
Mesél a pesti Duna 

Évszázadok hagyatéka a főváros területén 

A régészek munkájával kapcsolatban számos tévhit kering a köztudatban. Előadásomban azt 

szeretném bemutatni, hogyan dolgozik a városi régész, milyen módszerek segítik az elfeledett 

hagyaték megtalálását a sűrűn beépített belvárosban. Amerre a szem ellát, több évszázada 

magas épületek, többemeletes házak állnak a felszínen. De mi van alattuk? Megőrzött-e a föld 

(vagy a víz?) bármit az előttünk élt ősök hagyatékából? A bevezetőt követően egy konkrét 

feltárásról lesz szó, amiben munkatársként én is részt vehettem; megnézzük, milyen szépségek 

hevernek a lábunk alatt. A harmadik nagyobb egység a XVIII. kerület múltját, régészeti 

emlékeit mutatja be az eddigi kutatások alapján. 

Talán kissé illúzióromboló lesz a következő néhány gondolat, de úgy gondolom, hogy nekünk 

régészeknek elsődleges feladatunk, hogy közkinccsé tegyük az általunk felfedezett tudást, és 

ne csak az asztalfióknak és tudományos konferenciáknak alkossunk, így szükségesnek 

gondolom, hogy néhány alapvető, közkedvelt tévedést kijavítsak, amelyek a régészek 

munkájával kapcsolatosan terjedtek el. Ha valaki megtudja, hogy régészként dolgozom, az első 

kérdése általában az szokott lenni, hogy: „Találtál már dinoszauruszcsontot?” Sajnos erre azt 

kell mondanom, hogy az őslénytani leletekkel a paleontológus foglalkozik, mi, régészek a 

mindenkori emberi tevékenység nyomait kutatjuk, tehát dinókkal semmiféleképpen nem 

találkozunk. A másik hasonlóan gyakori kérdés az aranykincsekre vonatkozik. Természetesen 

előfordulhat, hogy aranypénzt, aranyékszert találunk, de ez eléggé ritkán történik, munkánk 

nem a kincsesládikák felkutatásáról szól.  

 

Az olyan ismert kalandfilmekben, mint az Indiana Jones- vagy az Elveszett ereklyék 

fosztogatói-sorozat, a régész akcióhősként jelenik meg, a világ bármely pontján képes feltalálni 

magát, fejében van az adott ország teljes történelme, gyakran csap össze a rosszfiúkkal. 

Munkánk valóban kalandos és rejtélyekkel teli, de nem olyan tekintetben, mint ezekben a 

filmekben, kevésbé akciódús. Magyarországon régióspecifikusan tanulunk, tehát a Kárpát-

medencében alkalmazott módszereket ismerjük behatóbban. Ha a Közel-Keleten, vagy Nyugat-

Európában szeretnénk dolgozni, át kell képezzük magunkat, újra kell tanulnunk az adott régió 

szakmai protokollját. 

A régészek munkáját sokszor turkálásnak, sepregetésnek, homokozásnak titulálják. A 

legfontosabb, hogy nem ásunk, hanem feltárunk! Vagyis konkrét céllal, rétegről rétegre 

haladunk lefelé a területen. Szokták kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy találunk valamit a 

helyszínen? Természetesen nem látunk bele a földbe, vagyis bizonyos geofizikai módszerekkel 

a felszín alatti elváltozások kimutathatók, ilyen a fémkereső, ami az elektromágneses indukció 
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alapelvén működik. A régészeti feltárást alapos adattári és szakirodalmi kutatás előzi meg, 

előzetesen tájékozódunk a területről, geológiai viszonyokról, a korábbi kutatási eredményekről. 

 

A régészeket általában piramisok tövében, egy zöld mező közepén, vagy az isten háta mögötti 

területekre szokták képzelni az emberek. Ilyen is van természetesen, de az előadásban most a 

városi régészetről lesz szó. Első hallásra a városi régészet kifejezés nem sokat jelenthet, de 

mindjárt meglátjuk, milyen izgalmas felfedezések voltak és lehetnek még egy nagyvárosban, 

közelebbről Budapesten. 

A főváros területe a középkorban egészen másképp nézett ki. A nagyváros helyén sok-sok 

falusias település helyezkedett el, melyek tulajdonképpen a mai kerületek elődeinek 

tekinthetők. Ezek közül több a történelem viharaiban elpusztult, így pl. Párdi, Besenyő vagy 

Nevegy falu csupán az írott forrásokban maradt fenn, régészeti bizonyítéka egyelőre nem, vagy 

szórványosan került csak elő. Ez azt jelenti, hogy pontosan nem tudjuk, hol is helyezkedtek el, 

Más falvak, például Cinkota vagy Csabarákosa helyét a mai katolikus plébániatemplomok 

mutatják, amelyek kutatása során bebizonyosodott, hogy középkori alapokon állnak, s így az 

egykori falvak központjai lehettek. Ezek a települések egymással kereskedtek, az egyre 

növekvő Óbuda, Buda és Pest városának lakosságát szolgálták ki terményeikkel és állataikkal. 

A középkori Pest városa megközelítőleg a mai V. kerületet, Buda pedig a mai várkerület egy 

részét jelentette. 
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Budapest belvárosában nehéz helyzetben van a régész, ha történelmi emlékeket kutat. Mivel a 

legbelsőbb kerületek évszázadok óta sűrűn lakottak, az építkezések sorra megbolygatták és 

elpusztították a korábbi műemlékeket, hiszen a várost használó lakosság folyamatosan a saját 

igényeinek megfelelően alakítja környezetét. A budapesti ásatásokon megfigyelhető, hogy egy-

egy változtatás során először a terepet rendezik, elegyengetik, ha kell, máshonnan odavitt 

földdel töltik fel. Így magasodik egyre tovább a terület, alakulnak a rétegsorok. A város egyes 

pontjain a középkori járószint a mai alatt több méterrel helyezkedett el, ami a folyamatos 

feltöltés miatt alakult így. Szerencsére azonban nem mindig pusztul el, ami korábbi, de ehhez 

különleges körülmények kellenek. Városban a feltárás is egészen másképp néz ki, mint egy 

természetes növénytakaróval fedett helyen. Vezetékek, csövek, beton, csatorna nehezíti a 

földmunkát. Statikai okokból egyszerre nem is lehet nagyobb mennyiségű földet kitermelni, 

nehogy a környező álló épületek beomoljanak. 

2017 februárja és májusa között 

a Budapesti Történeti Múzeum 

megbízást kapott az V. kerületi 

Molnár utca 7-9. telkek 

régészeti feltárásra, mivel ide 

mélygarázsos szálloda építését 

tervezték. Az álló épület 

sokaknak ismerős lehet: az 

egykori FKGP-székházról van 

szó, melynek bejárata a Belgrád 

rakpart felé nyílt; a szomszédos 

telken a Belvárosi Tanuszoda 

épülete helyezkedett el. Ezek 

elbontása után kezdték meg az 

új épület kialakítását, a 

mélygarázshoz először is több 

méter mélységig ki kellett termelni a földet. 

Miért is volt szükség régészeti feltárásra? Az alábbiakban néhány szóban bemutatnám a hazai 

örökségvédelmi szabályozás rendszerét. Az építésügyi engedélyhez szükséges az 

örökségvédelmi hatóság állásfoglalása, a tervek alapján ő írja elő, milyen típusú régészeti 

felügyeletre, feltárásra van szükség az építkezést megelőzően vagy azzal párhuzamosan. A 

beruházó megkeresi a területileg illetékes szervet (nagyberuházás esetén Várkapitányság 

Nonprofit Zrt-t, más esetben megyei vagy városi múzeumot), és megrendeli az előírt régészeti 

munkát. A régészeti munka többféle lehet: 

i. Szakfelügyelet/megfigyelés: akkor írják elő, ha a beruházás területén nem ismert 

régészeti lelőhely, vagy nem várható régészeti korú emlék előkerülése, vagy a területet 

korábban építkezések megbolygatták. Ilyenkor a régész végigkíséri a földmunkát, és ha 

előkerül valami, kibontja és dokumentálja. Hátránya, hogy szakaszos, mozaikos, nem 

lehet az egész területet egyben látni. 

ii. Megelőző feltárás: akkor írják elő, ha ismert lelőhelyen van, tehát korábban itt már 

előkerültek régészeti emlékek. Ilyenkor a teljes területet a munkálatok előtt feltárjuk és 

dokumentáljuk (fotó, rajz, geodéziai felmérés stb.). 
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iii. Tervásatás esetén nincs beruházás, tisztán szakmai célok és kérdések tisztázására, 

tudományos érdeklődésből végzik. Ez a fajta régészeti munka manapság egyre ritkább, 

inkább az építkezéseket megelőző kutatás a gyakori. 

Kis kitérő után térjünk vissza a Molnár utcai feltáráshoz! Hogy nézett ki a terület évtizedekkel, 

évszázadokkal ezelőtt? Korabeli felvételeken látszik, hogy pl. 1862-ben üres telek volt, néhány 

évvel később felépült a mai épület elődje, egy kétemeletes lakóház. A környéken a források 

tanúsága szerint bőrműves műhelyek voltak, nagyméretű bőrszárító padlással. Ezt jegyezzük 

meg, mert később még fontos lesz! 

 

Volt, aki úgy gondolta, a korábbi építkezések 

biztos, hogy elpusztítottak mindent, itt már nem 

fogunk semmit találni. Szerencsére nem így lett, az 

első „kapavágás” után jöttek a szebbnél szebb 

középkori leletek. A leletek feltűnően szép 

állapotban kerültek elő, a fémek nem rozsdásodtak 

el, sőt, bőrcipőket és fatárgyakat is találtunk, ami 

komoly ritkaságnak számít. Mi lehet ennek az oka? 

A feltárás a mai Duna vonalától körülbelül 50 m-

re zajlott, ami a folyószabályozást megelőző 

időkben és feltehetően a középkorban is 

közvetlenül a vízparton helyezkedett el. A Duna 

egykor a mainál sokkal szélesebb volt, a 

mélyebben fekvő területeket gyakran elöntötte. A 

talajvíz is magasan van, így lehetséges, hogy a 

szerves anyagú tárgyak természetes bomlása nem kezdődött el, a vizes és oxigéntől elzárt 

környezet megőrizte azokat az utókor számára. A Dunának, mint fontos kereskedelmi útvonal, 

óriási jelentősége volt a középkorban, Pest város ennek köszönhette kialakulását is. A folyón 

szállították külföldre és vissza az árukat, állatokat, hogy a piactereken később gazdát 

cseréljenek. A Molnár utcai terület a középkori pesti városmag központjában helyezkedett el, a 

vízparton, így minden bizonnyal szemtanúja lehetett az árucserének. 

Pestről jónéhány látképet, metszetet ismerünk, melyeket a 16-17. században itt járt utazó 

művészek, udvari hadmérnökök készítettek, jórészt hadi okokból, a csatákra felkészülve 

megismerték a terepviszonyokat. A képek érdekessége, hogy ugyanazon időszakból eltérő 

formákat láthatunk, ami legalább az egyik kép hitelességét erősen megkérdőjelezi. A kutatás 

úgy tartja, a készítők egy része feltehetően nem járt a városban, metszeteiket másolás útján 

készítették, nem sokat törődtek azzal, valós-e a forrás. Annyi bizonyos, hogy Pest város a 17. 

század végéig a mai V. kerület területét jelentette, tehát jóval kisebb volt a mainál. A Múzeum 

körút vonalán Hunyadi Mátyás király a 15. században kőből épült városfalat emeltetett, amire 

korábban nem volt példa. A városfalon kívül vizesárok futott, falait bástyák tagolták, ezeknek 

a falaknak ma is láthatjuk a maradványait, ha bepillantunk a Kiskörút házainak udvarára. 

Minden, ami ezen kívül volt, külvárosnak számított. A városfalat a 18. században bontották le, 

amikor a város terjeszkedni kezdett kelet és dél felé. 

 



5 
 

A város beépítettségéből adódik, hogy 

teljes felületű feltárásra ritkán van 

lehetőség. Az információk eléggé 

mozaikosak, egy-egy csatornafektetés, 

aknaásás során kerülnek elő főként korábbi 

leletek. Az itt látható térkép a középkori 

Pest kiterjedését és fontosabb egyházi 

épületeit mutatja, melyek egy része csak 

feltételezés. A legkorábbi városmag a mai 

Március 15. tér és a belvárosi 

plébániatemplom környékén feküdt, itt 11-

12. századi temető részletei kerültek elő. A 

fontos kereskedelmi útvonalak mai is 

megvannak: a Kossuth Lajos utca 

kelet felé, a Váci út észak felé, a 

Kecskeméti út dél felé kötötte össze 

a mezővárosokat Pesttel. 

  

Találtunk 18-19. századi kő- és 

téglafalakat, amelyek korábbi 

lakóházak falai lehettek. Mellettük 

négy egyforma, félköríves, földbe 

süllyesztett fahordó került elő, 

amelyek félbevágva maradtak csak 

meg, sajnos ráalapoztak később egy 

téglafalat. A hordókról később 

kiderült, hogy ún. cserzőkádakról van 

szó, amelyekben a tímárok a nyers 

állatbőrt cseranyagok hozzáadásával áztatták, vagyis itt egykor bőrművesek dolgoztak. 

Ritkaság, hogy a fa régészeti rétegekben megmarad: itt feltehetően egy egykori stégépítmény 

részletét találtuk meg, amely a vízhez vezetett le. Anyagából mintát vettünk, s a faévgyűrű 

elemzés módszerével kiderült, hogy a fák kivágására az 1470-es években került sor, vagyis az 

építmény legalább 500 éves. 

 

Az egész területen fokozatosan haladtunk lefelé, így megfigyelhettük, hogyan rakódtak 

egymásra az iszapos-homokos rétegek az évszázadok során. Ezeket a bennük talált tárgyak 

keltezik, de vigyázni kell, hiszen korábbi tárgy kerülhet későbbi rétegbe, de fordítva nem. 

Említettem, hogy a nedves, talajvizes, oxigéntől elzárt közeg megőrizte a szerves anyagból 

készült leleteket, így a fatárgyakat is: találtunk kaptafát, fésűt, fakanalakat is. 

Több ezer fémből, vasból, bronzból, ólomból készült tárgy került elő, az előadás elején említett 

fémkereső segítségével. Mivel a földben szabad szemmel nehéz észrevenni a kisméretű 

fémtárgyakat, szükség volt az eszköz használatára. A tárgyak igen sokfélék: viseleti elemek, 

használati tárgyak, eszközök, díszek, s természetesen pénzérmék. A pénzek az Árpád-kortól a 

19. századig felölelik a történelmet, mutatják a terület pénzforgalmi jelentőségét. 

1. ábra: forrás: Írásné Melis Katalin, 1994. 
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Az alábbiakban néhány csoportot szeretnék kiemelni a leletek közül: az egyik a kések. Csaknem 

40 db középkori, 14-15. századi vaskés került elő, amelyeket evőeszközként, de van olyan is, 

amit kézifegyverként használhattak. Különlegességük, hogy sok esetben megmaradt a csontból 

vagy fából faragott nyélborítás, a rézből készült díszítőlemez is. Láthatjuk, milyen sokfélék és 

finoman kidolgozottak voltak ezek az eszközök. A pengéken a kovács általában saját 

mesterjegyét jelenítette meg, ez egyben értékjelzőül és hitelesítőjegyül is szolgált. A 

mesterjegyeket korabeli oltárképeken, festményeken is felfedezhetjük, több város saját 

mestereinek jegyzéke is fennmaradt. Ezek tanulmányozásából kiderül, hogy a késeket 

Passauból, Nürnbergből és Bécsből vásárolták a pesti kereskedők. 

A kések mellett egy másik érdekes csoport az ún. zarándokjelvények csoportja. A mai 

szuvenírekhez, hűtőmágneshez hasonlóan a középkorban az utazók, zarándokok is 

előszeretettel vásároltak apróbb tárgyakat úticéljuk helyszínén, melyeknek bajelhárító szerepet 

tulajdonítottak. Ezek a tárgyak ólomból készültek, sorozatban, éppen ezért gyengébb 

minőségűek voltak. Ezeket aztán a zarándokok sapkájukra, tarisznyájukra erősítve hordták, 

mintegy jelképként. A főbb egyházi zarándokhelyeknek megvolt a maguk egyedi jelvénye, így 

pl. Santiago de Compostela, Jeruzsálem vagy Róma is saját jelképekkel rendelkezett. Az 

ásatáson mi összesen 14 ilyen jelvényt találtunk, ami jelentősnek számít, korábban egy 

lelőhelyen sem került elő ennyi. Közöttük vannak figurák, feszületek, egyéb alakok, s 

egyediségük miatt azt is meg lehet határozni, honnan kerültek Pestre. Felmerül a kérdés, hogy 

került ide ez a sok jelvény? Más európai városokból, pl. Londonból vagy Tallinnból is ismert 

hasonló jelenség, amit azzal magyaráznak, hogy a zarándok, útjáról szerencsésen hazaérkezve, 

a hajóról partra szállva vízbe dobta a jelvényt, babonából, hálából a hosszú út zavartalanságáért.  

Korábban említettem, hogy a források szerint a 

Belgrád rakparton, a 19. században végig 

tímárműhelyek, bőrgyárak helyezkedtek el. 

Nos, a feltáráson kiderült, hogy nem csak az 

1800-as években, de sokkal korábban, már a 

14. században is bőrkikészítéssel foglalkoztak 

az itt lakók. A korábban megmutatott 

cserzőkádak mellett erre utal az a majdnem 50 

kg-nyi bőrlelet, ami a rétegekből előkerült. 

Bőrök a legritkább esetben maradnak fenn, 

általában elporladnak és lebomlanak, ezért is 

különleges, hogy bőrcipőket, tarsolyokat, 

késtokokat, csizmákat és egyéb ruhadarabokat találtunk. A nagy mennyiségű, formátlan 

nyesedék a helyi bőrkikészítés bizonyítéka. A restaurálás során megtisztították és konzerválták 

a bőröket, majd amit lehetett, vékony, hasonló színű cérnával összevartak, vagy belül kitömtek. 

A cserzőkádak maguk 19. századiak, amit a belőlük előkerült kerámiaanyag és a deszkák 

keltezése bizonyít. A forma maga nem újkeletű, hiszen a 15. századból ismerünk ábrázolást egy 

nürnbergi mesterkönyvből, melyen a mester a fahordóban áztatja a bőrt, mögötte pedig 

felakasztva szárítja. A hordókat kívülről vastag agyaréteggel tapasztották körbe, amit mi is 

megtaláltunk az ásatás során. 

  



7 
 

A belváros után térjünk most át egy közelebbi helyszínre: látogatásunk célpontja a XVIII. 

kerület, a kérdésünk pedig: mit tudunk régészetileg a kerületről? Kik laktak itt előttünk 

évszázadokon át és milyen nyomok maradtak utánuk? Hogy nézett ki a terület a népvándorlás 

korában, vagy a középkorban? Van-e műemlék Pestszentlőrinc és Pestszentimre területén? Első 

és legfontosabb, hogy mielőtt a XVIII. kerület közigazgatásilag létrejött volna, a területen 

önálló községek helyezkedtek el. A középkori Szentlőrinc falu a mai Kispest területén feküdt, 

középkori templomának szentélyét egy szőlőindával díszített faragott kövét a 19. kerületi 

wekerletelepi Hungária út 5. szám alatt tárták fel, körülötte a hatvanas években embercsontokat 

találtak, amik minden bizonnyal a templom körüli temetőhöz tartoztak.  

 

 

A kora újkorban Pusztaszentlőrinc a mai Gloriett-

telepen alakult újjá, s fokozatosan terjeszkedett tovább. 

A mai kerületben két, rendeletileg védett műemlék 

található, az egyik a Ferihegy 1. terminál felvételi 

épülete és környezete, míg a másik az egykori 

Szemere-major területén, a Margó Tivadar (Kápolna!) 

utca végén található kis kápolna épülete. Az utcát 

korábban emiatt hívták Kápolna utcának. Eredeti 

formájában 1711-ben épült, 1830 körül újították fel 

klasszicista stílusban. Ez számít a kerület legrégibb 

épületének. 

 

 

A következő térképen összegyűjtöttem minden olyan leletet, ami a Budapesti Történeti 

Múzeum és elődei ásatásain vagy leletmentésein került elő a kerületben. Soknak nem tudjuk a 

pontos helyét, mert csak annyit jegyeztek fel róla a 19. században, hogy Szentlőrincpuszta. 33 

helyen találtak valamit, ebből 13 régészeti lelőhellyé lett nyilváníttatva. Láthatjuk, hogy a 

terület már az őskorban is lakott volt, ezt a 3-4 ezer éves edények és eszközök mutatják. 

Honfoglaló őseink is jártak erre, a kora Árpád-kori sírjaikból vörösesszürke agyagú, vállán 

hullámvonaldíszes, testén vonalköteggel díszített kerámiaedényeket ismerünk. A Gloriette-

telepen talált egyik sírban II. Lothar pénzérméje volt: ez 945-950 közé keltezhető. 


