elszenesedett búza- és 
árpamagvak voltak. A feltárást figye
lemmel kísérte Endrődi Anna és Hor
váth Attila, a fameghatározásokat Dr. 
Babos Károly, a növényi magvak 
meghatározását Gyulai Ferenc végez
te. 

Similarly to the sites at Bécsi Street 
38 and 42, the artifacts brought to 
light here represent two periods: the 
Copper Age Baden culture and the 
Roman Period (Figure 15). 

It had already been established last 
year that the Copper Age settlement 
had been established on a natural ter
race at the foot of rolling hills 
(BERTIN 199618-19). This hypothesis 
has been supported by the discovery 
of new pits along the line of these 
foothills during the course of recent 
excavations within the band that was 
outlined by the pits excavated at 
Bécsi Street 38 and 42. The number of 
new ly excavated pits was 10, in addi
tion to a feature that may possibly 
have served as a house as wel! as a 
fireplace. The find assemblage is 
composed of thick-walled domestic 
pottery, more elaborate, fine ceram
ics, animal bones and quantities of 
riverine mussel shell from the 
Dan u be. 

Sam p les of wood were also colleet
ed at this site. Their analysis has 
shown the presence of durmast oak 
(Quercus petraea (Matt) Lieblein), 
common oak (Quercus robur L.), com
mon yew (Taxus baccata L.) and com
mon reed (Phragmites australis (Cav.) 
Trin). These species were wel! 
known in the Budapest area. 

Excavations have been monitored 
by Anna Endrődi and Attila 
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A római korban is a korábban, 
délebbre megfigyelt településszerke
zet szerves folytatásának bizonyult a 
lelőhely. A dombok lábánál, a rézkori 
gödrökkel azonos zónában, az el
múlt évben feltárt római kori göcl
rökkel azonos korú objektumokat ta
láltunk. Négy zárt leletcsoportot kü
löníthetünk el: kettő ház lehetett, 
kettő pedig kis kamra. Ez utóbbi 
egyikének északi részén egy nyers 
agyagtéglából rakott falat találtunk, 
rníg az objektum északkeleti sarká
ban, annak aljára omolva egy nagy
méretű do/ium volt. A részben restau
rált dolium nagysága arra utal, hogy 
az edény a helyiség nagy részét el
foglalta, s ez alapján valószínű, hogy 
tároló- és nem lakóhelyiségről van 
szó. Végül a negyedik objektum 
minden valószínűség szerint állatok 
karámjaként szolgálhatott. Erre utal, 
hogy alja teljesen egyenetlen volt, az 
objektumot pedig körben alacsony 
kőfal vette körül, s úgy tűnik, sem
miféle tetőszerkezete nem volt, rni
vel cölöplyukat nem találtunk. A kő
fal mindhárom oldalának maradvá
nyát az objektum aljára, befelé dőlve 
találtuk, ennek alapján magassága 
csak mintegy egy méter lehetett. Az 
objektum egyik oldalának kidőlt fala 
alatt in situ az altalajba ásott, elkor
hadt, de nem elszenesedett "favá
lyút" is találtunk. A vályút egy kö
rülbelül egy méter hosszú, hosszá-
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Horváth, wood remains were identi
fied by Károly Babos, plant seeds 
were analyzed by Ferenc Gyulai. 

Already during Roman times, this 
settlement seems to have represented 
the organic continuation of the settle
ment structures observed to i ts south. 
Roman Period features, coeval with 
pi ts that had been discovered during 
the previcus year, were found along 
the foothills within the zone of 
Copper Age pits. Four distinct 
groups of artifacts could be distin
guished. Two of them originated 
from what once may have been 
houses, while two carne from small 
enclosures. One of these latter had a 
wall made of raw mud-brick at its 
northern wall, while collapsed 
remains of a large do/ium were found 
in the northeastem corner of the 
same feature. The size of this partial
ly restcred dolium shows that this 
vessei must have occupied most of 
the feature which makes it likely that 
this place was a storage room rather 
than a dwelling. Finally, the fourth 
feature, in all probability, was a corral 
in which animals were kept. This is 
suggested by its completely uneven 
floor surface as weil as the fact that it 
was surrounded by a low stone wall. 
In addition, no post holes or any 
other evidence of a roof structure 
could be detected here. Remains of 
the stone wall were found, on all 



ban kettévágott fatörzsból vájták ki, 
melynek falvastagsága 5 cm. A vá
lyút esetleg magok számára helyez
ték el a "karámban". Az objektum 
alján igen kis mennyiségű leletanyag 
került elő, mely a cserepek állapota 
alapján, feltehetőleg későbbi eróziós 
folyamatok során kerülhetett oda. 

A leletanyag első, gyors átekintése 
alapján az objektumok egykorúak a 
Bécsi út 38-42.sz. alatt feltárt hasonló 
jellegű, római kori objektumokkal, s 
használatuk ugyancsak a 2. század 
elején fejeződik be. A telepnek az ez 
évi feltárás során előkerült részén 
sem lehetett pusztítás vagy tűzvész 
nyomait kimutatni. A leletanyag tö
redékes jellege alapján is arra követ
keztethetünk, hogy a telep lakóínak 
nem gyorsan és nem közvetlen pusz
títás hatására kellett lakóhelyüket el
hagyni. A költözés okát egy 
Aquíncumban, feltehetően a 2. szá
zad elején végbement településszer
kezeti változásban keresheljük 

Az objektumok földmíntáiban sok, 
elszenesedett gyümölcs- és zöldség
féle magját találtuk. Az eredmények 
azt mutalják, hogy sokféle, nem itáli
ai, hanem helyi, az őslakos kelták ál
tal kedvelt- növényi kultúrát ter
mesztettek. Ennek alapján joggal fel
tételezheljük, hogy az eraviszkuszok 
a 2. század elején is, - csakúgy mint 
az eraviszkusz nők viseletükben, -
táplálkozási szokásaikban meglehe-

three sides, fallen ínto the feature. 
This rubble shows that the original 
wall must have been only approxi
mately l m ín height. Below the ruíns 
of one of the stone walls, the remains 
of a wooden feedíng trough were 
found. It was found in situ, dug ínto 
the subsoil. The wood of this trough 
was not carbonized. It was made 
from an approximately l m long seg
ment of a tree trunk split lengthwise, 
with a wall thickness of 5 cm. It is 
possihle that this trough was used ín 
servíng grain withín the "corral". A 
small set of sherds was found at the 
bottom of this feature. On the basis of 
their poor preservation, however, it 
may be presurned that they were 
washed ínto the feature during sub
sequent erosion and thus forrned a 
secondary deposit there. 

The first, rapid impression offered 
by this material is that these features 
are coeval with sirnilar Roman per
iod features recovered at the site of 
38 to 42 Bécsi Street. This means that 
they must have been abandoned at 
the beginníng of the AD 2nd century. 
No traces of destruction or cata
strophic fire were discovered even ín 
the section excavated this year. The 
fragmented state of fínd material 
also seems to índicate that the inhab
itants of this settlement did not have 
to flee some destructive attack. They 
may have decided to move when the 
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tősen tradícionálisak, konzervatívok 
voltak, annak ellenére, hogy termé
szetesen sok szokást és tárgyat vet
tek át Rómától. 

Feltártunk egy száraz falazással 
készült kőbélletű kutat is, mely 
megerősíti a lelőhely település jelle
gét a római kornak ebben az idősza
kában. A kútban, melyet öt méter 
mélyre kellett ásni, hogy elérjék a 
földalatti természetes vízfolyás 
szinljét, kevés leletanyag volt. Így 
nincs kellő információnk, hogy 
megállapíthassuk a kút használatá
nak időtartamát. Csak egy szinte 
teljes amfora volt az alján, melyet 
véletlenül ejthettek vízmerítés köz
benakútba (16. kép). 

A terület Bécsi út mellett lévő zó
nájában a római kori sírkertek észa
ki folytatását találtuk. Sajnos a te
leknek ezen a részén a régészeti ré
tegeket egy 18. századi ház építése
kor szinte teljesen elpusztították, 
miután a ház két pincéjét egészen az 
altalajig leásták. A még álló műem
léképület, megmaradásra javasolt 
falai között folytatott, szondázó jel
legűnek mondható kutatás során 
azonban még így is két római kori 
sírkertet sikerült részben megtalál
tunk. Közülük az egyikhez tartozó, 
töredékes sírkövet is a helyén talál
tuk, mely még így- töredékesen is-
1,9 m magas. Sajnos éppen a kő fel
ső részét pusztították el, melyen a 
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settlement structure of Aquincum 
changed around the heginning of the 
AD 2nd century. 

Carhonized seeds from many 
fruits and vegetables were recovered 
from soil samples gathered at this 
site. These results show that the 
indigenous Celtic inhabitants of the 
site grew local cultigens rather than 
plants cultivated in Italy. On the 
basis of macrobotanical evidence, 
thus, one may hypothesize that (sim
ilarly to Eraviscus female attire) 
Eraviscus dietat the heginning of the 
2nd century maintarned traditional 
aspects, in spite of the fact that many 
Roman customs and objects had 
been adopted by this Celtic tribe. 

A stone-lined, dry masonry well 
was also excavated which confirms 
the settlement character of this site 
during the phase of the Roman 
Perlod studied here. This well, 
which had to be dug down to a 
depth of 5 m in order to reach the 
natural ground water, contained but 
a few artifacts. Therefore, there is not 
enough information available to esti
mate the time span during which 
this weil was in use. Only an almost 
intact amphora was found at the bot
tom. It may have fallen into the well 
when water was drawn from it 
(Figure 16). 

The northern continuation of 
Roman grave gardens was found 



16.kép 
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díszítés és a feliratok lehettek. A sír
kerthez tartozó sírok nem kerültek 
elő, azonban - a stratigráfiai vizsgá
latok alapján - később beásott boly
gatott hamvasztásos temetkezések 
nyomait találtuk, korjelző mellékle
tek nélkül (17. kép). 

A terület feltárásában közremű
ködött a BTM Középkori Osztálya 
részéról Kárpáti Zoltán, a területen 
azonban nem találtunk középkori 
réteget vagy objektumot. 

Az újkort képviselő, a 18. század 
közepe táján épített ház, falkutatá
sát és műemléki helyreállitását az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
munkatársai végezték. Munkájukat 
segítettük többek között a déli pin
cében egy kis szonda ásásával, 

within the stretch of this area that 
paralJels Bécsi Street. Unfortunately, 
archaeological layers in this sedion 
of the lot were almost entirely 
destroyed during the 18th century 
construction of a house since two 
cellars from this building were dug 
down to the depth of the subsoil. 
Even this way, however, two Roman 
Period grave gardens could be par
tiaUy recovered in what may be con
sidered a test trench opened between 
the preserved walls of this hypothe
siszed architedural monument. One 
of them even had the fragmented 
gravestone in place, which in this 
state was 1.9 m taU. Unfortunately, it 
was exactly the top section of this 
stone, which must have contained 
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melyben négy egymást követő, om
lásréteggel elkülönülő újkori padló
szintet tártunk fel. 

ÖSszegzésképpen megállapíthat
juk, hogy a Bécsi út 44. sz. alatt két 
történeti korszak már korábban is 
ismert (Bécsi út 38-42. sz. alatt) lelő
helyének feltárását folytattuk A ko
rábbi időszakból a Bádeni kultúra 
településrészlete került elő, gödrök
kel, egy esetleges lakóépülettel és 
egy tűzhellyeL A telep egy, a Duna 
fölött magasodó, természetes tera
szon terült el. A római korban 
ugyanezen a természetes teraszon 
létesült a 2. század elejéig haszná
latban lévő, a helyi kel
ta-eraviszkusz lakossághoz köthető 
telep. A telep felhagyását követő, 
későbbi temetkezési hely tovább 

.. 

17.kép 
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both inscriptions and omaments, 
that was destroyed. The graves 
themselves, however, could not be 
found. On the basis of stratigraphic 
investigations, traces of disturbed 
cremation graves that had been dug 
subsequently into this area were also 
revealed. However, they yielded no 
finds wi th dating value (Figure 17). 

Tiús excavation was attended by 
Zoltán Kárpáti on behalf of the 
Medieval Department of the Buda
pest History Museum. However, no 
medieval levels or features were 
found. 

Research and reconstruction of 
the mid-18th century, Modem Age 
house were carried out by emplo
yees of the National Ancient 
Monuments lnspectorate. Their 
work was, among other things, sup
ported by archaeological excava
tions in a small trench that was 
opened within the southern cellar. 
These revealed four subsequent, 
Modem Age floor levels separated 
by layers of rubble. 

In summary, it may be said that 
excavations at the site of Bécsi Street 
44 revealed new details of two his
torical periods, whose layers had 
already been uncovered at the site 
of Bécsi Street 38 to 42. The earlier of 
these periods was represented by 
settlement remains of the Copper 
Age Baden culture induding pits, a 



húzódik északi irányban a római út 
mentén, melyet a Bécsi út két olda
Lán sikerült azonosítanunk 

Patrice Berlin 
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possible dwelling and a fireplace. 
The settlement was located on a ter
race above the level of the Danube 
river. On the same terrace, a local 
Celtic Eraviscus settlement was 
established which functioned unti! 
the beginning of the AD 2nd century. 
Follawing the settlement's abandon
ment, burials in this area extended 
toward the north along the Roman 
road. The edges of this settlement 
could be identified. 

Patrice Berlin 
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Új abb épületek az 
aquincumi katonaváros 
délkeleti régiójában 
(Bp., III. ker. Fényes Adolf utca 
4.) 

A Fényes Adolf utca 4. telken épülő 
irodaház előzetes régészeti feltárá
sán Aquincum canabaejának délke
leti negyedében (PÓCZY 1983 
252-273) a limesút keleti széle és az 
azt kísérő 1-3. század.i épületsor 
homlokzati fronljának részletei ke
rültek napvilágra. 

A közvetlen környéken a fi. ke
rületi Rendőrkapitányság épülete 
alatt a limesút nyugati széle és a te
rület északi részén egy lakóház déli 
homlokzatrészlete, a terület déli ré
szén ped.ig egy hosszúház ismert 
1987 /88-ból. A Lajos utca 122. elő
zetes feltárásán egy .kelet-nyugat 
bekötőút és az azt kisérő hosszú 
ház porticusa és zárófala került elő 
1993-ban. A Pacsirtamező utca 3-ll. 
telken pedig a limesútról az amfite
átrumba vezető bekötőút mentén 
az 1-4. századi beépítettséget figyel
hettük meg 1989-1991 között. 

A római katonaváros déli szélén, a 
limesút mentén folytatott régészeti 
kutatások alapján a terület a római 
hódítás kezdetétől lakott volt. Az l. 
század második felében már a Flóri
án tér körzetében legio- és legalább 
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A new discovery of build
ings in the southeastem 
region of the Aquincum 
Military Town 
(Bp., District ill, 4 Fényes Adolf 
Street) 

Archaeological excavations that pre
ceded the construction of an office 
building at lot 4 in Adolf Fényes 
Street brought to light remains from 
the southeastem quarter of the 
Aquincum canabae (PÓCZY 1983 
252-273}. These inclucled the east
em edge of the limes road and parts 
of the street front of a row of build
ings from the lst-3rd c. 

In the immed.iate neighborhood 
of this area, the western edge of the 
limes road was found under the 
building of the District fi Police 
Headquarters. The southern facade 
of a building also carne to light in 
the northern sedion of the same 
area. A long house is known from 
the 1987-1988 excavations carried 
out in the southern section of the 
investigated area. Preliminary exca
vations at lot 22 on Lajos Street in 
1993, brought to light an east-west 
access road and the porticus and 
elosing wall of an adjacent long 
house. Between lots 3 to ll in 
Pacsirtamező Street traces of an AD 
1st-4th century settlement were 



egy alatábor létesült (NÉMETH 
1990 67~2, NÉMETH- KÉRDÓ 
1983 384-386, SZIRMAI 1990 683-
688). A legkorábbi településszerkezet 
esetében kérdéses, a korai legiotábor 
canabaejához avagy az alatábor 
vicusához tartozhatott-e? A Fényes 
Adolf utca 4. telken előkerült, az 
1-2. század fordulójára keltezhető 

palánkkerítés már a késoobi 2-3. 
századi telekhatár vonalát jelöli ki 
(18.kép). Tehát bizonyos, hogy az első 
tábor (táborok?) létesítésével egy
szerre tűzték ki a katonai territórium 
határait, valamint a tábor körüli tele
pülés insula és telekrendszerét 

A 2. század elején központilag ki
épült a vízvezeték és a csatornahá
lózat. A katonaváros immár nagyvá
rosi jelleget ölt, lakótömbjeinek, 
insuláinak külső, utcai fronlja jófor
mán teljesen beépül. A főutakra 

18./cép 

observed during field work in 1989-
1991. 

As a result of archaeological exca
vations along the southern edge of 
the Roman Military Town it w as con
cluded that this area had been inhab
ited since the beginning of the 
Roman conquest. As early as the sec
ond half of the AD 1st century, a 
legionary fortress and an ala fort 
were established near present-day 
Flocián Square (NÉME'IH 1990 
67~2, NÉMETif- KÉRDÓ 1983 
384-386, SZIRMAI 1990 683-688). In 
the case of the earliest settlement 
structure it remains a question 
whether it belonged to the canabae of 
the early legionary fortress or the 
vicus of the ala fort. The remains of 
plank feneing da ted to the tum of the 
AD l st and 2nd centuries, brought to 
light at Adolf Fényes Street 4, marks 

the border of later, 
AD 2nd-3rd centuries 
lots (Figure 18). It 
seems certain, there
fore, that the borders 
of the military territo
ry, as weil as the insu
lae system of the set
tlernents that sur
rounded the fort
ress/ forts, were deli
neated at the time the 
first fortress l forts 
were established. 
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nyílva különálló, nagyjából négyze
tes alaprajzú, nagyobb méretű igé
nyesebb lakóházak állnak a gazda
gabb családok számára. 

Az eddigi kutatások alapján egy 
egy ilyen lakóház nagyjából 100 X 
100 pes azaz kb. 30 X 30 m alapterü
letű lehetett. A Fényes Adolf utcá
ban két ház tűzfalát tártuk fel, így 
az északi ház homlokzati részéból 
mintegy 7 m--es szakaszt, a déli ház
ból pedig kb. 25 m--es szakaszt fi
gyelhettünk meg, mintegy 5-8 m 
szélességben. 

A legkorábbi, 1-2. század forduló
jára keltezhető út nyugatabbra hú
zódhatott a megkutatott terilletnéL 
Az út mentén szélesebb zöldsáv le
hetett, majd a telek palánkszerkeze
tű kerítése következett. Az ehhez a 
kerítéshez tartozó lakóház a telek 
belső felén állt, a mai Fényes Adolf 
utcai úttest, illetve a páratlan oldal 
még álló házai alatt. 

A 2. század elején az utat megújít
ják, a házak már a telek külső utcai 
fronqára épültek. A legkorábbi 
ilyen lakóház kőalapozású, faszer
kezetű, agyagtéglákból épült. Az út 
felé faoszlopos porticussor húzódott 
(19.kép). 

A 2. század folyamán az utat ki
szélesítik kelet felé, az eddigi gya
logjáró a fedett porticussor alá ke
rül. A porticus szinqét megemelik, a 
ház kőalapozású, vályogtégla falú, 

so 

At the beginning of the AD 2nd 
century water supplies and the 
drainage network were constructed 
centrally. The Military Town devel
oped a real urban character, the 
outer, street fronts of its insulae 
were almost completely built-in. 
Large living quarters with square 
groundplans, tastefully built and 
opening to the main roads we:re 
available to the wealthier families. 

To date, research has shown that 
the foundations of such houses 
measured 100 by 100 pes, that is, 
approximately 30 by 30 m. The fire 
walls of two houses were excavated 
in Adolf Fényes Street. Thus, a 7 m 
section of the northern and a 25 m 
section of the southern house could 
be observed. 

The earliest road, dated to the 
tum of the AD 1st and 2nd century 
ran west of the investigated area. A 
green zone may have run along this 
road, bordered by the plank-like 
feneing of lots. The house that 
belonged to this lot stood inside the 
fence. Its remains may possibly be 
located below the street surface of 
Adolf Fényes Street and the still 
standing modern house on the odd 
house number side as weil. 

At the beginning of the AD 2nd 
century, the road was renewed and 
the houses were built on the extemal, 
street front of the lots. The earliest 



19.kip 

cseréppel fedett A gyalogjárósor ki
alakításával az eddigi homlokzat
sort egységesítik, az északi és a déli 
épület korai szakaszának homlok
zata még nem volt teljesen egyvo
nalban. Feltehetőleg ekkor szedik ki 
és planírozzák el az északi épület 
homlokzati pillérét. 

A 2-3. század fordulóján az utat 
lapkövekkel burkolják, a felmenő 

vályogfalakat kőfalakkal helyettesí
tik. Az út menti hatalmas pillérek és 
a belső masszív habarcsos kőfalak 
alapozása nyomán statikailag felté
telezhető, hogy az épületre valószí
núleg emeletet húzhattak 

A 3. századi folyamán a belső te
ret időnként átépítik, a padlószinte
ket többször megújílják. 

A lakónegyedet a katonaváros ki
ürítésekor hagyják el, de maga az 
épület a katonaváros város funkció-

such house had stone 
foundations with a 
wooden structure and 
walls made from clay 
bricks. A porticus with 
wooden columns 
opened to the street 
itself (Figure 19). 
During the AD 2nd 
century, the road was 
broadened towards 
the east, the forrner 
sidewalk was trans-
posed below the cov

ered porticus row. The level of the 
porticus was also raised. The house 
was built of adobe bricks on stone 
foundations and roofed with tiles. 
The forrnation of the new sidewalk 
resulted in a uniform street front, 
although the facades of the northern 
and southern houses under discus
sion here were not yet aligned. 
Presumably, it was at this time that 
the pill ar of the building' s northern 
facade was removed and its place 
leveled. 

At the tum of the AD 2nd and 3rd 
century, the road was covered with 
fiat stone slabs and the adobe brick 
walls were replaced by stone con
structions. On the basis of the large 
pillars along the road and the mas
sive, plaster foundations of the inner 
walls it may be concluded from a 
static point of view, that another 
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20. kép 

jának megszúnése után is valami
lyen formában használatban marad, 
falait csak a középkor folyamán 
kezdik elbontani (20.kép). 

Madarassy Orsolya 

Középkor 

A későrómai katonaváros tervsze
rű kiúrítését követően az elhagyott 
telkeken lassú, természetes feltöltő
dés, humuszosodás indul meg. A 
középkor folyamán területünk 
mindvégig az óbudai városmagtól 
távolabb lévő, Szenljakabfalvával 
határos déli rész alig lakott vidéke 
marad. A közelben található egyet
len ismert jelentősebb épület a 14. 
század második felének elején fel
épülő klarissza kolostor. A közleke
dés irányát a későrómai tábor dél
nyugati kapujához vezető út nyom
vonala jelöli ki. A használatkor fel-
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storey was probably 
built on the top of this 
building. 
During the AD 3rd cen
tury, the inner spaces 
were periodically rebuilt 
and the floor levels were 
renewed several times. 
These living quarters 
were abandoned at the 
time of the military evac-
uation, although the 

building itself remained in some form 
of use even after the military function 
of the Military Town ceased. Its walls 
were only demolished sometime d ur
ing the Middle Ages (Figure 20). 

Orsolya Madarassy 

The Middle Ages 

Following the planned evacuation 
of the Late Roman Military Town, the 
lots abandoned were filled by natural 
deposits and humus forrnation began 
in them. During the Middle Ages this 
area always remained isolated from 
the Óbuda town center and became a 
sparsely inhabited area in i ts southern 
outskirts bordering on the viliage of 
Szenljakabfa. The only relatively sig
nificant building that survived in the 
area was the Oarissa Monastery that 
was built during the second ha1f of 
the 14th century. The main direction 



hordott és természetesen lerakódott 
sírnak az út keleti szélére való lemo
sódása vált megfigyelhetővé, amely 
13-14. századi leleteket tartalma
zott. 

A feltöltődésból kilátszó római fa
lak az épülő és átépülő város 
építóanyagszükségleteinek kielégí
téséhez nyújtottak lehetőséget. Így a 
2-3. századi porticusos ház jelentős 
pilléreit már a középkorban elkez
dik kitermelni, amelynek nyomát 
területünk déli felén tártuk fel. 

Ugyancsak ezen a részen került 
elő egy észak-déli tájolású, a falki
szedésekkel bolygatott, magányos 
temetkezés. 

A városmaghoz közelebb eső 

északkeleti részen jelentéktelen 
mennyiségű 15. századj leletet tar
talmazó vermet-gödröt készítenek, 
amelynek szomszédságában a ró
mai kori homlokzat egységesítéshez 
köthető falkiszedéseket megboly
gatva, egy ugyancsak 15. századi 
betöltésú kutat ásnak. 

A török visszafoglalást követően 
az újratelepülő város építkezésej 
rniatt folytatják a még mindig lát
ható római falak kitermelését. Eb
ben az időszakban ássák a közép
korihoz közel elhelyezkedő kutat 
is. A második hullámban történő 

(német) betelepülés idején tölthetik 
fel a területet jelentősen és megin
dul a beépítés, amelynél a megma-

of traffic is shown by the orientation 
of the road that had lead to the south
western gate of the Late Roman mili
tary fortress. Its use disturbed and 
redeposited a grave on the eastem 
shoulder which naturally eroded and 
exposed. artifacts from the 13th-14th 
century. 

Roman Perlod walls visihle in the 
fill served as a quarry, exploited in the 
building and renovation of the town. 
In such a way, the major support pil
lars of the AD 2nd-3rd century porti
cus house had already been removed 
in the MiddJe Ages, as is shown by 
the traces discovered in the southern 
sedion of the investigated area. 

A single burial oriented north to 
south, disturbed by quarrying activi
ty, was a1so found within the same 
area. 

The northeastem sedion of the 
excavated area lay closer to the town 
center. A storage/refuse pit was 
found here that contained 15th centu
ry finds. A 15th century weil was a1so 
found in the proximity of this spot. 
This weil intersected with previous 
disturbances caused by the removal 
of walls when the Roman Perlod 
street front had been rebuilt into a 
straight, uniform style. 

Following the reconquest of the 
area after Ottomao Turkish rule, con
structions in the newly settied and 
renewed town further exploited the 
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radt antik falakra alapoznak. A te
lek déli részén, az utcafronton a je
lentős bortermeléshez köthetően 

boltos kőpincét építenek. 

Kárpáti Zoltán 
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Roman wall remains as quarries. 
During this same period, another 
weil was dug, in the proximity of the 
aforementioned medieval weil. At the 
time of the second wave of settle
ment, when German settlers moved 
in, the area was probably massively 
filled-in and landscaped. Significant 
construction activity at the time often 
used ruins from Antiquity as founda
tion walls. A vaulted wine cellar, 
associated with a prosperous vinicul
ture, was built in the southern sec
tion of the area. 

Zoltán Kárpáti 



Fazekasműhely nyoma 
az aquincumi katonavá
ros délnyugati részében 
(Bp., Ill. ker. Kiscelli utca 73.) 

A Kiscelli utca 7~an, egy metodis
ta imaház építése kezdődött. Az épü
let alapozásást megelőzően, 1997. 
októberében a telken az Aquincumi 
Múzeum leletmentő ásatást végzett. 
A terület a római kori katonaváros 
nyugati peremén húzódik (21 .kép), 
alig több mint 20 méterre attól a te
lektől, amelyen az 1928-29 évek fo
lyamán Nagy Lajos két fazekaske
mencét tárt föl (PÓC2Y 1956 78-90). 
E fazekasnegyed nyugati széle való
színűleg a Bécsi út túlsó oldalán volt, 
ahol Parragi Györgyi a '60-as évek 
végén ugyancsak kemencéket és egy 
műhely nyugati zárófalát találta meg 
(PARRAGI 1971 60-79). Egyelőre bi
zonytalan, hogy mekkora a fazekas-

21. kép 

Traces of a pottery work
shop in the southwestern 
section of the Aquincum 
Military Town 
(Bp., District ill, 73 Kiscelli 
Street) 

Construction of a Methodist chapel 
has begun at 73 Kiscelli Street. In 
Odober 1997, prior to digging the 
foundations for this building, the 
Aquincum Museum carried out res
cue excavations in the area. The 
investigated surface lay at the west
ern edge (Figure 21) of the Roman 
Military Town, some 20 m from the 
lot where Lajos Nagy excavated two 
kiins in 1928 and 1929 (PÓCZY 1956 
78-90). The western edge of this pot
ter 's quarters was probably on the 
other side of present day Bécsi Road, 
where Györgyi Parragi also found 
kiins and the western wall of a work

shop at the 
end of the 
l 9 6 o s 
(PARRAGI 
l 9 7 l 
60-79). To 
date, the 
eastern 
extent of 
this pot
ters' quar
t e r s 

ss 



negyed kite~edése kelet felé. Méltán 
várhattuk, hogy területünkön továb
bi kemencék vagy a kerámiagyártás 
más eszközei, hulladékai, esetleg fa
zekasmúhelyhez kapcsolódó épüle
tek kerülnek elő. 

Az új imaházat 35 X 17méter alap
területűre tervezték, ehhez csatlako
zott egy parkírozó. Az alsó szint a 
mai járőszint alatt 3 métemyi mély
ségben épült. A föld kitermelése so
rán újkori jelenségeket, e században 
készült kerárniát, téglatörmeléket és 
egy összedőlt vályogfal maradvá
nyait figyeltük meg. A szornszédos 
emeletes lakóház falában, kelet felől 
római kori faragott kváderköveket és 
egy feliratos kő töredékét láttuk, a fal 
alapját három métemyi hosszúság
ban egy meghatározhatatlan korú, 
habarcsos kőfal alkotta. Az új ház hat 
pontalapra épült, a pontalapok he
lyén 3 X 3 méter felületű, 2 métemyi 
mélységú kutatóárkok megnyitására 
volt lehetőségünk. A sárga feltöltő
dés, amit a mai járószint alatt láthat
tunk a kutatóárkokban még l méter 
mélységben folytatódott. Ezt egy 
keskeny, mindössze 10-20 centimé
ternyi vastagságú barna réteg követ
te. Ebben a rétegben római kori 
házikerámiák, tetőcserepek töredé
kei, apró bronztárgyak darabjai, ke
vés juh- vagy kecskecsont, az észak 
felőli kutatóárkokban pedig átégett 
agyagfal omladékai feküdtek. 
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remains uncertain. Therefore, it was 
reasonable to expect that additional 
kilns and other equipment as well as 
refuse and perhaps even buildings 
related to ceramic manufacturing 
would surface in this territory. 

The new chapel was designed to 
cover a 35 by 17 m area with an adja
cent parking lot. The basement was 
built 3 m below the modem walking 
surface. During the removal of earth, 
Modem Age phenomena, ceramics 
from this century, brick fragments 
and the remainsof a collapsed wattle 
and daub wall were observed. 
Carved and dressed Roman stones 
and a fragment from an inscribed 
stone were identilled in the wall of 
the neighboring, several storeys high 
house. The foundation of that wall 
was made from piastered stone of 
unknown age along a length of three 
meters. The new building was 
plarmed to be erected on six separate 
dot foundations. Test pits with a 
depth of 2 m, measuring 3 by 3 m 
were opened at the future places of 
these foundations. The yellow fill 
observed below the modem walking 
surface was found at a depth of l m 
in these test pits. This was followed 
by a narrow, 10-20 cm thick brown 
layer. This layer contained sherds of 
domestic pottery, fragments of 
rooftiles, small pieces of bronze 
oo;ects and some bones from sheep or 



A kerámiatöredékek anyaga általá
ban magas vasoxid tartalmú. Tégla
vörösre és narancssárgára, egyes da
rabok feketére égtek ki vagy nyers 
színűek. Némelyik vörös edény felü
letét is ugyanilyen nyers színű a
gyagmáz (engobe) borílja. A töredé
kek kivétel nélkül korongon készült, 
vastag falú házikerámiák darabjai. A 
legtöbb edény lapos, 2~30 cm pe
remátmérőjű tál volt. A tálak pereme 
széles, lapos, kettős árkolással díszí
tett, a Kiscelli utcai kemencék romjai 
között talált tálakéhoz hasonló. Ezen 
kívül volt a leletek között néhány 
hombár- és korsótöredék 

A tetőcserepek egyikén bélyeg lát
ható. Sajnos, a bélyeg feliratából 
csak egy G betű felső része olvasha
tó ki. A betű a LEG felirat része, a 
"legio" rövidítése lehet. A Kiscelli 
úton és a Bécsi úton feltárt kemen
cék mellett három legio bélyeges 
tetőcserepeit találták meg, -a legio 
X. Gemina, a legio IV. Flavia és leg
gyakrabban a legio Il. Adiutrix gyárt
mányai,- valószínű hogy e három 
legio közill valamelyik számára ké
szítették ezt a cserepet is. 

A bronztöredékek a kerámiatör
melék közé keveredve kerültek a 
földbe (22.kép), erősen korrodáló
clott fibula-, tű- és lemezdarabkák. 

A legtöbb lelet az észak felőli kuta
tóárokban, az átégett agyagomladé
kok között volt. Valószínűleg azok-

goa t. Rubble from a bumt adobe wall 
was discovered in the northern test 
pit. 

The material of sherds usually con
tained a high proportion of iron 
oxide. These pieces were fired to a 
brick red or orange color. Some were 
black, while others retained their raw 
clay color. The surface of some red 
vessels was covered with the same 
type of raw clay slip (engobe). All 
sherds originate from thick-walled, 
wheel-thrown ceramics. Most of them 
are fragments of low bowls with rim 
diameters of 20 to 30 cm. The rims of 
these bowls were broad and decorat
ed with a double groove. These 
sherds were similar to those found 
among the ruins of kilns discovered 
at Kiscelli Street. In addition, some of 
these finds originated from storage 
vessels and jugs. 

One of the roof tiles was stamped. 
Unfortunately, only the upper section 
of a letter "G" has survived from the 
text of this stamp. It is part of the 
inscription LEG, which may have 
been the abbreviation for the word 
"legio". In addition to the kilns exca
vated at Kiscelli Street and Bécsi 
Road, stamped roof tiles from three 
legions, made by X. legio gemina, N. 
legio Flavia and, most frequently, by 
the legio II. adiutrix may be found. It 
is probable that the tile fragment 
under discussion here was a1so made 
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kal együtt, egy planíro
zás folyamán kerültek 
a területre. Mivel sem
milyen építmény 
alapjait nem találtuk 
meg, nem bizonyíthat
juk, hogy a fazekasne
gyed területe idáig ter
jedt. Az valószínű, 
hogy az átégett agyag
darabok a szomszédos 
telken épített kemen-

cék romjai, és a leletek 22. kép 

a fazekasműhely hulla-
dékai. Ezért feltételezhetjük, hogy a 
fazekasnegyed kemencéi nem voltak 
távol az északi kutatóárkoktól. A ró
mai kori barna rétegben a Kiscelli ut
cai műhelyben készült edénytöredé
kek voltak. Ezek az l. század végére, 
estleg a 2. század elejére datálhatók. 
Az egyik kutatóárokban e réteg fö
lött a sárga színű agyagban egy 4. 
századi érem került elő. 

Az l. század második felében már 
a Flórián tér körzetében legio- és 
legalább egy alatábor létesül. Az el
ső tábor (táborok?) létesítésével egy
szerre tűzik ki a a tábor körüli tele
pülés insula és telekrendszerét, vala
mint a katonai territórium határait 
(NÉMETH 1990 675-682). A korai fa
zekasműhelyek esetében kérdéses, a 
korai legiotábort kötülvevő kato
navároshoz, vagy a városon kívüli, 
katonai területen létesített ipartelep-
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by the soldiers from one of these 
legions. 

The fragments of bronze were 
buried mixed with sherds. They are 
heavily corroded pieces from fibulae, 
pins and piates (Figure 22). 

The majority of finds carne to light 
in the northern test pit among bumed 
adobe rubble. It is possihle that they 
were deposited in the area together 
wi th the rubble when the surface was 
levelled. Since no traces of any foun
dation were found, it is not possihle 
to demonstrate that the area of the 
potters' quarters extended this far. It 
seems likely that the hurned pieces of 
clay originate from the kilns that had 
stood on the neighboring lot and that 
the sherds represent refuse from the 
potters' workshops. Therefore, one 
may hypothesize that the kilns of the 
potters' quarters stood in the proxim-



hez tartozhattak~? Annyi núnden
esetre bizonyos, hogy megszúnésük 
-a Kiscelli utca 73. telken az elplarú
rozott kemencék nyomai - időben 

megfelel a 2. századi legiótábor és a 
katonaváros kőbeépítésének idejével, 
azaz Hadrianus- Antonius Pius ural
kodására, a l~as -140-es évek tájá
ra keltezhető. 

A 2-3. századi katonaváros nyu
gati határa az eddigi ásatási megfi
gyelések alapján (MADARASSY 
1995, 1996, 1997) nagyjából a mai 
Bécsi út páros oldalán a keleti te
lekhatárok sávjában húzódhatott. A 
I<iscelli utca 73. telken megfigyelt 
rétegsor alapján itt feltehetőleg egy 
római háztömb- insula - közpon
ti udvara lehetett, a 2.-3. században. 

A 3. század végén - 4. század ele
jén a katonavárosnak ezt a részét ki
ürítik, a terillet a katonai territóri
um része marad. 

Madarassy Orsolya-Bugán Adél 
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ity of the northern test pits. The 
brown, Roman Period layer con
talned ceramics made in the Kiscelli 
Street workshop. They may be dated 
to the late AD 1st and the heginning 
of the AD 2nd century. ln one of the 
test pits, an AD 4th century coin was 
found in the yellow clay above this 
layer. 

During the second half of the AD 
1st century a legionary fortress and at 
least one ala fort were established 
within the region of present-day 
Fórián Square. At the time these 
fort(s?) were built, the system of insu
lae and lots of the surrounding settle
ment, as weil as the borders of the 
military territory, were also defined 
(NÉMETII 1990 675-682). ln the case 
of the early potters' workshops it 
remains a question whether they 
were part of the military settlement 
that had surrounded the legionary 
fortress or whether they forrned part 
of the manufacturing site established 
outside the dty within the military 
area. It seems certain, however, that 
(according to the traces of kilns lev
eled at lot 73 in Kiscelli Street) they 
are coeval with the reconstruction 
into stone of the AD 2nd century 
legionary fortress and Military Town. 
This reconstruction work may be 
dated to the reign of Hadrianus -
Antonius Pius around the AD 130-
140s. 
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On the basis of field observations 
available to date the western border 
of the AD 2nd-3rd century Military 
Town (MAD~Y 1995, 1996, 
1997) must have been on the evenly 
numbered side of Bécsi Street, within 
the band of the lots' eastem border. 
The stratigraphy observed at 73 
Kiscelli Street shows that the central 
courtyard of a block (insula) may 
have been located there during the 
AD 2nd-3rd century. At the end of the 
AD 3rd and beginning of the AD 4th 
century, this part of the Military Town 
was evacuated, however, the area still 
remained part of the military territo
ry. 

Orsolya Madar~Ade'l Bugán 



Újab b kutatások az 
aquincumi katonaváros 
nyugati felében 
(Bp., Ill. ker. Vályog utca 8.) 

1995 folyamán végeztünk régészeti 
feltárást a Vályog utca 8. telken 
(MADARASSY 1996 53-61). 1997 
decemberében alakították ki a tár
sasház parkológarázsát, a megkuta
tott területtől északnyugatra itt volt 
lehetőségünk még néhány napos le
lehnentésre. A Vályog utca 10. kerí
tésének megerősítésénél egy 3. szá
zadi kelet-nyugati faJ, és az azt kí
sérő későrómai sírsor két bolygatott 
kőslrja került elő. 1995-96 ban a Vá
lyog utca fokozatos beépítésének 
kapcsán a terület mozaikszerűen 

kutatott. A 97-es leletmentés ered
ményei az eddigi megfigyeléseket 
ámyalják, a nyugati városzél 3. szá
zadi történetét pontosílják. 

1995-ben itt a katonaváros egy ke
let-nyugati irányú úlját, valamint az 
ezt az utat északról lezáró hosszú 
bérház porticusát és egy lakóhelyi
ségsorának részJeteit tártuk fel. A 
ház északi felét a Vályog utca 10. tel
ken Nagy Tibor dokumentálta 
1942-ben (NAGY T. 1943 378). A 
többlakásos hosszú ház két nagy 
építési periódusa megfelel a 2-3. szá
zadi legiótábor két nagy építési peri
ódusának, a canabae más ponljain 

Recent research in the 
western sedion of the 
Aquincum Military Town 
(Bp., District ill, 8 Vályog Street) 

During 1995, archaeologicaJ excava
tions were carried out at lot 8 in 
Vályog Street (MADARASSY 1995 53-
61). The garage complex of a condo
minium was built here in December 
1997 northwest of the investigated 
area. Therefore, only a few days 
remained during which the area 
under discussion here could be sur
veyed. An AD 3rd century wall run
ning east-west and two disturbed 
stone grave constructions of a row of 
Late Roman burials were found when 
the fence of lot 10 was reinforced in 
Vályog Street. 

In connection with the graduaJ 
development of Vályog Street during 
1995-1996, this area was investigated 
in a mosaic-like pattem The results of 
rescue excavations in 1997 added 
new shading to previous observa
tions and helped in fine-tuning the 
AD 3rd century history of the áty's 
western section. 

In 1995, one of the Military Town's 
east-west roads and the porticus as 
wellas a row of habitation structures 
from a long living house adájcent to 
the northern side of this road were 
found. The northern half of this 
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már megfigyelt városrendezési ten
denciákhoz illeszkedik. Tehát a 2. 
században kialakított épületet a 
markomann háborúk utáni építési 
hullámban némileg komfortosabban, 
korszeruöb technikával de jellegében 
ugyanazt újílják meg. 

A 3. század első felének építkezé
sei viszont lényegében más jellegű
ek. A most megfigyelt rózsaszínha
barcsos, festett falú épületrészlet 
ugyanolyan technikai megoldásokat 
mutat, mint az 1996-ban a Vályog 
utca 13-ban feltárt terrazzós, festett 
falú többhelyiséges lakóházrész. 
Mindez pedig az eddigi insularend
szert mintegy szétfeszíti, az eddigi 
közterületek épülnek be, az insula 
udvara (Vályog utca 13.) valarnint a 
hosszú háztól nyugatra lévő közte
rület (Vályog utca 8-10.) (23. kép). 

Úgy tűnik, egyrészt a severusi 
konjunktúra idejének anyagi jóléte a 
katonacsaládok szegényebb rétege
inél minőségi életformaváltást hoz 
magával másrészt a canabae colonia 
rangra emelése folytán az eddigi 
szigorú katonai jellegű városrende
zési elveket egy lazább, az egyéni 
igények és lehetőségek iránt tole
ránsabb tendencia érvényesül. 

Ez az építési periódus legalább 
két nemzedéken keresztül folyama
tos, (Vályog utca 13.) és a kato
naváros létének utolsó szakaszáig 
tart. Egyre valószműbb, hogy a 
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house was documented at 10 Vályog 
Street by Tibor Nagy in 1942 (NAGY 
T. 1943 378). The two major construc
tion phases of this long house corre
spond to those of the AD 2nd-3rd 
century legionary fortress. It also 
falls in line with Roman Period 
urban developmental tendendes 
observed in other parts of the 
canabae. Thus the house, built in the 
AD 2nd century, was renewed dur
ing the wave of reconstruction that 
followed the Marco-mannic Wars. 
This renovation used more advanced 
techniques and resulted in a more 
comfortable construction. However, 
it retained the original character of 
the house. 

Construction work that took 
place during the first half of the 
AD 3rd century, on the other hand, 
display a fundamentally different 
character. A detail from a building 
under discussion here used pink 
plastering and was decorated with 
wall paintings. It also displays 
technical solutions observed in the 
case of the remains of a multi-room 
house with terrazzo floors, decorat
ed with wall paintings found earli
er at Vályog Street 13. These build
ings do not fit within the system of 
the insulae. It shows that forrner 
public areas, such as the courtyard 
of the insula {13 Vályog Street) and 
the square west of the long house 



23. kip 

későrómai hadseregreformok kap
csán történő csapatátszervezések 
nyomán a várost központilag hagy
ják fel, szervezetten ürítik ki. 

A ~. század fordulóján ez a te
rület már külterületnek számít, egy 
későrómai segédcsapat temetkezik 
az elplanírozott épületek mentén 
('I'OPÁL 1996). A most előkerült tég
lapadlójú kólapos sírban barbár jel
legű üvegpaszta gyöngysor és két 
berakásos korongfibula melléklettel 
eltemetett asszony bolygatott csont
vázát a temető legkésőbbi szakaszá
ra, a 5-6. század fordulójára keltez
hetjük (24.kép). 

Madarassy Orsolya 

(8-10 Vályog Street) were filled by 
construction ma terials (Fígure 23). 

It appears that the availability of 
material goods during the conjunc
ture of the Severus Period, resulted in 
a gradually improving way of life 
even for families in the relatively 
poor ranks of the military. On the 
other hand, due to the emergence of 
the canabae to the rank of colonia, the 
earlier rigid, military principles of 
urban development were re-placed 
by a more tolerant tendency that 
catered for individual tastes and 

·material possibilities. 
This construction phase retained 

continuity for at least two generations 
(13 Vályog Street), and lasted until the 
!ast days of the Military Town's exis
tence. It seems increasingly likely that 
the reorganization of army units that 
took place within the framework of a 
comprehensive Late Roman military 
reform resulted in the centrally 
planned abandonment of the town in 
the form of an organized evacuation. 

By the tum of the AD 3rd-4th cen
tury, the area under discussion here 
became the outskirts of Aquincum 
and soldiers of a Late Roman auxil
iary unit were buried along the lots of 
levelled buildings (TOPÁL 1996). The 
grave recently discovered here was 
covered with stone slabs and had a 
brick floor. In addition to the dis
turbed skeleton of a woman who ~as 
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enterred here., a string of glass paste 
beads in a Barbarlan style as well as 
two disc-shaped hbulae with inlay 
were brought to light from this burial. 
This grave may be dated to the latest 
period of the cemetery at the tum of 
the 5th-6th century (Figure 24). 

Orsolya Madarassy 



Római kori védműrend-. . szer nyomat az aqutncu-
mi katonavárostól észak
ra 
(Bp., III. ker. Filatorigát) 

A Bp. ill. ker. Filatorigát - volt HÉV 
megálló, majd BKV területen a 
Baumax cég üzletház építését hatá
rozta el. A régészeti védettség alatt 
álló, nagykiterjedésű területen a be
építési terv mélygarázst is tervezett. 
Idei kutatásunk szondázó jellegű 

volt, annak megállapítására, hogy a 
római kori területfelhasználás (te
mető illetve beépítettség) milyen 
feltételekkel teszi lehetévé a mély
garázs építését. A szondázó jellegű 
feltárás eredményeitől függően vé
gezzük majd el az építkezést meg
előzően a terület teljes feltárását. 

A szóban forgó telek az aquincu
mi katonaváros északi temetőjének 
feltárt részei és a polgárvárost a 
katonavárossal összekötő észak-dé
li főútvonal, illetve a vízvezeték 
nyomvonala közötti területen he
lyezkedik el. (25.kép) A korábbi fel
tárások alapján várható volt a teme
tő keleti szegélyének előkerülése 

(ZSID! 1990 723-729), valarnint a 
déli részeken egy diagonális út és 
annak déli részéhez csatlakozóarr 
épületek (HAMPEL 1891 52) előke

rülése. Különösen fontos volt a 

Remains of the Roman 
fortification system north 
of the Aquincum Military 
Town 
(Bp, District ill, Filatorigát) 

The Baumax firm has decided to con
struct a business center in the District 
III of Budapest, near what had been 
the "Filatorigát" commuter train stop 
(subsequently owned by the 
Budapest Traffic Company). This 
extensive area, protected by archaeo
logical heritage laws, is also designed 
to accommodate an underground 
parking facility. Investigations this 
year took place in the form of test 
excavations in order to determine the 
manner in which this construction 
plan can be fit within the framework 
of Roman Period land use (cemetery 
and settlement occupation) studies. 
Rescue excavations preceding build
ing work will be carried out on the 
basis of this excavation survey work. 

The area under discussion here is 
bordered by the excavated sections of 
the northern cemetery that belonged 
to the Aquincum Military Town, the 
north to south main road that con
nected the Civil and Military Towns 
and the line of the aquaduct (Figure 
25). On the basis of previous excava
tions, the discovery of the cemetery's 
eastem edge can also be anticipated 
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25. kép 

mélygarázs építése szempontjából a 
római koriszintek meghatározása. 

A kutatóárkokat - az idő és a 
pénzügyi lehetőségek figyelembe
vételével - úgy alakítottuk ki, hogy 
azok a tervezett mélygarázs terüle
tét rnind észak-déli, rnind pedig 
kelet-nyugati irányban átfogják A 
telek a tőle nyugatra lévő területek
hez képest kb. 1,5-2 méterrel maga
sabban fekszik, - ami a korábban a 
környéken végzett kutatások alap
ján, - újkori, vastag fel töltés ered
ménye. Észak-déli irányban három 
(97 /l-ill.), kelet-nyugati irányban 
egy kutatóárkot (97 /IV.) húztunk. 
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(ZSIDI 1990 723-729), while a diago
nal road with adjacent buildings 
along its southern side will probably 
occur in the southern sedion of the 
territory to be stU<:lied (HAMPEL 
1891 52). Special emphasis was Jaid 
on the identification of Roman Period 
layers that are of special importance 
from the viewpoint of the under
ground parking lot. 

Although the test trench system was 
designed with regard to Limitation of 
time and the financial budget, but in a 
way that encompassed both the entire 
north to south and east to west dimen
sions of the area. The altitude of the 
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A kutatóárkok mindegyikében 
(26.kép) - mint az várható volt - egy 
igen vastag újkori (salakos illetve 
téglagyári) törmeléken kellett áljut
nunk, mely alatt 2-4 méteres változó 
mélységben értük el az újkori réte
gek alatti, változó vastagságú (20-60 
cm) humuszréteget E humuszréteg
ból történtek beásások a római kor
ban az altalajba. A 97 / II.,N. árkok
ban az altalaj sárga homokos volt, s a 
másik két árokénál magasabban je
lentkezett. Ezzel szemben a 97 / l. 

investigated territory to its 
west lay some 1.5-2 m above 
the modem surface. Previous 
research has shown that this 
difference is due to a tlúck 
Modem Age fill that had 
accumulated here. Three 
north to south trenches (97 /I
III) and a single east to west 
trench (97 / IV) were opened in 
this part of the studied area. 
As had been expected, a 
Modem Age deposit of con
siderable thickness (including 
slag and brickyard rubble) 
had to be penetrated before 
the 20-60 cm tlúck humus 
layer was reached at depths 
varying between 2 and 4 
meters (Figures 26). Roman 
perlod features were dug into 
the subsoil from this layer of 
hum us. In Trenches 97 / II and 

IV the subsoil was yellowish and 
sandy and was found at a higher level 
than in the other two trenches. In con
trast to this phenomenon, aceording 
to Ferenc Schweizer, a geomorpholo
gist, Trench 97 / l contained a natural 
depression forrned by a spring's 
basin. The test trench almost coincicles 
with the Roman Perlod ditch into 
which this basin opened. Human 
bone, a Roman brick and a simple 
carved stone archltectural ornament 
were found below the Modem Age 
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árokban, Schweizer Ferenc geológiai 
szakvéleménye alapján, egy termé
szetes forrástó mesterséges kimélyí
tését találtuk. A kutatóárok és a for
rástából kimélyített árok nyomvona
la csaknem egybeesik. Az árok újkori 
betöltése alatt emberi csontot, római 
kori téglát és egyszeruób építészeti 
faragványt találtunk. Ez arra utal, 
hogy az árok a közeli római kori te
mető használata idején, vagy annak 
felszámolásakor már létezett. A 97 /I. 
kutatóárok déli szegélyénél kezdő
dött az a homokos magasabb sziget, 
amely a 97 / Il. és a 97 l IV. árkokban 
került elő. A homokos sziget színlje 
ismét esik a 97 /Il. árok déli részén, s 
a 97 / ill. árokban már egy, a vízfeltö
rések nyomát viselő alacsony ártér, 
vagy meder természetes betöltődését 
találtuk. A szürke, kemény, iszapos 
réteg viszonylag gazdag volt lelet
anyagban, objektumot azonban nem 
találtunk. A Leletanyag egyenletesen 
oszlott meg, a zömét alkotó kerámia 
túlnyomó többsége igen kicsire 
összetöredezett darabokból állt. 
Míndezek a meder természetes be
töltődésére utalnak. 

A kutatóárkok feltárása során te
mető nyomát - eltekintve a 97 /l. 
árokban előkerült néhány szórvány 
csonttól és kőfaragványtól - nem ta
láltuk. A katonaváros északi temetőjé
nek keleti szegélye valószínűleg e te
rülettől nyugatra helyezkedhetett el. 
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fill deposited in this ditch. This shows 
that the ditch had already been 
opened both when the nearby Roman 
cemetery functioned and was aban
doned. The sandy isiand detected in 
Trenches 97 / II and 97 /ill, lying at a 
somewhat greater altitude, began at 
the southern edge of Ireneh 97 /L l ts 
altitude, however, decreased in the 
southern sedion of Ireneh 97 /Il. 
Treneh 97 / ill already shows charac
teristics of a floodplain or riverbed 
profile with deposits left by renewed 
inundation. The gray, hard layer of sil t 
was relatively rich in artifacts, howev
er, it contained no features. The even
ly distributed find material mostly 
consisted of heavily fragmented 
ceramic sherds. These phenomena are 
indica ti ve of natural deposition in this 
riverbed. 

Aside from the sporadically found 
human bone and the stone carving, 
no traces of the cemetery were found 
when Trench 97 / l was opened. The 
eastem edge of the Military Town's 
northern cemetery probably lay fur
ther to the west of this area. 

On the other hand, details of a 
major Roman Perlod feature, sur
rounded by a system of forti.fications, 
were located on the sandy elevation 
surrounded by the spring's natural 
basin and the riverbed. The east-west 
forti.fication system could be clearly 
observed in the profile sedion of 



A természetes forrástó és a 
mélyenfekvő meder által körülvett 
magasabb homokszigeten azonban 
egy védműrendszerrel körbevett 
nagyobb római kori objektum né
hány részlete került elő. A 97 / II. 
árok metszetében jól megfigyelhet
tük az objektum kelet-nyugati véd-

BEl sd ...,.....JMf(j 
INNCit Mt.-..Y I"'S1 f'(ANtt -.u 

műszakaszának szerkezetét. (27., 
28.kép) Az árokban a kelet-nyugati 
irányú védműszakasz szerkezeté
nek három elemét azonosítha ttuk A 
legészakibb szerkezeti elem a maga
sabban jelentkező sárga, kissé agya
gos töltés. Ennek déli oldalához 
csatlakozik a cölöpökkel erősített 

palánkszerkezetű fal. Ettől délre egy 
kettős árok keresztmetszete rajzoló
dott ki. A védművekhez tartozó ré
tegek nem kerültek elő, betöltésük
ből is csak igen csekély számú, jel
legtelen kerámia származik. A 97 / L 

Ireneh 97 /Il (Figure 27, 28). Three 
structural elements of the east-west 
sedion of the fortification were recog
nized. Of these, the northemmost ele
ment is a yellowish slightly clayey fill 
that occurred above a certain level. On 
i ts southern edge, this fill was adjacent 
to a timber structure fortilled by posts. 

árokban észlelt, természetes forrás- 27-28. kép 
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tóból alakított árok minden valószí
nűség szerint e védműrendszer 

árokelemének észak-déli szakaszát 
alkothatta. 

A 97 / ll. és a 97 / IV. árkokban, a 
védművekkel körülvett területen 
belső objektumok maradványait is 
megtaláltuk A 97 / ll. árokban cö
löplyukakat, árkocskát és egy négy
szögű, félig földbemélyített objektu
mot tártunk fel. Ez utóbbi betöltésé
ből római kori házikerámia, csont
eszköz került elő, és egyik sarkában 
sütőplatnit tártunk fel. A 97 /IV. 
árokban (29./cép) egy "fonatos" szer
kezetű sövénnyel is erősített fal ki
szedett metszete került elő. Ettől 
északra egy tölcséresen mélyülő ár
kot találtunk. A sövényfaltól keletre 
egy, a rendszer szerkezetébe illesz
kedő köves omladékot találtunk, 
melynek faragott kő- és téglaanya
ga a déli metszetfal alatt húzódó kő
falhoz tartozhattak Saj
nos a kutatóárkok rend
szere arra nem volt ele
gendő, hogy az objektu
mok között szorosabb 
alaprajzi összefüggést 
megállapíthassunk. 

Az új kutatási eredmé
nyek mind Aquin-cum 
topográfiájához, mind 
pedig Aquincum törté
netéhez eddig ismeret
len, új adatokat szolgál- 29. kép 

70 

Purther to the south, the CfOS.Ysection 
of a double moat could be seen in the 
section. No layers assodated with this 
forti.fication system could be identi
fied. The moat fill contained but a few, 
non-characteristic pot sherds. The 
ditch that had opened from the natur
al spring's basin detected in Trench 
97 /I probably forrned the north to 
south stretch of the moat assodated 
wi th the forti.fication system. 

97 / II and 97 / IV contained remains 
of the features that had been located 
within the system of fortifications. 
Post holes, a small ditch and a rectan
gular, semi-subterranean feature were 
excavated in Trench 97 / II. The fill of 
this latter feature contained frag
ments of domestic pottery and a bone 
tool. A baking p late was also found in 
one of its comers. The imprint of a 
wall reinforced by a woven twig 
structure carne to light in Trench 



tattal<. Topográfiailag a katonaváros 
és polgárváros közötti terület egy 
korai, katonai jellegű objektumának 
sikerült a nyomára bukkanni. Törté
netileg az adatok arra utaltak, hogy 
az objektum a katonaváros északi te
metőjének megnyitását megelőző 

korszakban volt használatban, azaz 
a 2. század első évtizedei előtt. 

Ugyancsak erre az időszakra utal a 
Szentendrei út keleti oldalán, éppen 
ezzel az objektummal azonos magas
ságban előkerült cölöpös szerkezetű 
építmény is (ZSID! 1995 38-44), 
melynek összefüggése az újonnan 
feltárt objektummal azonban további 
kutatást igényel. 

Zsidi Paula 
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97 / IV (Figure 29). A funnel-like ditch 
was dug north of this wall. East of 
the twig structure, stony rubble was 
found that fitted within the system of 
the forti.fication structure. The carved 
stone and brick material of this fill 
must have belonged to the stone wall 
that ran below the sedion wall. 
Unfortunately, our system of test 
trenches was not sufficiently elabo
rate to allow relationships to be estab
lished between the ground plans of 
these internal features. 

These new results contributed new 
data to previously unknown aspects of 
both the archaeological topography 
and the history of Aquincum. In a 
topographic sense, a new early mili
tary feature lying between the Military 
and Civil Towns was brought to light. 
Historical data suggest that this fea
ture was in use during the perlod that 
preceded the opening of the northern 
cemetery assodated with the Military 
Town. This corresponds to the time 
prior to the first decades of the AD 
2nd century. Previously, another con
struction with timber structure was 
discovered on the eastem side of 
Szentendrei Street (ZSIDI 1995 3844). 
It falls exactly in line with the features 
under discussion here, although its 
connection to the newly discovered 
features needs turther investigation. 

Paula Zsidi 
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Kutatások az aquincumi 
polgárváros déli 
előterében 
(Bp., III.ker. Szentendrei út 101.) 

A Restaro Kft. a Szentendrei út 101. 
sz. alatt mélygarázsos, kétszintes 
épület építését tervezte. A terület a 
római kori polgárváros déli kapujá
ból délre induló római kori főútvo
nal keleti oldala mentén fekszik, a 
déli városfal tól mintegy 90-120 mé
ternyi távolságra. (30.kép) A korábbi 
feltárások eredményei alapján e 
helytől északra feküdt a városfalon 

30. kép 
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Research in the southern 
outskirts of the 
Aquincum Civil Town 
(Bp., District ill, Szentendrei 
Street 101.) 

A firm named Res ta ro Ltd. planned 
the construction of a two-storey 
building with an underground 
garage at lot 101 on Szentendrei 
Street. This area lay east of the 
Roman road that left towards the 
south from the southern gate of the 
Roman Period Civil Town. This site 
lay some 90-120 m outside the 
southern city wall (Figure 30). 
Previous excavations have revealed 
that an inn (deversorium) existed 
north of this site but still outside 
the wall while the so-called "pot
ters' settlement near the Schütz 
Restaurant" functioned here from 
the heginning of the AD 3rd centu
ry onwards (BÓNIS 1993/95 230-
231). As far as is known, no previ
ous excavations have been carried 
out at the site under discussion 
here. However, cremanon graves, 
altar stones devoted to Jupiter and 
other epigraphic monuments had 
been brought to the Aquincum 
Museum from its immediate envi
ronment (L. NAGY, 1937 265; K. 
SZIRMAI, 1984 255-256}. These 
data allow the presumption that 



kivüli vendégfogadó (deversorium), 
a 3. század elejétől az ún. Schütz 
vendéglő melletti fazekastelep 
(BÓNIS 1993/95 230-231.} múkö
dött. A területen ismereteink szerint 
régészeti feltárás még nem történt, 
azonban közvetlen környékéről 

hamvasztásos sírok, Jupiternek 
szentelt oltárkövek és más feliratos 
emlékek kerültek az Aquincumi 
Múzeumba (NAGY L. 1937 265; 
SZIRMAJ 1984 255-256}. Ezek az 
adatok a terület intenzív római kori 
használatát feltételezik. Miután a te
rület rétegviszonyairól semmilyen 
korábbi információ nem állt rendel
kezésünkre, előzetesen szondázó 
jellegű kutatást végeztünk. Erre ke
rült sor az 1997. évben. 

i 
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the area was intensively occupied 
during the Roman Period. Since no 
previous information is available 
caneerning the stratigraphy of this 
site, it was first necessary to carry 
out test excavations. It is this part 
of the work that took place in 1997. 

The shorter side of this approxi
mately 100 by 40 m lot lies adjacent 
to Szentendrei Street. The western 
end, next to Szentendrei Street, 
could not be investigated due to 
the presence of modern ruins in 
that section of the site. Therefore, 
only the lot's eastem section, away 
from the forrner Roman Period 
road, could be investigated. Two 
test trenches were opened. One of 
these ran east-west along the lot's 
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A telek kb. 100 x 40 méteres, rövi
debb oldalánál a Szentendrei útra 
csatlakozik. A telek nyugati, a Szent
endrei útra csatlakozó végében a ko
rábban ott állt épület romjai miatt ku
tatni nem tudtunk, így egyelőre csak 
a keleti - a római kori főútvonaltól 
távolabbra eső- telekrészt kutathat
tuk. Két kutatóárkot húztunk, egyi
ket a déli telekhatáron kelet-nyugati 
irányban (1. árok), a másikat erre me
rőlegesen (2. árok). Az árkok széles
sége 3-4 méter között volt. A mint
egy háromhetes munka eredményei 
igazolni látszanak a terület intenzív 
római kori használatára vonatkozó 
feltételezéseinket. (31.kép) 

A jelenleg vízszintes felszín alatt a 
törmelékes legújabb kori (20. száza
di) feltöltés 80-200 cm vastagságban 
húzódott. Eredetileg a terület kelet 
felé- a római kori főúttól a Duna irá
nyába - erősen lejtett. (32.kép) A leg
újabb kori törmelék alatt világosbar
na, humuszos réteg volt, alatta hú
zódtak a korábbi kultúrrétegek, kb. 
60-80 cm vastagságban. Ezalatt talál
tuk az árkok nyugati oldalán a sárga 
homokos, a Duna felé eső területré
szen pedig a szürkés agyagos altalaj t. 

l. periódus: A terület legkorábbi 
használatára utalnak az elsősorban 
az l. árokban megfigyelhető hatal
mas cölöpkötegek(?) gödrei, agyag
tégJából épített falrészletek, vala
mint a kutatott terület legkeletibb, 
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southern edge (Trench 1). The other 
(Trench 2) ran perpendicular to the 
first. The breadth of the trenches 
varied between 3 to 4 m. The 
results of some three weeks of 
excavations seem to reconfirm our 
hypotheses conceming the inten
sive Roman Period use of this area 
(Figure 31). 

A 80-200 cm thick Modem Age 
(20th century) fill was found below 
the horizontal present-day surface. 
Originally, however, the area 
steeply sloped towards the east 

32. kép 

from the Roman Period main road 
in the direction of the Danube 
(Figure 32). The 60-80 cm thick earli
er culture bearing layers were 



legmélyebb részén tapasztalt fekete, 
döngölt betöltésú árok és környeze
te. A tárgyalt részletek közötti alap
rajzi összefüggést egyelőre csak a 
metszetek alapján feltételezzük. Az 
objektumokból el6került igen kevés 
leletanyag nem alkalmas egyelőre a 
periódus pontos datálására. 

ll. periódus: A korábbi temetkezési 
réteg, zömmel szarkofágos, illetve 
kőláda sírjai tartoztak ebbe a perió
dusba. Jellemző az idesorolt mintegy 
hat csontvázas temetkezésre az 
észak-déli tájolás, a sírok relatív na
gyobb mélysége, a viszonylagos le
letgazdagság, amelyre a rablások 
nagy száma is utal. Kiemelend6k a 
18. sír mellékletei közill az igen gaz
dag üvegleletek, (33.kép) valamint az 
egyszerű gagát nyaklánc. (34.kép) A 
mellékletek alapján ez a periódus a 3. 
században, viszonylag rövid ideig 
tartott. Erre utal 
a sírok laza, 
egymástól távol 
eső elhelyezke
dése, valamint a 
sz u perpozíciók 
hiánya. 

Ill. periódus: 
A terület temet
kezési funkciója 
a 3. században 
egy időre meg
szakadt. Az 5. 
szarkofágos sír 33. kép 

found beneath the Modern Age rub
ble and a subsequent light brown, 
humus rich deposit. Further down, 
a yellow sandy fill was found on the 
western sicles of trenches, while the 
subsoil was grayish and clayey in 
areas located closer to the Danube. 

Period l. The earllest occupation 
in this area is characterízed pre
dominantly by the holes for large 
bundles of posts, wall sections 
built from mud bricks as well as a 
ditch and its environment with a 
pounded black fill that was found 
in the easternmost, deepest section 
of the excavated area. Structural 
connections between the isolated 
groundplan details under discus
sion here may only be hypothe
sized on the basis of section draw
ings. To date, the scarce artifactual 
material brought to light from fea-
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34. kép 

fölé ásott szemétgödör, illetve né
hány sóderos falalap jelzi ezt a peri
ódust. Az épület funkciója egyelőre 
tisztázatlan. Némi utalást szolgáltat 
azonban erre vonatkozóan a sze
métgödör betöltése, amely nem ház-

35. kép 
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tures here is not sufficient to allow 
accurate da ting. 

Period II. It was predominantly 
the sarcophagi and stone box buri
als of the earlier burial straturn that 
belonged to this period. Some six 
inhumation graves assigned to this 
perlod are characterízed by north 
to south orientation, relatively 
great depths and rather rich grave 
goods, something also indicated by 
the indirect evidence of grave rob
bery. Among the grave goods in 
Grave 18, especially outstanding 
speeimens include a rich find of 
glass artifacts (Figure 33) and a sim
ple jet necklace (Figure 34). On the 
basis of artifacts, this period may 
be dated to the relatively short 
time interval in the AD 3rd century. 
This is shown by the loose, dis
persed location of graves as well as 
the Jack of superposed features. 

Period Ill. This area's function as a 
cemetery was shortly disrupted 
during the AD 3rd century. This 
period is characterízed by the refuse 
pit dug above a sarcophagus burial 
(Grave 5) and a few gravel-based 
wall foundations. To date, the func
tion of this building is still to be 
clarified. From this point of view, it 
may be of interest that the fill of the 
refuse pit did not contain sherds 
from domestic pottery. ln addition 
to the several hundreds of sherds 



tartási hulladékot 
tartalmazott. A 
szemétgödörből 

származó több
száz kerámiatöre
déken kívül azon
ban csak némi 
vas, illetve csont
eszköz került elő 

belőle. 

lY. periódus: A 4. 
században ismét 
temetkezésre hasz- 36· kép 

nálták a területet. 
Az ide sorolható mintegy 13 sír több
nyire kelet-nyugati irányítású. Jel
legzetesek a téglasírok (35.kép), és a 
melléklet nélküli temetkezések. Kü
lön csoportot alkotnak azok a kismé
retű téglából épített, kelet-nyugati 
irányítású, rózsaszín, meszes ha
barccsal leöntött (?) sírok, melyek 
szorosan egymás mellett helyezked
tek el. (36.kép) A csoport mindegyik 
sírja rablott volt. Szórványként né
hány, a 4. század végére utaló érem 
ill. néhány tárgy- és csonttöredék ke
rült elő betöltésükbőL 

A szondázó jellegű feltárás ered
ménye alapján az építkezést meg
előzően terület teljes kutatására vár
hatóan sor kerül. 

Zsidi Paula 

from this pit (Figure 35) only a few 
pieces of iron as weil as bone imple
ments were recovered from this fea
ture. 

Period TV. During the AD 4th cen
tury the area was again used as a 
burial ground. The 13 graves that 
can be assigned to this period are 
usually oriented in an east-west 
direction. Brick-lined graves and 
burials without gravegoods are 
most characteristic of this period. A 
separate group is forrned by graves 
built using bricks, were oriented 
east-west and covered (?) with 
pink plastering. The graves in this 
latter group had been dug closely 
side by side (Figure 36) and a11 of 
them were subsequently robbed. 
Sporadic finds from these features 
include a few coins dated to the 
end of the 4th century as weil as a 
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few fragmentary objects and ani
mal bones recovered from their fill. 

On the basis of results yielded by 
these test excavations, the complete 
archaeological investigation of this 
area will be carried out prior to 
development. 

Paula Zsidi 



Nagytétény-CAMPONA 
1997 
(Bp., XXII. ker.) 

1997 június 15--én kezdetét vette Bu
dapest XXTI. kerületében, Nagyté
tényben a 10 hetes időszakra terve
zett ásatás, amely az idén lépett 2. 
évadjába. A kutatásokkal a régi fel
tárások hitelesítése mellett a közel
jövőben k.ialakítandó Régészeti Park 
tervezéséhez szükséges adatokat kí
vántuk megszerezni. Az idén két 
munkahelyen történt hitelesítés ill. 
új régészeti feltárás. (43. kép) 

l, Az előző évben kitisztított, 
1949-1952 között feltárt, de akkor 
csak részben dokumentált, a két fő
út a via praetoria és a via principalis 
sarkában levő bonyolult alaprajzú 
épületek feltárási helyén, 

2, valamint az ásatási terület bejá
rata közelében levő keleti kapunál, 
ahol a kutatásokat megelőzően a he
lyi Önkormányzat segítségével egy 
épületet kellett elbontani és több va
gonnyi szemetet elszállitani. 

Az l. számú munkahelyen a régi 
ásatási szelvények széleit határoz
tuk meg, ill. egészítettük ki az új 
egységes blokkrendszer követelmé
nyeinek megfelelően. Ezek szerint 
részben romterületünk keleti, ahol a 
"P" blokksort ill. részben a déli, ol
dalán ahol a ,,17"-es blokksor hú-

Nagytétény-CAMPONA 
1997 
(Bp., Distríct XXII) 

On June 15, 1997, excavations 
resumed in Nagytétény, in District 
XXll of Budapest. This was the sec
ond field season of this project, 
planned for ten weeks in 1997. 
These investigations were airned at 
verifying the findings of previous 
excavations, as well as the procure
ment of additional data for the pur
poses of establishing an Archae
ological Park. Verifying work and 
new excavations were carried out at 
two locations during the year under 
discussion here: (Fi gu re 43) 

Location 1: the area of buildings 
with complex ground plans located 
in the corner of the intersection 
between the two main roads, via 
praetoria and via principalis. This 
spot had been excavated between 
1949 and 1952, and was reopened 
and cleaned last year. lts full docu
mentation, however, could not be 
accomplished in 1996. 

Location 2: the surroundings of 
the forrner eastem gate near the 
present day entrance of the excava
tion area. First, however, a modem 
building had to be demolished here 
with the help of the local district 
govemment, and several wagon 
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zódik, folytak feltárások. Ezekben 
az újonnan kialakított szelvények
ben egyrészt meghatározhattuk a 
régi feltárási árkok széleit ill. a friss 
szelvényfalak elemzésével a terület 
rétegződésére kaptunk fontos ada
tokat. 

Az értékelhető régészeti rétegek a 
"P-16-17"-€s blokkokban már a 
mai felszín közelében megjelentek, 
-25-30 cm mélységtól, núg a terület 
déli oldalán, az "M-N-0-17"-€s 
blokkrészeknél csak -55-60 cm-tól. 

Kutatási területünk északi olda
lán az "N-15-III-IV"-€s szelvények 
megnyitásával az elmúlt évben azo
nosított taberna északi lezárását 
igyekeztünk megtalálni. Ehhez fel 
kellett tárnunk a Száraz-Rudnyán
szki kastély ker~éhez tartozó gyü
mölcsös zárófal maradványainak 
ide eső szakaszát. Ezek során meg
állapíthattuk, hogy a kerítéfal 
160-170 cm szélességű volt, ún. ké
regfal, ami a helyszínen talált római 
kváderkövek felhasználásával, szá
raz falazásos módszerrel épült a le
taposott köves, tegula és újkori kerá
mia töredékes felszínre, egy előke
rült érem alapján, a 18-19 sz. fordu
lóján. (37.kép) 

Az "N-15--III"-as szelvényben el
bontva az újkori kerítéfalat az előre 
meghatározott helyen megtaláltuk a 
tabema és a rá épülő későrómai 

épület északnyugati sarkát és északi 
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loads of rubble had to be carried 
away. 

At location 1, the edges of the old 
excavation squares were first identi
fred and adjusted to the requirements 
of the newly introduccd grid system. 
In accordance wi th this work, excava
tions were carried out, in part, along 
the eastem edge of the investigated 
area where row P was located as well 
as along the southern edge where 
row 17 had been laid out. In these 
newly selected squares, the edges of 
previous excavation trenches could 
be identified. In addition, the analysis 
of newly opened profiles provided 
important information conceming the 
deposition processes forming the 
area's stratigraphy. 

In squares P-16-17, strata of archae
ological significance could already be 
detected at a depth of - 25-30 cm, 
while in squares M-N-0-17 along the 
area's southern edge, such layers 
were first discovered between depths 
of -55-60 cm. 

Squares N-15-ill-IV opened in the 
northern sedion of the investigated 
area were airned at finding the north
ern border of the taberna that had 
been identified last year. In order to 
carry out this work, the adjacent sec
tion of the ruined wall which had 
belonged to the orchard of the Száraz
Rudnyánszki Castle, also had to be 
excavated. During the course of this 



37. kép 

lezáródását. Erre az épületre a 
későrómai időben egy kissé eltérő 

38, kép 

work, it could be established that this 
surrounding wall had been 160-170 
an thick. Tiús so-called crust-wall 
was built using Roman Period 
dressed stone found on the spot, 
using the d.ry-wall teclmique (i. e. 
without mortar). It was erected on 
top of a ground surface which had 
been littered with trampled stone, as 
weil as pieces of tegula and Modem 
Age pot sherds. On the basis of a coin 
found here, this wall construction 
work was carried out at the tum of 
the l 8-19th centuries (Figure 37). 

Follawing the removal of the sur
rounding Modem Age wall in square 
N-15-ill, the northern edges of the 
taberna and the northwestem corner 
of the Late Roman building erected 
above it were indeed found. Yet 
another building was constructed 
over the aforementioned structure 
during Late Roman times, with an 
orientation only slighUy dlfferent 
from that of the previous building. It 
utilized the still preserved walls of 
the forrner taberna, and naturally, 
stone material quarried in the imrne
diate surroundingsas weil. (Figure 38) 

At the interface between squares 
N-0-16-17, an intact area measuring 
almost 2 m2 was found below the 
backdirt of the old excavations dur
ing the cleaning of an alley behind 
the eastern wall of the tabema. The 
analysis of this intact surface provid-
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tájolással újabb épületet emeltek, 
amihez felhasználták a korábbi 
tabema épület még álló falait, és 
természetesen az itt helyben talált 
kó építóanyagot is. (38. kép) 

A taberna keleti zárófala mögötti 
sikátorban, az "N-0-16-17"-es 
szelvények találkozási vonalában 
takarítás során a régi feltárási med
dőhányó alatt közel 2 négyzetmé
ternyi érintetlen felilletet találtunk. 
Ennek a felilletnek az elemzése adta 
meg a kulcsot az elmúlt évben azo
nosított, a tabema épületére később 
épített épület korának tisztázásá
hoz. Az előkerült falak, hasonlóan, 
mint az alatta levő tabema épületé
nek falai, letapasztott falkoronájúak 
voltak, amelyek ún. "Fachwerk", fa
vázas szerkezetú épületekre enged
nek következtetni. Ezen az alapfa-

39. kép 
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ed the key to clarifying the chrono
Jogical position of the building erect
ed subsequently over the ruins of the 
taberna. The wall remains brought to 
light here were topped by mortar, 
similady to the walls of the taberna. 
This is indicalive of Fachwerk (half
timbered) type buildings with wood
en frames. In addition, footprints of a 
dog and a human were also recog
nized on this foundation wall (Figure 
39). 

In square 0-17 a small clay floor 
surface (barely measuring l m2

), 

adjoining the foundation wall, also 
carne to light. The excavations of this 
floor yielded fragments of 4-Sth cen
tury green glazed vessels. Below this 
floor, the destruction layer of the 
tabenw could also be identified. It 
contained numerous sherds from red 
painted ceramics da ted to the AD 3rd 
century, a coin, and tegula fragments 
stamped EXER.PANN and LEG.II.AD. 

During the course of excavating 
square N-17-ill in the southern sec
tion of the investigated area, a pias
tered entrance opening was discov
ered in the piastered surface of the 
foundation wall of the Late Roman 
building. The fragments of a 4-Sth 
century, triangular bone comb were 
found behind the piastered doorstep 
(Figure 40). 

In addition to 14 AD 3rd and 4th 
century coins, 2nd-3rd century terra 



Ion találtuk meg az emberi és kutya 
láblenyomatokat is.(39.kép) 

Az "0-17"-es szelvényben ehhez 
az alapfalhoz csatlakozó, egy alig l 
négyzetméter kiterjedésű agyag pad
lót találtunk. Ennek a padlónak a fel
tárásából 4-S. századi zöldmázas 
edények töredékei kerültek elő. A 
padló alatt pedig megtaláltuk a 
taberna pusztulási rétegét számos 
vörös festésű 3. századi kerámia, 
érem, valamint EXER.PANN és 
LEG.II.AD bélyegű tegula töredékei
vel. 

40. kép 

Az "N-17-ill"-as szelvény feltá
rásakor, területünk déli oldalán a 
későrómai épület tapasztott felületű 
alapfalában kivakolt bejárati nyílást 
tártunk fel. A vakolt küszöb mögött, 
egy 4-S. századi háromszög alakú 
csont fésű töredékeit találtuk 
meg.(40.kép) 

sigillata, tegula and imbrex fragments 
as weil as sherds from Late Roman 
pottery with both glazed and 
smoothed surfaces were found in this 
excavation area. 

At location 2, the position of the 
southern gatetower of the fort's east
ern main gate was verified. In addi
tion, the unexcavated northern gate
towerwasaiso sought in square V-W-
13. Following the removal of the 
ruined modern building and rubble 
from area U-V-13, a well-preserved, 
vaulted Modern Age cellar was 

found. It was 
built into the 
northern pas
sageway of the 
double entran
ce of the sub
divided gate in 
1828, using soft 
dressed !ime
stone. The 
southern wall 
of the northern 
gatetower, the 
floor surfaces 

of the passageway and the central pil
lar that divided the gate were aiso 
destroyed during the construction of 
this cellar. 

The extent of the northern gate
tower, as weil as the quality of i ts sur
viving walls were appraised by open
ing three test trenches in the remain-
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Erről az ásatási területről 14 db 3. 
és 4. századi érem mellett néhány 
2-3. századi terra sigillata, tegula és 
imbrex, valamint későrómai mázas 
és besimított felületű szürke edény
töredéket hoztunk napvilágra. 

A 2. számú munkahelyen az erőd 
keleti főkapujának déli tornyának hi
telesítése mellett igyekeztünk fényt 
deríteni az eddig még feltáratlan 
északi kaputoronyra is a 
"V-W-13"-as blokkban. A "U-V 
-13" -as területen levő romos épület 
és szeméthegy eltávolítása után ész
leltük, hogy a kétosztatú kapu északi 
áljárójában egy 1828-ban, puha 
mészkő kváderekből épült, még 
mindig jó állapotban levő boltíves 
pince helyezkedik el. A pince föld
munkálatai során pusztult el az észa
ki torony déli zárófala, az áljáró járó
szinljei, és a középső osztó pillér is. 

A még megmaradt szabad terüle
ten három kutatóárokkal határoz
hattuk meg az északi torony 
kite~edését és fennmaradt 
falainak minőségét. Hason
lóan a déli toronyhoz, ahol 
már csak a nyugati és rész
ben a déli fal maradt fenn, a 
nagyméretű kváderkövek 
alsó sorával, itt megtaláltuk 
az öntött habarcsos techni
kával készült alapfalat és 
rajta a nagyméretű, az egész 
fal szélességében elterülő 41. kép 
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ing open area. Similarly to the south
em gatetower, where only the lower
most row of large, dressed stones 
from the western and part of the 
southern wall were preserved, the 
foundation wall made with the 
poured plaster technique was dis
covered here with large dressed 
stones on its top. These stones occu
pied the wall's entire breadth. The 
wall itself a1so survived to the height 
of a single row of dressed stones in 
squares V-W-13-II and I. Both the 
foundation and upright walls of the 
fort adjacent to the northern gate
tower could be identified. At this 
point, the foundation wall was 142 
cm wide, while the dressed stone 
above it attained a width of 120 cm 
(Figure 41). 

The width of the northern gate
house's foundation wall was 95 cm, 
while the dressed stones from the rest 
of the wall reached widths of 75-80 



kváderkövek felmenő falát is egy 
sor magasságban a "V-W-13-11. és 
1."-es szelvényében 

Az északi toronyhoz kapcsolódva 
feltártuk az erődfal alap, és felmenő 
falát. Az alapfal ezen a ponton 142 
ern, míg a felmenő falként jelentke
ző kváderkő 120 ern szélességű. 
(41.kép) 

Az északi torony alapozási falá
nak szélessége 95 ern, míg a felmenő 
falat alkotó kváderkő 75--80 ern szé
les. Ezek alapján pontosíthattuk a 
porta principalis sinistra méreteit: 

A tornyok mérete: 
északi torony: 5,6 x 5,3 m, (ahol a 

torony hossza az újkori pince boly
gatása miatt szerkesztett méret) 

déli torony: 5,4 x 5,3 m. 
A kapunyílás mérete: 21,1 x 5,3 m. 
A porta principalis sinistrán, a kele-

ti kapun kivezető via principalis réte
geinek azonosítására a patkó alakú 
elfalazáson belül, a kapu áljáró tel
jes szélességében egy észak-déli irá
nyú kutatóárkot nyitottunk a 
"W-14-I,Ill"-as szelvényekben. 
Azonban a feltárás során útrétegek 
helyett agyagos és épülettörmelékes 
betöltést találtunk. Ez a tény azt a 
feltételezést erősítette meg ben
nünk, hogy a keleti kapu elóterében 
nyitott árok húzódott, arrún keresz
tül a kapu áljárójából hidat emeltek. 
Az áljáró szinljétől -145-150 ern 
mélységben, ahol elértük a bolyga-

ern. On the basis of these data, the 
dimensions of the porta principalis sin
istra can be more accurately identified 
as follows: 

Measuremen ts of gatetower: 
northern gatehouse: 5.6 x 5.3 m (the 

length can only be estimated due to 
disturbances caused by the Modem 
Agecellar. 

southern gatetower: 5.4 x 53 m 
Measurements of the gate: 21.1 x 

5.3m 
A north-south test trench was 

opened in squares W-14-I, ill in the 
full width of the gate, in order to 
identify the stratigraphies of the porta 
principalis sinistra, the eastern gate, 
and the via principalis leading from it 
within the horseshoe- shaped defense 
wall of the fort's entrance. Instead of 
road layers, however, excavations 
brought to light a clayey fill wi th con
struction rubble. This find supported 
our hypothesis that there was an 
open moat in front of the eastern gate, 
spanned by a bridge that originated 
from the gate's passage way. At a 
depth of -145-150 ern below the level 
of the passage way, the yellow, undis
turbeci subsoil was encountered. At 
the bottom of the moat, round pits 
with diameters of approximately 50 
ern indicated the position of the 
bridge's support posts in the yellow
ish subsoil (Figure 42). 

Eight horse hamess pendan ts made 
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42. kép 

from iron were found in the thin silt 
deposited on top of the yellow loess 
at the bottom of the moal During the 
course of excavating these test trench
es it became clear that the eastem side 
of the gatetowers bordering the moat 
had collapsed. On the basis of the 
assodated ceramic finds it was con
cluded that the high quality construc
tion material of the wall must have 
been quarried and carted away dur
ing the 16th century. 

Follawing the routine of previous 
years, this excavation was again in 
the form of an International 
Students' Camp. With regard to the 

C O E F G H l J K l M N O P O R S T U V W X 

great interest both in 
Hungary and 
abroad, the plan of 
the would - be edu
cational center of the 
Archaeological Park 
was tested this year 
by starting an 
archaeological train
ing course. This 
course was repeated 
in five, two week 
terms during the ten 
weeks of the excava
tion season. Compre
hensive lectures on 
the history of Pan
nania were delivered l . ' 

43. kép 
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in English and Ger
man by outstanding 



tatlan sárga löszös altalajt, meg is 
találtuk az 50 cm átmérőjű hídszer
kezet tartó oszlopainak a beásási 
gödreit az árok alján.(42 kép) Az 
árok alján a sárga löszre rakódott 
vékony rétegű beiszapolódásban 8 
db vasból készült lószerszám füg
gőt találtunk. A kutatóárkok feltárá
sa során igazolódott az a feltevés, 
hogy a kapu tornyainak keleti, az 
árok felőli oldala kidőlt, leomlott és 
a kísérő kerámia leletek alapján a 
16. század folyamán termelhették ki 
a jó núnőségű építőanyagot. 

Az előző év gyakorlatához híven 
az idén is Nemzetközi Diáktábor 
keretében zajlott az ásatás. A nagy 
külföldi és belföldi érdeklődés és 
igény miatt, előre hozva a Régészeti 
Park oktatási központjának tervét 
már az idén kísérletképpen beindí
tottuk a régészeti továbbképző kur
zust. 

Az ásatási évad befejezéseként, 
kapcsolódva a nagytétényi szüreti 
mulatságokhoz és lezárva az aquin
cumi Floralia, a tavasz és virág ün
nepét egy hagyományt teremtő 

Campona Ókori Nap rendezvény
sorozat keretében bemutattuk a 
nagyszámú közönségnek az ásatá
sok eredményeit, valanúnt a kialakí
tandó Régészeti Park előzeteseként 
ősi kézműves mesterségek bemuta
tójára és kirakodó vásárára, római 
és középkori harci játékok megte-

seholars in our field. Theoretical 
training was usually complemented 
with hands-on field experience and 
the identification of find materials. 
During the 10 weeks long term in 
1997, approximately 80 students 
took part in this training course, and 
almost 60 of them met the require
ments set at the end of the course. 
They receíved a diploma that certi
fies their merits in this discipline. 

Based on positive experience 
acquired in the previous year, 
throughout the entire time span of the 
excavation, guided tours were given 
in the excavation area to both large 
and small groups of interested out
siders. 

At the end of the excavation sea
son, in connection with grape har
vest festivities in Nagytétény and 
ending the summer perlod that had 
started with the Floralia celebrations 
in Aquincum, we initiated the organi
zation of a Carnpona Day of 
Antiquity. This series of events was 
designed to present our excavation 
results to the public at large. As a 
forerunner of the planned 
Archaeological Park, a presentation 
of ancient crafts and a related crafts 
fair were also held. Roman and 
Medieval martial arts displays took 
place as weil. Finally, our guests were 
invited to taste antique-style food and 
wine. 
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kintésére, ókori étel- és borkóstoló
ra invitáltuk kedves vendégeinket 

A camponai régészeti kutatás Dr. 
Göncz Árpád a Magyar Köztársaság 
elnökének védnöksége mellett a 
Nagytétény-Budafok, Budapest 
XXll. kerületi önkormányzata a Mú
velődési és Közoktatási Minisztéri
um és a Közmunkatanács Hivatala, 
a Csehországi és Szlovákiai Magyar 
kultúráért Alapítvány, a Budapesti 
Történeti Múzeum, a Magyar Nem
zeti Múzeum a Sekrestyés Étterem, 
támogatásával valósulhatott meg 
akik jelentős anyagi és erkölcsi tá
mogatássa1 járultak hozzá ahhoz, 
hogy valóra váljon közös tervünk a 
Caropona-Régészeti Parkkal kap
csolatosan. 

Az ásatáson részt vettek. Korbuly 
lldikó asszisztens, Beszédes József, 
Koós István, Mráv Zsolt régészek, 
Vasáros Zsolt, Kérey Csilla, 
Kosztolánszki Ágnes építészek, 
Hajdu Ádám, Nagy Levente, 
Pásztókai Szeőke Judit régészhall
gatók, Kalász Nándor, Fuchs 
György egyetemi hallgatók, 
Bogdándi Komélia, Kardos László, 
Kocsis Annamária, Kovács Erika, 
Loki Dániel, ásatási technikusok 
Telcs Gábor videós. 

Kocsis lÁSzló 
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Archaeological research at Cam
pona was carried out under the 
patronage of Dr. Árpád Göncz, 
Presiclent of the Hungarian Republic. 
The work was supported by the Local 
Government of District XXll in Buda
pest, the Ministry of Culture and 
Public Education, the Office of Public 
Employment, the Foundation for 
Hungarian Culture in Bohernia and 
Slovakia, the Budapest History 
Museum, the Hungarian National 
Museum and the Sekrestyés Restau
rant. They all provicled substantia! 
moral and financial resources to help 
realize our common goal: the opening 
of the Campona Archaeological Park. 

Participants in the excavations 
were as follows: lldikó Korbuly -
assistant, József Beszédes, István 
Koós and Zsolt Mráv- archaeologists, 
Zsolt Vasá.ros, Csilla Kérey and Ágnes 
Kosztolánszki - architects, Ádám 
Hajdú, Levente Nagy and Judit 
Pásztókai Szőke - archaeology stu
dents, Nándor Kalász and György 
Fuchs - university students, Komélia 
P. Bogdándi draftsperson, László 
Kardos, Annamária Kocsis, Erika 
Kovács and Dániel Lóki - field techni
cians and Gábor Telcs -a video docu
mentation expert. 

lÁSzló Kocsis 



Az Aquincumi Múzeum kisebb 
szondázó jellegű feltárásai, ki
sebb leletmentései és régészeti 
megfigyelései az 1997. évben 

Bp., I. keL Fő utca 2. 

A terilleten az INTERBAU Építő
ipari Kft megbízásából végeztünk 
építkezést megelőző szondázást, 
mely a kutatás első szakasza volt. 
Az újkori pincék alatt római rétege
ket nem találtunk. A középkori ku
tatásokat Magyar Károly, az őskori
akat Horváth Attila régész végezte. 

H. Kérdő Katalin 

Bp., III. ker. Kórház utca, piac 

1996. július-augusztusában a Fő
városi Önkormányzat Csarnok és 
Piac Igazgatóság (CSAPI) meg
kezdte a Kórház utcai piac bővítését 
{Il. ütem) keleti irányban. Az aquin
cumj légióstábor terilletén lévő új 
épületek alapozási mélysége nem 
érte el a régészeti rétegeket. 

H. Kérdő Katalin 

Bp., III. ker. Bécsi út - Farkastorki 
út-Nagybátonyi út-Perényi utca 

A Budapest, ill. Bécsi út, Újlak Il. 
beépítés I. ütemeként a m. Bécsi út 

Test excavations and small scale 
rescue operations of the Aquin
cum Museum in 1997 

Bp., District 1., 2 Fő Street 

Test excavations, preceding devel
opment in this area were commis
sioned by the INTERBAU Construc
tion Ltd. Tiús work repcesented the 
first phase of research. No Roman 
Period strata were identified below 
the Modem Age cellars. Medieval 
investigations were carried out by 
Károly Magyar while prehistoric 
research was conducted by Attila 
Horváth, archaeologists at the 
Budapest History Museum. 

Katalin H. Kérdő 

Bp., District ill, Kórház Street, mar
ketpl.ace 

Between June and August 1996, the 
Market and Shopping Mall 
Diredorate of the Budapest Muni
cipal Govemment (CSAPI) began 
expanding the Kórház Street market
place in an eastward direction. The 
foundation depths of new buildings, 
however, did not touch archaeologi
cal strata. 

Katalin H. Kérdő 
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- Farkastorl<i út- Nagybátonyi út
Perényi utcák által határolt terüle
ten a Magnum Hungária Invest Épí
tőipari és Szolgáltató Kft-től kapott 
megbízás értelmében az építkezést 
megelőző szondázó jellegű feltárást 
végeztünk. 

A terület környékén a korábbi ku
tatások vegyes rítusú római kori te
metőt tártak fel. (TOPÁL J: Roman 
Cemeteries of Aquincum, Pannania 
-The Western Cemetery, Bécsi Road 
L, Aquincum Nostrum, Budapest 
1993.) 

A temető kiterjedésének megálla
pítására, illetve a középkori beépí
tettség megfigyelésére két ke
let-nyugati uanyú kutatóárkot 
bontottunk ki. A korábbi ismerete
ink alapján várható nagy mélysé
gek miatt a kutatóárkokat padká
san képeztük ki, átlagosan Adria 
feletti 106,30--as (déli árok), ill. 
108-as (északi árok) legmélyebb 
árokrésszeL Az újkorból származó 
feltöltés alatt római kori kerárniá
val datálható kevert, sötétbarna ré
teget figyeltünk meg, régészeti ob
jektumokra vagy temetkezésre uta
ló nyomokat nem észleltünk. Az 
északi árok nyugati részében 
paleo-botanikai leleteket találtunk, 
melyeket az illetékes szakemberek
nek továbbítottunk 

R. Facsády Annamária 
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Bp., District III, Bécsi Street -
Farkastorki Street - Nagybátonyi 
Street - Perényi Street, Test 
Excavations 

Pre-construction test excavations 
in the area defined by Bécsi, 
Farkastorki, Nagybátonyi, Perényi 
Streets were carried out as the first 
phase of the District II-ill. Újlak-Bécsi 
Street development project in Buda
pest. This survey was requested by 
the Magnum Hungária Invest Con
struction Company and Service Ltd. 

Previous excavations in the wider 
environs has brought to light a 
Roman Period cemetery where a 
mixed variety of burial rites were 
used O. TOPÁL: Roman cemeteries of 
Aquincum, Pannania - The Western 
Cemetel"J" Bécsi Road L, Aquincum 
Nostrum, Budapest 1993). 

Two east-west trenches were 
opened in order to determine the 
Eurther extent of this cemetery as 
weil as to appraise the intensity of 
medieval settlement. On the basis of 
what has been learned previously, it 
was expected that these levels 
would appear at great depths. 
Therefore the test trenches were 
dug in a step-like manner. The 
depth of trenches was measured at 
a mean aJtitude of 106 m above the 
Adriatic sea level. The greatest 
depths ranged between 30 m 



Bp., lll. ker. Szőlőkert utca 1-3. 

Az 1995. évi szondázást követően 
a megosztott telek nyugati részén 
végeztek beruházást. Az építkezés 
földmunkáit figyelemmel kísértük. 
A régészeti előírásoknak megfeleló
en az építmények az újkori feltöltés 
3m vastag rétegében maradtak. Az 
új épületek elhelyezkedéséről a do
kumentációt elhelyeztük az Adat
tárban. 

Zsidi Paula 

Bp., III. ker. Gázgyár 

Az elmúlt évi szondázó feltárást 
követően megkezdődött építkezés 
során megfigyelést végeztünk a 
földmunkákhoz kapcsolódva. A ré
gészeti előírásoknak megfelelően a 
mélyítés csak a 2- esetenként 3-4 
m mély - újkori rétegeket érintette. 
A megfigyelés során régészeti lelet 
vagy objektum nem került elő. 

Zsidi Paula 

Bp., III. ker. Római úti lakótelep 

A lakótelep területén új telefonká
beleket vezetlek. A sekély mélységű 
és igen keskeny kábelárkok általá
ban újkori rétegben haladtak. AMo
nostori út környékén azonban a ká
belárkok alján laza szerkezetú, igen 

(southern trench) and 108m (north
ern trench) respectively. A mixed, 
dark brown layer, dated by Roman 
Period ceramics, was found below 
the Modern Age fill. However, no 
traces of settlement features or huri
als were encountered. Palaeo-botan
kal finds recovered from the west
ern section of the northern trench 
were forwarded to specialists. 

Annamárúl R. Facsády 

Bp., District ill, 1-3 Szőlőkert Street 

Following test trenching work in 
1995, development work was con
tinued in the western part of the 
divided lanclplot on Szőlőkert 

Street. The earthmoving work for 
the construction was observed by 
archaeologists from our museum. In 
accordance with the archaeological 
regulation, construction remained 
within the 3 meter thick Modern 
Age level. Docurnentation concern
ing the situation of the new build
ing was placed in o ur archives. 

Paulll Zsidi 

Bp., District ill, Gas Factory 

Following last year's test trench
ing work, museum staff were 
brought in to observe subsequent 
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kiterjedt összefüggő vízkőréteget ta
pasztaltwlk. A réteg kora bizonyta
lan, eredetét azonban a római kor
ban is használt források közelsége 
magyarázza. A közeljövőben, a Mo
nostori út északi oldalán lévő Ró
mai Camping átépítése során mó
dunk lesz a kutatásra. 

Zsidi Paula 

Bp., XXII. ker. Nagytétényi út ke
leti oldala (Növény utca - Vilmos 
utca között) 

A 232002/ 15--17 és a 
232002/ 20-23 hrsz-ú területeken 
épülő Campona bevásárlóközpont 
(CORE Kft.) földmunkáiróllakossá
gi bejelentés alapján értesilltünk A 
munkaterület szomszédságában, 
észak-nyugatra a Vöröskereszt ut
cai avarkori lelőhelyet, valamint 
délkeletre a Növény utcai őskori te
metőt és római telepet ismerjük. A 
nagyarányú ún. "talajegyengetési" 
munkákat figyeltük, régészeti jelen
ség, lelet nem mutatkozott. 

Altmann Júlia - Szirmai Krisztina 
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earthmoving connected to construc
tion work in the Gázgyár area. In 
accordance with archaeological reg
ulation, the digging work only 
irnpacted Modem Age levels down 
to depths of 3 - 4 m. No finds or fea
tures of archaeological value carne 
to light at this time. (Documentation 
from the new Graphisoft construc
tion has been filed in our archives. 
In the future it is expected that 
work will continue in the northern 
area connected to the present con
struction territory lying along 
Záhony Street.) 

Paula Zsidi 

Bp., District ill, Római Road hous
ing estate 

New telephone cabling was intro
ducted into the housing estate here. 
The shallow and very narrow cable 
trenches in general passed through 
the Modem Age level. However, a 
loosely structured, extremely wide
spread contiguous layer of con
glomerate was found in the cabel 
trench in the area of Monostori 
Street. The date of the layer is 
uncertain but its existence can be 
explained by the proximity of 
springs used during the Roman 
Period. Opportunity to further 
probe this question will open up in 



conjuction with reconsruction work 
at the Római Camping grounds on 
the northern side of Monostori 
Street. 

Paula Zsid i 

Bp., District XXII, The Eastem Side 
of , Nagytétényi Road (between 
Növény Street and Vtlmos Street) 

We were iniorrned of the earth
moving work at the Campona shop
ping center being built on the area 
with cadastral numbers 23200/ 15-17 
and 232002/ 20-23 by the inhabitants. 

Northwest of the construction site 
we know of an Avar perlod site on 
Vöröskereszt Street as well as a pre
histone cemetery and Roman settle
ment to its southeast on Növény 
Street. 

We observed the large-scale, so
called "soil consistency" work but no 
finds with archaeological significance 
carne to light. 

Júlia Altmann - Krisztina SzimuJi 
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KÉPJEGYZÉK 

1. Az 1. számú római kori sír bontás közben 
(Bp., I. ker. Szalag utca 19.) 

2. Leletanyag az 1. számú római kori sírból 
(vasszögek nélkül) 
(Bp., I. ker. Szalag utca 19.) 

3. Ásatási összesítő rajz (Bp~ l . ker. Corvin tér) 
4. Az ásatási terület keleti metszetfala (21. 

szelvény) (Bp., I . ker. Corvin tér) 
5. Szórthamvas sír (SE 4299) (Bp., I. ker. 

Corvin tér) 
6. Helybenégetéses sír (bustum) (SE 8498) 

(Bp., I. ker. Corvin tér) 
7. 1. századi sír (SE 2278) (Bp., I. ker. 

Corvin tér) 
8. Szórthamvas sír, bronztükör me/lék/ette/ 

(SE 1288) (Bp., I. ker. Corvin tér) 
9. Gazdag me/lékletű csontvázas sír (SE 

9395) (Bp., I. ker. Corvin tér) 
10. Kelta hulladékgödör (SE 20.799) (Bp., I. 

ker. Corvin tér) 
11. Kelta lakófelület (SE 8589) (Bp., l. ker. 

Corvin tér) 
12. Többszörös rétegződésű kelta objektum 

(SE 2487) (Bp., I. ker. Corvin tér) 
13. Kelta füstölőverem (SE 9599) (Bp., I. ker. 

Corvin tér) 
14. Későkelta tál (in SE 9599) (Bp., l. ker. 

Corvin tér) 
15. Összesítő alaprajz az ásatásról (Bp., lU. 

ker. Bécsi út 44.) 
16. Amfora, amely a római kútból került elő 

(Bp., UI. ker. Bécsi út 44.) 
17. Gyermekjáték (csörgő?) hamvasztásos 

római kori gyereksírból (Bp., Ul. ker. Bé
csi út 44.) 

18. Palánkkerítés nyoma és 2-3. századi tűz
fal a telekhatár vonalán 
(Bp., Ul. ker. Fényes Adolf utca 4.) 

19. Faoszlop nyoma a korai tornácfalban 
(Bp., III. ker. Fényes Adolf utca 4.) 

20. Összkép az ásatásról (Bp., UI. ker. Fé
nyes Adolf utca 4.) 

21. Az ásatási terület helyzete a cana
baHan, a 2. század első feleöen 
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FIGURECAPTIONS 

Figure 1. Roman grave No. 1 during excavation 
(Bp~ District l , 19 Szalag Street) 

Figure 2. Find material from Roman grave No. 
1 (tuithout iron nails) 
(Bp., District I, 19 Szalag Street) 

Figure 3. Summary pla11 of excavation (Bp., 
District~CorvinSqua") 

Figu" 4. Eastem profile wall of excavation 
area (square 21) (Bp~ Dislriet l, Corvin 
Square) 

Figure 5. Scattered cremation grave (SU 4299) 
(Bp~ District I, Corvin Square) 

Figure 6. Cremation at the grave site (bustum) 
(SU 8498) (Bp., District I, Corvin Square) 

Figure 7. l" century grave (SU 2278) (Bp., 
District I, Corvin Square) 

Figure 8. Sca ttered crema tion grave wi th grave 
find of bronze mirror (SU 1288) 

(Bp., Visiriet I, Corvin Square) 
Figure 9. Inhumation grave with rich grave 

goods (SU 9395) (Bp., District I, Corvin 
Square) 

Figure 10. Celtic ~ pit (SU 20.799) (Bp., 
District I , Corvin Square) 

Figure 11. Celtic dwelling surface (SU 8589) 

(Bp., District l, Corvin Square) 
Figure 12. Multi-levelled Celtic feature (SU 

2487) (Bp., Visiriet l, Corvin Square) 
Figure 13. Celtic smoking pit (SU 9599) (Bp., 

District l , Corvin Square) 
Figure 14. Late Celtic dish (in SU 9599) (Bp., 

District l, Corvin Squa") 
figure 15. Groundplan of the excavation at 44 

Bécsi Road (Bp., District m, 44 Bécsi 
Road) 

figure 16. Small amphora found in a Roman 
wel/ (Bp., Visiriet Ul, 44 Bécsi Road) 

figure 17.Children's toy (rattle?) from a Roman 
period child's grave 
(Bp., District UI, 44 Bécsi Road) 

Figure 18. Traces of plank feneing from a 2"'-3'" 
c. fire wall running along the edge of the 
settlement (Bp., District ill, 4 Fényes Adolf 
Street) 



r 
I. 11 Kisct/li utc11i fllzekllskemencék 
U. 11 Bécsi úti fllzeklls- és téglllégető mú
lrely 
ill. 11 Selrrud utc11i múhely 
lY. Kiscel/i utca 73., 11z ás11tási teriilet 
(Bp., U/. ker. Kisul/i utc11 73.) 

22. Bronzmedá/11 2. századi múhelyból (Bp., 
m. ker. Kisul/i u tell 73.) 

23. A 2.-3. száz11di insul11rendszer vázl11t11, 11 

3. száz11di változásokk11l (Bp., ill. ker. 
Vlilyog utc11 8.) 

24. A 30. sz. s(r rlszlete (Bp., Ul. ker. Vályog 
utc118.) 

25. A feltlirás helyszínrlljZII (Bp., m. ker. 
Filatorigát) 

26. A kut11tóárkok 11111pr11jz11 (Bp., U/. ker. 
Fil11toriglit) 

27. A védmúrendszer metszete 11 97/Il. IÍrok 
11l11pjlin (Bp., lli. ker. Fil11torigát) 

28. A 97/JI. IÍrok déli része, 11 védmúrendszer 
nyomlÍvlll 
(Bp., l11. ker. Fi/11torigát) 

29. A 97/IV. lÍrokban előkerült sövényfill 
(Bp., lU. ker. Filatorigát) 

30. Az aquincumi polgárviiros 11l11pr11jz11 11 

feltiÍriÍs helyének megjelölésével 
(Bp., Ul. ker. Szentendm út 101.) 

31. A feltlirás helyszínrajza (Bp., lU. ker. 
Szentendrei út 101.) 

32. Összkép az l. árakról, a keleti irányban 
tapasztalható szinteséssel. 
(Bp., Ul. ker. Szentendrei rí t 101.) 

33. Üvegleletek a 18. s(rból (Bp., ill. ker. 
Suntendrei út 101.) 

34. Gagát nyaklánc a 18. sírból (Bp., Ul. ker. 
Suntendrei út 101.) 

35. A 16. sz. téglasír feltárás után (Bp., 111. 
ker. Szentendm út 101.) 

36. A lY. periódushoz tartozó h11barcsos kö
tőanyagú téglasír (3.sír) 
(Bp., U/. ker. Suntendrei út 101.) 

37. A Száraz-Rudnyánszki kllstély kertjéhez 
tartozó gyümölcsös zárófala római kvá
derkövek felhasználásával (Bp., XXll. 
ker. Nagytétény-Campona) 

38. Taberna és a ráépült későrómai kori épü
letiszaknyugati sarka 

Figure 19. Trace of wooden post in the early 
porticus wall (Bpv Dislriet lll, 4 Fényes 
Adolf Street) 

Figurt 20. Summary pictvre from the acava
tion (Bp., District lll, 4 Fényes Adolf 
Street) 

Figure 21. I..ocation of ezeavation within the 
can11bae in the first half of the?" c. 
Key: 
I. the Kiscel/i Street pottery kilns 
U. the pottery 11nd brick fi ring workslrop on 
BécsiRoad 
lU. the Selmed Street workshop 
lY. 73 Kiscel/i Street, ezeavation surfact 
(Bp., Distrid lll, 4 Fényes Adolf Street) 

Figure 22. Bronu medal from the ?" c. work
slrop (Bp., Dislriet W, 4 Fényes Adolf 
Street) 

Figurt 23. Outline of tlre ?"~c. insula system 
witlr the~ c. varient 
(Bp., Visiriet ill, 8 Vályog Street) 

Figure 24. Vetail of grave 30 (Bp., Distrid 111, 8 
Vli/yog Street) 

Figure 25. Site plan of excavation (Bp, Dislriet 
lll, Filatorigát) 

Figure 26. Groundplan of test trenches (Bp, 
Visiriet 111, Filatarigli t) 

Figure 27. Profile of the defense system based 
on trencJr 97/U (Bp, Distrid ill, Filatorigát) 

Figure 28. The southern end of Imreh 971/l wi th 
traces of the defense system 
(Bp, Vistrict lU, Filatorigát) 

Fi gu re 29. The hedge wall found in trendr 97/IV 
(Bp, Vistrict lll, Filatorigá t) 

Figure 30. Groundplan of Aquincum Civil 
Town marked with locations of excllva
tions (Bp., Vistrid lU, Szentendrti Street 
101.) 

Figure 31. Site plan of ezeavation (Bp., Vistrid 
lU, Szentendm Street 101.) 

Figure 32. Summary pidurt of freneh 1 with 
the levels from an eastern diredion. 
(Bp., District ill, Szentendrti Street 101.) 

Figure ll Gravegoods from grave 18 (Bp., 
Dislriet ill, Szentendrti Street 101J 

Figurt 34. Cn-amic finds from a Period ll 
refusepit 
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(Bp., XXII. ker. Nagytétiny-Campona) 
39. Emberi és kutya lábnyomok a tabema 

"Fachwerk" szerktutű épületin 
(Bp., XXII. ker. Nagytétiny-Campona) 

4(). Csontfésű a 4-S. századból (Bp., XXII. 
ker. Nagytétény-Campona) 

41. Az északi toronyhoz kapcsolódó erődfal 
alap- és felmtnőfalának lcváderri (Bp., 
XXII. ker. Nagytétiny-Campona) 

42. A btjárati húiszerktut tartóoszlopainak 
btásási gödTri 
(Bp., XXII. ker. Nagytétiny-Campona) 

43. Asatási összesítő rajz 
(Bp., XXII. ker. Nagytétény-Campona) 
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(Bp~ District In, Szmttndrti Strut l ln.) 
figure 35. Brick grave No. 16 after treavation 

(Bp., District W, Szmttndrti Strut 1tn..) 
Figure 36. The group of brick graves wi th mar

tar from Period lY. 
(Bp., District In, Szmttndrei Street 1tn..) 

Figure 37. Roman dressed stones in the tnd 
wall of tht orclulrd in tht Száraz
Rudnyánszki eastit gardtn (Bp~ District 
XXll) 

Figure 38. The tabemil and tht nortlrwtst cor
ner of tht latt Roman building constructed 
abovt it (Bp .. District XXII) 

Figure 39. Human and dog footprints in tht 
half-timbtred ("Fachwerk") tabemil build
ing (Bp .. District XXll) 

Figure 4(). Bont comb from tht 4th - Sth c. (Bp .. 
District XXII) 

Figure 41. Drtsstd stones from tht foundation 
and wall of tht def- wall ccmnecttd to 
tht northern tower (Bp .. District XXII) 

Figure 42. The foundation pit for tht support 
pillar of the tntrance bridge (Bp., District 
XXll) 

Figure 43. Summary plan of excavation (Bp., 
District XXII) 



Az 1997. évi feltárások megbízói 
és támogatói 

Employers and patrons of the 
1997 excavations 

Sul11g 19 Kft. 
(Bp. I. Sul11g utc11 19.) 

l.ker. őrtkormányzlit Polgármesteri Hi'D11t11l 
H-1013 Bud11pest, Krisztin11 krt. 61/A. 
(Bp. I. Coroin tér) 

581 HUNGA.RY Kft 
H-1016 Bud11pest, Lls:ny11i u. 15. 
(Bp. lll. EHcsí rít 44.) 

M11thilde 7000 Kmsktdelmi ts Számítástechnihi Kft. 
H- 1037 Bud11pest, Szqroölgyi rít 35. 
(Bp. lll. Fényts Adolf utcll4.) 

M11gy11rországi Metodist11 Egyház 
H-1068 Bud11pest, Felsőerdősor utc11 5. 
(Bp. lll. Kisalli utc11 73.) 

Fésuk Hungári11 Kmsktdtlmi Kft 
H-1036 Bud11pest, Llljos ute~~ SJ-56., lt'D.cím: H-1096 Bp., Sorolcsári rít 96. 
(Bp. lll. Fil11torigát) 

RESTARDKft 
H-1033 Bud11pest, Suntendrei rít 101- 103. 
(Bp. lll. Suntendrei rí t 101.) 

Interilliu lpftőip11ri Kft. 
H-1023 Budllptst, Bécsi rí t 4. 
(Bp. l. Fő utc11 2.) 

M11gnum Hungllrilllii'Dest lpítóip11ri ts Szolgált11t6 Kft. 
H- 1026 Bud11pest, Sodrás ute~~ U . 
(Bp. m. EHcsi rít- FIIrkiiStorki rít-NIIgybátonyi rít- Perényi utcll) 
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Publications by the employees of the Aquincum Museum in 1997 

BERTIN, Patrlee 
Előzetes jelentés a budaújlaki temet6leletme:ntő ásatásár6l = Prtliminary report on the exca

vations at the Buda-újlak cemetery in: Aquincumi Füzetek. - ISSN 4 1219 9419, ISSN 4 
1219 9427:- 3. sz. (1996), p. 18-26. 

FACSAD\~ AnMmária 
Ipari emlékek az aquincumi katonaváros délnyugati részén = lndustrial monuments in the 

soutwestem section of the Military town in: Aquincumi Füzetek.- ISSN 41219 9419 , ISSN 
4 1219 9427.-3. sz. (1996), p. 14-17. 

FACSAD\~ Annamária 
Représentations de parures sur les steles funérairr:s du Musú (Aquincum. = Akten des rv. 

intemationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, Celje 
1995. (Situ/a: Razprave Narodnega Muzeja Slovenijt i 36 .- 1997.) 103 -106. p. 

KÉRDÓ, Katalin 
Előzetes jelentés a helytartói palota szondázó jellegű kutatásáról = Preliminary report on test 

excavations at the Govemor's Palace in: Aquincumi Füzetek. -ISSN 4 1219 9419, ISSN 4 
1219 9427.-3. sz. (1996), p. 27-39. 

KÉRDÓ, Katalin 
Kutatások az aquincumi 2.-3. századi legiotábor retenturájának északi részén, 1983-84-ben. = 

BudRég. 31. 1997. 269 -272. p. 

KÉRDÓ, Katalin 
Zur Frage der Lokalisierung des Auriliarkastels von Víziváros (Wasserstadt). = Roman 

Frontier Studi es 1995. Oxbow Monograph 91. Exeter 1997. 399- 404. p. 

MADARASSY, Orsolya 
Régészeti kutatások a katonaváros nyugati szélén = Archaeological researh in the Military 

Town in: Aquincumi Füzetek.- ISSN 41219 9419 , ISSN 41219 9427.-3. sz. (1997), p. 48-53. 

NÉMETH, Margit 
Ein neue Grabstele aus Budapest. Zur Typologie der Grabstelen aus Aquincum. = Akten des IV. 

internatiana/en Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, Ctlje 
1995. (Situ/a: Razprave Narodnega Muzeja Slovenije i 36 .-1997.) tn-174. p. 

SZIRMAI, Krisztina 
Kutatás az albertfalvi vicusban =Research in territory of Albertfalva vicus in: Aquincumi Fü

zetek. -ISSN 4 1219 9419, ISSN 4 1219 9427. -3. sz. (1997), p. 66-72. 
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SZIRMAI, KrisztinR 
Nitlio decorRted horst hRmtss omRmort from AlbtrlfRluR. = BRIIÍcRi Közltmények 4. (1996.) 

tn-176. p. 

SZIRMAI, KrisztinR 
ÚCQ'URtion in tht militRry uicus of BwlRptStlAlbtrlfRluR 1994. = RomRn Frontitr St!Ulits 

1995. Oxbow MonogrRph 91. Extttr 1997. 527 -529. p. 

SZIRMAJ, KrisztinR 
KRszlimylik R z Rquincumi hl. szliudi legiotlibor rettnturlijlibRn 11987- 1988. l. = BudRig. 31. 

1997. 273 - 28(). p. 

SZIRMAJ, KrisztinR 
HtRds of Jupittr in the prRettnturR of tht legionRry fortress Rt Aquincum. = Akttn des IV, 

intemRtiOnRltn Kolloquiums iibtr Problemt des provinziRlrömischen KunstschRfftns, u /je 
1995. (Situ/R: RRzprRve NRrodnegR MuzejR S/ouenije; 36 .-1997.) 223-228. p. 

TO PÁL, Judit 
Ethnic Compontnts in the Ctmtttries R long the Limes of PRnnoniR lnftrior. = RomRn Frontitr 

Studits 1995. Oxbow MonogrRph 91. Extttr 1997. 537-545. p. 

TO PÁL. Judit 
Fit/d MusiciRns in the PRnnoniRn Army. = InttrnRtionRlts Symposium "Orgel dtr klRssischtn 

Anti ke: die Aquincum-Orgtl AD. 228." KltiblitttrSdorf, 1997. 57- 63. p. 

ZSID!, PRulR 
Szondliz6 jellegű kutRtlis az ~~q~~incumi polgárvlirost61 dilktlttre = Test exuuRtions southtRSt 

of tht Aquincum Civil town in: Aquincumi Fiiutek.- lSSN 4 1219 9419, ISSN 41219 9427. 
- 3. sz. (1996), p. 54-57. 

ZSTDI, Paula 
Az aquincumi municipium ttrrit6riumán uégutt kutatlisok = Research in the ttrritory of tht 

Aquincum municipium in: Aquincumi Füzetek. - ISSN 4 1219 9419, ISSN 4 1219 9427. - 3. 
sz. (1996), p. 58-65. 

ZSIDI, Paula 
Ein in Aquincum neugefundtnes GrabmRI. = Akten des I"V. internatiana/en Kolloquiums iibtr 

Prob/eme des provinzialrömischtn Kunstschaffens, ulje 1995. (Situ/a: Razpraue 
Narodnega Muuja SIO'lltnije; 36 .-1997.) 247-255. p. 

ZSID I, Paula 
A vliroskip uliltozása az Rquincumi polgiÍrvlirosban a 2.-J. sziÍzRd fordu/6j1Ín. = BudRig. 31. 

(1997.) 281- 289. p. 

ZSID I, Paula 
An Unusua l Archaeological ExcauRtion Rt tht Schola Collegi i űntonariorum. = Report on the 

Colloquium of tht Institute for MtiSÍcology of tht HungRrian ACRdtmy of Scitnces 
Stpttmbtr 1st-4th, 1994 in BudRptSt. KltiblitttrSdorf, 1997. 45 - 57. p. 
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