
H. GYURKYKATALIN 

A KÁNAI APÁTSÁG RÉGÉSZETI KUTATÁSA 1983-89 KÖZÖTT 

A kolostor feltárása már 1981ban megkezdődött és 1983
ban  már a  harmadik  évébe  lépett.  A  fent  megjelölt  hét 
évben  összesen  158  munkanap  állott  rendelkezésemre. 
Évenként  változó,  többnyire  betanítatlan  munkásokkal 
dolgoztam. A munkaerőt messziről szállították ide és emi
att  a  munkaidő  naponta  megrövidült.  Az  ásatási  terep 
nehéz volt: a romokat magas törmelékes feltöltés borította 
és e felett sűrű bozót terült el. A fává serdült gyomnövény
zet  gyökerei  a kolostor  falaiból  nőttek  ki,  mert a  falak 
kövei között lévő meszes habarcsból táplálkoztak. A bozót 
tehát pontosan megmutatta a templom, a kolostor és ettől 
délre  fekvő  épületek  helyét.  Ásatási  időnknek  évenként 
több  mint  felét  az előkészítéssel:  a bozót  irtásával  és a 
törmelékréteg eltávolításával  töltöttük és az érdemi mun
kára, a tényleges régészeti  feltárásra  csak nagyon  kevés 
idő jutott. 

Az évenként ismétlődő felvonulásra és ásatási munkára 
mindazonáltal  szükség  volt  azért,  hogy  a  területen  ne 
szaporodjanak  tovább a kis hétvégi kertek. 

Látván a feladat  időigényességét, teljes  feltárásra nem 
törekedhettünk, csak arra, hogy szondázás útján értelmes 
alaprajzot nyerjünk és a rétegvizsgálatok segítségével el
fogadható periodizációt állapítsunk meg. Tervem végre
hajtásához  nélkülözhetetlen  munkatársak  voltak: Noéh 
Ferenc mérnök  és Kuczogi Zsuzsanna  technikus, akik a 
geodéziai  felmérést  végezték,  valamint Bakos Margit 
fényképész. 

Mivel minden kutatóárokban  a természetes  talajig ás
tunk, kirajzolható a helyszín eredeti domborzata. A hegy 
északi pereménél volt a legmagasabb (itt állott egykor a 
templom) és innen dél felé lejtett. A lejtő oldalán és alján 
épültek az általunk feltárt épületek. A középkor  folyamán 
lassú  feltöltődéssel  vált ez a ferület  a fennsík  részévé. A 
legmélyebb területet feltöltő rétegek igen jól  tájékoztattak 
az építési periódusokról  [Előzetes jelentés: ArchÉrt  116 
(1989)111.]. 

Az első két év eredményeiről, mint előzményről rövi
den a következőket lehet elmondani: 

Egy helyen átvágtuk a kolostor keleti épületszárnyát és 
itt  feltártunk  egy  fűtőberendezést.  A  nyugati  kolostor
szárny  ÉNyi  sarkát  és  néhány  helyen  a  nyugati  falát 
feltártuk.  A sűrű bozót miatt kezdetben az épületet csak 
kívülről  lehetett megközelíteni. A nyugati szárny  ÉNyi 
sarka előtt egy kutatóárokkal egy köznépi temető néhány 
csontvázát (nő, férfi, gyermek vegyesen) hoztuk napvilág
ra. Már az első ásatási  években  kiderült,  hogy a helyet, 
ahol a templomot még csak sejtettük, széles sugarú körben 
vették  körül  a  sírok.  1983ban  például  a  keleti  szárny 
mellett találtunk egy sírt, amelyben megcsonkított csont
váz feküdt: mindkét keze hiányzott. 

1984ben  az  épületszárnyak  sarkait  kerestük  meg, az 
épület kiterjedését  meghatározó pontokként és ismét ab
ból a szükségből kiindulva, hogy a sűrű bozótot kívülről 
támadjuk  meg. A kolostor  keleti  és nyugati  szárnyának 
déli  végződéseinél  a  sarkok  feltárásánál  a  két  szárnyat 
összekötő egykori fal csonkjai kerültek elő. Vagy a kolos
tort dél felől lezáró kerítés, vagy egy déli kolostorszárny
nak még a középkorban  elbontott maradványai. A  falon 
ajtónyílás és küszöbköve maradt meg. Ez utóbbi nem volt 
más, mint egy faragványos oldalával lefelé fordított római 
sírkő. Római faragvány ásatásaink során több is előkerült 
és ezeket az Aquincumi Múzeumnak átadtuk. 

A sűrű növényzet alatt a kolostor falaiból több felmenő 
falrészlet  emelkedett  a  törmelék  fölé.  A nyugati  szárny 
belső,  udvari  falát  a DKi  saroktól  egy darabig  követni 
lehetett,  míg  a  falból  kiágazó  falcsonkhoz  nem  értünk, 
amely megfelelhetett a déli szárny belső, udvari fala ma
radványának. Itt, a nyugati szárny belseje felé kiszélesített 
kutatóblokkban a szárny déli, utolsó helyiségének válasz
tófala került elő egy ajtónyílással. 

A  kolostorépület  30x30  mes  négyzetétől  délre  egy 
KNyi  irányú bozót egy másik nagyméretű épületet  rej
tett. A bozót nyugati végénél, a területre bevezető kocsiút 
mellett nagymennyiségű lakossági szemetet halmoztak fel 
egy erre alkalmasnak mutatkozó üregben, amelynek mé
lyéről fák nőttek ki. Ebből egy elbontott épület pincéjére 
következtettünk és egy kutatóárokkal megkerestük a pince 
északi  falát.  A  kolostor  és  a pincével  rendelkező  nagy 
épület között egy   feltehetően későközépkori   kerítésfa
lat is találtunk. 

A következő,  1985ös  évben  ennek  a KNyi  irányú 
épületnek a kiterjedését kívántuk meghatározni. A széles
ségét  meghatároztuk  az  épület  ÉKi  és  DKi  sarkának 
feltárásával.  Ekkor  láthatóvá vált, hogy az épület keleti, 
keskeny oldala egy korábbi és már elbontott épület pincé
jének  sarkára  épült  rá.  A  korábbi  épület  falának  belső 
oldalán egy kisméretű kváderkövekból épült boltozat vál
la vált láthatóvá. 

Ebben az évben a keleti kolostorszárny  északi, utolsó 
helyiségében teljes feltárást végeztünk. A helyiségben hat 
kővel kifalazott sír került elő csontvázzal együtt. Az egyik 
felett még megvoltak a kő fedlapok, korábbi   összetört  
sírkőből.  Az  egyik  töredéken  vésett,  hegyes  címerpajzs 
volt látható. A szerzetesi sírokban fekvő csontvázak mind 
erőteljesebb alkatú férfiak csontvázai voltak, mint a temp
lom körüli köznépi temető halottaié. A keleti épületszárny 
ÉNyi  sarkától  támpillér  nyúlt  észak  felé.  Előkerült  a 
templomhajó  DKi válla. A templom és a kolostor  tehát 
nem épült szorosan egymás mellé. Az összeköttetést a két 
épület  között  ez  a  támpillér  teremtette  meg.  Árkunkat 
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kibővítve feltártunk egy kis szakaszt a templom szentélyé
nek ívéből is. A kolostorépület keleti szárnyából   mivel 
az  lejtőre  épült,  a  feltöltődés  még  megőrzött  egy  kevés 
felmenő  falat.  A  talajszint  emelkedése  folytán  a  szárny 
északi  végénél  és  a  templomnál  már  csak  az  alapfalak 
maradtak meg. 

A templomból előkerült első kis részletből már követ
keztetni  lehetett  arra,  hogy  a  templom  kisméretű  volt, 
rövidebb a kolostor északi oldalának hosszúságánál. 

1986ban keresni kezdtük a templom félköríves szenté
lyének Éi végződését és a hajó ÉKi vállát. Itt előkerült 
egy keskeny  oldalhajóhoz  (vagy kápolnához)  tarozó ki
sebb félköríves szentély. Ez alatt pedig egy korábbi, négy
zetes épületnek (sekrestye) alapozó árka, melyből a falat 
kibontották, de a fal egykori iránya, szélessége és a sarok 
derékszöge mégis jól  látható volt. A szentély felett olyan 
magas törmelék halmozódott fel, hogy ennek eltávolításá
ra kézierővel semmi esélyünk nem volt. 

A kolostorépület nyugati szárnyától délre fekvő terület 
feltárása  ez évben  igen jó eredménnyel járt. Teljes  terje
delmében feltártuk azt a kicsi (4x6 m) kőpéületet, amely
nek kőboltozatos pincéje már az előző évben  megmutat
kozott. Az épület ÉDi irányú volt. Elbontása után a pince 
ENyi sarkára egy kemencét építettek rá, amelyet a kőbol
tozat  is alátámasztott.  A kemencének  félköríves  előtere 
volt  és  a  tüzelőtér  északi  oldalából  maradt  meg  annyi, 
hogy  két  rézsűs  nyílást  figyelhettünk  meg.  A  tüzelőtér 
agyaggal  tapasztott  padlója  vörösre  átégett,  valamint  a 
rézsűs nyílások tapasztása is. A kicsapódó lángok vörösre 
és kormosfeketére  festették a kemence külső oldala mel
letti  talaj  felszínét  is. A kemence működése  idején  a ke
mencéből kihúzott hamu feltöltötte azt a kis udvart, amely 
a kis kőépület és a kolostor nyugati szárnya között húzó
dott  és  amelyet  nyugat  felől  kerítés  zárt  el.  A  ham us 
feltöltésből cseréptöredékek kerültek elő. 

Minthogy a kemence nyilvánvalóan  nem a  legkorábbi 
építkezéshez tartozott, a szintje egy 20 cm vastag agyagos 
feltöltés felszíne volt. Ez alatt került elő az eredeti, termé
szetes talaj. Ez utóbbi felszínét vékony, fehér kőfaragásból 
származó por borította.  Ez a  felszín  volt  a kis  kőépület 
szintje. A kis épület északi oldala mellett két kerek gödröt 
találtunk,  amelyből  faszén  és vassalakdarabkák  kerültek 
elő. A felette  lévő és a kemence szintjét képező agyagré
tegbe pedig cölöplyukak mélyedtek be, amelyek a kőépü
let északi  oldalát kísérték,  illetőleg  egy  további  a keleti 
oldalán is előkerült. 

A  kemencéhez  tartozó,  tehát  az  első  feltöltési  réteg 
felszínéről ásták le a nyugati kolostorszárny alapfalát. Az 
alapozóárokból  kitermelt és szétterített  föld    a kolostor 
szintje   újabb, vékony réteget képezett. 

A kemence hamuja a kemence működése idején  felhal
mozódott. Ezt a kormos, hamus réteget egy mesterséges 
tereprendezéssel vörös agyagréteggel fedték el, amelyből 
II . Ulászló pénze került elő. Ettől kezdve építették újjá a 
kolostor  falát. 

1987ben Garbóczy Lászlótól  néhány órára munkagé
pet kaptunk, amely eltakarította azt az 1,60 m magas fel
töltést, amely a templom alapfalai felett emelkedett. A gép 
legalább 3 heti kézimunkát takarított meg. Ekkor azonban 
az is kiderült, hogy nehéz helyet találni a sok törmeléknek 

elszállítás nélkül. Nem lévén más megoldás, a törmeléket 
az  északi  hegylejtőre  terítettük.  A  templomnak  csak az 
ÉNyi  sarka  maradt  feltáratlan.  Egy  1872ben  felállított 
térképészeti pont vas asztala miatt ehhez a területhez nem 
lehetett hozzányúlni.  1989ben mint emlékművet a Föld
tani Intézet kiemelte   miután a pontot előzőleg áthelyez
ték , és múzeumba szállította. Csak ezután vált lehetővé 
a teljes  feltárás. 

A tepmlom valóban kisebbnek bizonyult a kolostornál 
és  teljesen  különállóan  épült.  A két  épület  tengelyének 
iránya tompaszöget alkotott. A kolostor épületét két tám
pillérrel  kötötték  hozzá  a  templom  épületéhez.  A  hajó 
belsejét pillérek tagolták, a nyugati oldalán karzat alapfala 
került elő. Nyugati homlokzatából kevés felmenő fal ma
radt. A  főbejárat  kapujának  északi  rézsűje  lenyomatban 
maradt meg. A hajóban  sírok kerültek elő: egy kibontott 
sírüreg  a  diadalív  előtt  a  templom  tengelyében.  Ebbe 
bedobálva románkori vállkövek voltak. A keskeny északi 
oldalhajóban egy kővel kifalazott, de üres sír került elő. A 
karzat alatt két csontváz és a hajóban három. Az egyik feje 
mellől  Zsigmondpénz  került  elő.  A  templomhajó  déli 
oldala mellett (templomon kívül) is előkerültek sírok. 

A  templom  körüli  temető  sírjaiból  néhányat  teljesen 
feltártunk,  néhányat  csak átvágtunk  árkainkkal.  A sírok 
melléklet nélküliek voltak. A köznépi  temető sírjaira jel
lemző volt, hogy a sírüreget kisméretű és igen puha fehér 
mészkőből faragott kockákkal rakták körül. Erre az alap
zatra helyezték   feltehetően   a koporsót, amelyből csak 
faszilánkokat  és vasszegeket  találtunk. A kőkockák  fara
gásából  visszamaradt  fehér kőpor és kőzúzalék a temető 
felszínét,  a  sírok  közölt  szintén  beborította.  A  köznépi 
temetőben  a  temetkezés  módja  különbözött  a  kolostor 
szerzetesi sírjaiétól és a templom kegyúri  temetkezéseitől 
is. A temető kiterjedését  megközelítőleg megállapítottuk, 
de teljes feltárására nem került sor. 

A templom keskeny, északi oldalhajója  a templomnál 
puhább kőanyagból épült. A templom északi oldalát meg
bontották, midőn az új építményt bekötötték a falába. 

A  kolostor  keleti  szárnyának  nagy  termében,  annak 
északi  végében két sír került elő. Az egyik csontvázat a 
kolostor  alapfala  kettévágta.  Ez  a  sírlelet  bizonyította, 
hogy a temető megelőzte a kolostor építését. A nagy terem 
alatt  még  két  sírt  az  épület  építésekor  kibontottak.  Az 
említett helyen, a keleti szárnynak nagy termében a fűtő
berendezés  hátsó oldalát kutattuk, amerre a  tüzelőtérből 
füstnyílás  vezetett ki. Sajnos, a füst elvezetésére szolgáló 
elszívó csatornát már nem találtuk meg. Helyét az elbon
tott kemence kormos omladéka töltötte ki sok edénytöre
dékkel és egy Róbert Károly obulussal a 14. század elejé
ről. 

Egy másik  fontos  érme is előkerült a kolostortól  nyu
gatra: ez egy 117278 között vert velencei ezüstpénz volt 
és ugyancsak  fontos bizonyítéka annak, hogy ezen a he
gyen már a 12. században élet volt. 

A kolostor  mindkét  szárnyának  déli  végében  szondát 
ástunk. Megközelítőleg  1 m vastag törmeléket kellett el
távolítani ahhoz, hogy további 0,801 m mélységben el
érjük  a bolygatatlan talajt. Mindkét épületszárnyban vas
tag  koromréteget  (egykori  tűz)  nyomát  találtuk  meg, 
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amelyből elszenesedett fadarabok kerültek eló', és a tűz az 
alattuk lévő agyagos feltöltést  is rózsaszínűre  festette. 

A keleti  szárnynak  teljes  beosztását  megállapítottuk, 
miután előkerült a déli, utolsó helyiség északi  válaszfala 
is egy ajtóval.  Az ajtók  a szobák válaszfalait  mindég az 
épület  főfala  mellett  törik  át.  A  keleti  épületben  négy 
helyiség volt. 

A következő,  1988as  évben  a  kolostor  udvarának  a 
vizsgálatát,  a  déli  épületszárnynak  és  a  kerengőnek  a 
keresését  kezdtük  meg. ÉDi  kutatóárkunk  azonban  a 
magas  törmelékréteg  miatt  a  templom  déli  oldalát  nem 
tudta megközelíteni. A törmelék és a bozót eltávolítására 
már  nem  volt  kiveztő út  a  hosszú  évek  óta  halmozódó 
törmelékhegyeken keresztül. Teljes feltárást már csak egy 
tereprendezéssel együtt lehet elvégezni. 

A déli épületszárny falait, sőt alapfalait is már elbontot
ták és ezeknek már csak a helyét lehetett árkunk metsze
tében megállapítani. Kerengőnek sem a déli, sem a nyugati 
oldalon   amelyekre kutatásunk  kiterjedt    nem  találtuk 
nyomát.  Az  udvaron  a  domboldalnak  a  templom  felé 
emelkedő felszíne természetes eredetiségében volt megfi
gyelhető,  amelyet  soha  nem  planíroztak  vízszintesre  és 
nem köveztek ki. A felszín alatt a temető sírjai a kolostor 
működése idején  is háborítatlanul megmaradtak. Árkunk 
keresztülvágott  egy nagy V alakú, agyaggal  kitapasztott 
mélyedést, melynek rendeltetését nem  ismerjük. 

Ebben az évben került elő a nagy, pincés kőépület DKi 
sarkához épült kis kamra kő alapozása. Előkerült továbbá 
egy  újabb  épület  egyik  falának  részlete  a  nagy,  pincés 
épülettől délre. A szintviszonyok azonban már 16. száza
di, vagy ennél későbbi épületnek mutatták. 

1989ben egy ÉNyi irányú árokkal átvágtuk a kolos
tortól  nyugatra  elterülő mezőt  és megállapítottuk,  hogy 
ezen a területen építkezés soha nem történt. Az árkokban 
jól láthatóvá vált a talaj természetes geológiai rétegződése. 
Az ÉDi árok északi végében egészen a mai felszín alatt 
már a tömör, nagy kavicsokból álló réteg volt látható. Éles 
vonallal rajzolódtak  bele a temető sírjai  az árok mindkét 
oldalába (a templom nyugati homlokzatától mintegy 25 m 
távolságban).  A  kavicsréteg  felszíne  dél  felé  lejtett  és 
felette  növekvő  vastagságban  vörösessárga  agyagréteg 
foglalta  el  a  helyét,  tetején  a  középkori  szint  vékony 
kavicsrétegével. A sírok itt már az agyagba lettek belevág
va. A sírokat az árok oldalában 20 m távolságig  lehetett 
megtalálni. 2427,5 m között pedig egy beásás, vagy egy 
árok betöltött foltja volt látható. A KNyi árokban sír nem 
volt. A kutatóárok  nyugati  végében  nagy árok mutatko
zott. Oldalán a kavicsréteg éles, függőleges  egyenes vo
nalban szakadt meg. Ennek az ároknak észak felé a hegy
lejtőn még a felszínen  is látni lehet a vonulatát. 

A  térképészeti  pont  vasasztala,  amelyet  1988  őszén 
kiemeltek és elszállítottak,  most már nem akadályozta a 
templom ÉNyi sarkának feltárását. Itt kerültek elő a temp
lom legjelentősebb  és legszebb részletei. A jelentős ma
gasságú falon román pillérlábazat. Ez a lábazat a nyugati 
karzatot tartó északi  falpillérhez  tartozott. Ezzel egy vo

nalban megmaradt a karzatot tartó két oszlop (vagy pillér) 
egyikének négyzetes bázisa és körülöttük az eredeti, díszí
tés nélküli padlótéglákkal borított szint. A falpillér  lába
zatától kő ülőpadka vette   feltehetően    körül az egész 
karzat alját, amelyet egy lépcsőtoronyba vezető ajtó sza
kított meg. A torony kívül négyzetes, belül kerek volt, s a 
templom homlokzatához észak felől csatlakozott. A benne 
lévő kerek térben egykor csigalépcső vezethetett a karzat
ra. A torony hátsó, keleti oldalához másodlagosan csatla
kozott az északi oldalhajó,  illetve oldalkápolna. A temp
lom nyugati homlokzatának közepén nyílott a főbejárat. A 
kapunak már csak az északi oldalon maradt meg a lenyo
mata. A törmelékből előkerült egy román ablakosztó koc
kafejezetének  fele,  a  falpillér  kőanyagával  egyező kissé 
sárgás, kemény és aprószemcsés mészkőből. 

Ezt  követően  került  sor  a  kicsi  kőépület  pincéjének 
feltárására. A pince falait belülről kisméretű, igen egyen
letesen faragott és rakott kváderkövekkel burkolták. A kő, 
amelyből készült, aprószemcsés és csaknem teljesen  fehér 
mészkő volt. A pince két szélső harmadát fedte a kőbolto
zat. A középső harmadot nem. A pince nyugati falán itt két 
konzol volt látható, alatta pedig a falon egy üreg. Feltehe
tő, hogy a csapóajtós  fa  lépcsőlejárat  tartó, és  támasztó 
szerkezetei. 

Feltárást végeztünk a nagy, pincés épület keleti végé
ben. Itt egy keskeny  lépcsőház  fala került elő. Mellette 
egy  szelvényben  a  teljes  mélységet,  a  pince  szintjéig 
feltártuk.  Ennek  a  pincének  a  fala  törtkő  falazat  volt 
burkolat nélkül. 

A kolostor  nyugati  szárnyának  alaprajzát  kiegészítet
tük. Ez a szárny három helyiségből állt. 

Feltárásunknál kevés, de a periódusokat jól meghatár
zozó  kőanyag  került  elő  és  erősen  törmelékes  cserép, 
kevés épületvasalás és mezőgazdasági szerszám. 

1989ben  faltárásunkat  befejeztük,  minthogy  az tudo
mányos érdeklődésünket kielégítette. A kolostor és a kör
nyező épületek alaprajza megrajzolható, a rétegviszonyok 
és  leletek  meghatározzák  az  építkezések  korszakait.  A 
terület teljes feltárása az alkalmazott módszerekkel tovább 
már nem végezhető el. A teljes feltáráshoz  mindenekelőtt 
tereprendezési  terv,  gépesítés  (markológép,  teherautó) 
szükségeltetik.  Mindezekhez  pedig  anyagi  támogatásra 
lenne szükség. 

Az  elpusztult  kolostor  Budapest  déli  határán,  a  XI. 
kerületben a Balatoni út 148/4es számú telken található. 
Erről  a  magaslatról  Budára, Pestre, Budaörsre  egyaránt 
gyönyörű kilátás  nyílik. Közvetlen  mellette ér  véget az 
erdősáv.  A  magaslaton  forró  nyári  napokon  most  csak 
burjánzó vad növényzet kínál egy kis árnyat, de reméljük, 
hogy  egyszer  e vad  növényzet  helyét  a  romterület  köré 
ültetett nemes cserjék,  fák  foglalják  el és kínálnak kelle
mes pihenőhelyet a kirándulóknak. 

Az ásatás szakszerű és részletes feldolgozása  folyamat
ban  van. A feltárásról  eddig egy magyar  nyelvű és egy 
német nyelvű előzetes jelentés jelent meg, időközi alap
rajz és néhány fénykép kíséretében. 
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Die  Stelle  des  mittelalterlichen  Klosters  der  Abtei  von 
Kána  befindet  sich  in  XI.  Bezirk  von  Budapest  in  der 
BalatoniStraße auf dem Grundstück Nr. 148. Hier führten 
wir zwischen  198189 eine Erschließung durch. Die aus
führliche, fachgemäße Bearbeitung der Ausgrabung ist im 
Gange. Bisher sind Vorberichte  in ungarischer und deut
scher Sprache erschienen, denen auch vorläufige Lageplä
ne und einige Fotos beigefügt wurden. In diesen Berichten 
teilten wir auch einige, sich auf die Gründung des Klosters 
und auf seine Bauperioden beziehende Daten mit. Es kann 
aber nicht ausgeschlossen werden, daß diese Daten in der 
endgültigen  Bearbeitung  noch  modifiziert  werden 
müssen. 

Die  Erschließung  selbst  wurde  auf  einem  schweren 
Gelände vorgenommen  und zur völligen Freilegung ge
nügten nicht einmal 9 Jahre. An die Arbeit gingen wir von 
Anfang  an nur mit wissenschaftlichem  Anapruch  heran, 
d.h. unser Bestreben war, den Grundiß und die Bauperio
den  feststellen  zu  können.  Wir  rechnen  damit,  daß  die 
jüngeren Generationen der Archäologen diese Arbeit fort
setzen werden. In glücklichem Fall kommt es im Zusam
menhang  mit  der  Herstellung  und  der  Parkanlage  des 
Ruinenfeldes zur neuren Forschung. Die Erforschung des 
Dorfes  Kána  wurde noch  nicht einmal  in Gang  gesetzt. 
Wir legten auch nicht den kompletten Friedhof frei, stell
ten bloß fest, daß die Kirche in einem großen Radius von 
Gräbern  des  gemeinen  Volkes  umgeben  war.  Auch  die 
Herkunftsstelle der in die mittelalterlichen Mauern einge
setezten  und  sekundär  angewendeten  römischen  Stein
metzarbeiten  bleibt  weiterhin  noch  Aufgabe  der  For
schung. 

Eine kleine romanenzeitliche Kirche, der dazu gehören
de und die Kirche umgebende Friedhof, sowie nach Süden 
ein  kleines  Steingebäude  außerhalb  des  Friedhofes 
stammen aus der vorigen Zeitperiode. Die Kirche stand an 
der  höchsten  Stelle,  südlich  davon  führte  eine  leichte 
Senke bis  zum  kleinen  Steingebäude.  Der  Hang  wurde 
infolge  der  mittelalterlichen  Bauarbeiten  aufgeschüttet. 
Diese Aufschüttung ermöglichte die Trennung der Perio
den. Die Kirche war nicht  zur Mönchskirche  bestimmt, 
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das Kloster baute man zumindest ein halbes Jahrhundert 
später an und selbet dann nicht auf einmal. Unseren Be
obachtungen  nach  bildeten  die  ersten  zwei  Räume  des 
östlichen  Flügels  den  ersten  selbständigen  Teil.  Der 
Ausbau  des  Klostervierecks  wurde  erst  zu  Beginn  des 
14.Jh. beendet. Die Gebäudeflügel vernichteten einen Ab
schnitt des Friedhofes. Das Klostergebäude wurde an den 
südlichen  Hang  erbaut  und  der  Gebäudeblock  war 
30x30 m groß. Den bei Klöstern üblichen und unentbehr
lichen Keller fanden wir nicht unter dem Kloster, sondern 
unter einem  alleinstehenden  großen  (etwa 30 m langen) 
Gebäude, das südlich vom Kloster stand. Zwischen dem 
Kloster  und  dem  großen,  mit Keller  gebauten  Gebäude 
kam in einem kleinen Wirtschaftshof  ein Ofen ans Tages
licht. Das große Gebäude und der Ofen wurden schon über 
das abgerissene kleine Steingebäude gebaut. Die Zeitfolge 
der  Bautätigkeiten  konnte  leicht  unterschieden  werden. 
Die relative Chronologie ließ sich aber nur nach der Regi
strierung der Schichten und des Fundmaterials mit Angabe 
der Jahrhunderte genauer  feststellen. 

Das kleine  Steingebäude  war auch  unterkellert.  Vom 
Gebäude blieb nur der Keller erhalten. Die Mauerungs
technik kann von der der späteren Gebäude gut abgeson
dert werden. 

Bei  der Erschließung  kamen  nur  geringe, jedoch  zur 
Bestimmung der Chronologie  sehr geeignete Steinarbei
ten zum Vorschein.  Von der Kirche blieb bloß an einer 
einzigen Stelle ein gemeißeltes Stück erhalten, u.zw. ein 
Pfeilersockel an der nördlichen Seite des Kircheninneren. 
Die Kirche war ursprünglich  einschiffig,  mit  westlicher 
Empore. Die nördliche Kappelle wurde erst später ange
baut. In dieser Kapelle kam ein mit Steinern ausgemauer
tes Grab ans Tageslicht.  Gräber  wurden auch  im Gebiet 
der Kirche und unter der Empore, ferner  im ersten Raum 
des östlichen  Klosterflügels,  der an die Kirche angebaut 
wurde,  erschlossen.  Diese  letzteren  waren  gleichfalls 
Steingräber. Die  im Friedhof  des gemeinene Volkes, im 
Klostergebäude  und  in der  Kirche konstatierten  Bestat
tungsweisen unterschieden sich voneinander. 
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