
В. BONIS ÉVA 

CSÁSZÁRKORI TELEP BALATONALIGÁN 

Az 1951-es leletmentés (április 13-29.) 

A hivatalosan Balatonfőkajárhoz, de a Balaton 
partján lévő részével Balatonvilágoshoz tartozó Aliga 
fürdő már régen ismert a régészeti szakirodalomban.1 

A vasútállomás és a meredek partszakasz közötti le
gelő (1. ábra) földjét a parti szegély feltöltésére hasz
nálták. A parthoz levezető út az ún. „Romlás" olda
lában régebben urnasírokat találtak, amelyek valószí
nűleg bronzkoriak voltak. A legközelebbi római lelő
helyeket is Balatonfőkajár határában találjuk. Ku-
zsinszky Laczkóra hivatkozva a „Sólápa" dűlőben 
római épületmaradványokat állapított meg, ahonnan a 
vörös homokkő Diana relief is származik. A Keselló-
hegyen pedig a topográfia római telepet feltételez.2 

Balatonaligán az állomás és a magaspart közötti te
rületen előkerült és a veszprémi Laczkó Dezső Múze
umban bekerült különböző leletek sorsát e kötetben 
Müller Róbert foglalta össze. A hivatalosan elrendelt 
mentőásatás kezdetekor (1951. ápr. 13.) már két hete 
folyt az újabb földkitermelés a területen. A magasab
ban fekvő részeken egyenletes méretű, téglalap alakú 
halmok vannak, amelyeket a Balaton felőli oldalon 
sánc vesz körül. A helybeli hagyomány szerint 1849-
ben itt sátortábor állott. A halmok méreteiknél fogva 
(4, 4,5 x 6, 6,5 m) alkalmasak lehettek sátor alapnak. 
A szélek felé lejtósödő halmok között árokrendszer fut. 
A halmok átvágásánál semmilyen lelet nem mutatko
zott, s nem volt kapcsolatuk a római kori leletekkel. 

A mentőásatás jellegének megfelelően elsősorban 
arra szorítkoztunk, hogy a felásott területen mutatko
zó objektumokat mentsük meg és tárjuk fel. A valaha 
itt volt későrómai temető és az azt megelőző telep 
maradványait a többszörös földmunkálatok már tönk
retették. Az alábbiakban szabályos alaprajz, vagy sír 
hiányában a mentés folyamát ún. munkahelyeken 
mutatjuk be. (2. ábra) 

/. számú munkahely. A kővel körülvett, égett fel
ületen a felszíntől 50 cm-re cserepekkel vegyes égett 
padló vált el. Ezen egy agyagfalhoz tapadó, kővel kö
rülrakott tűzhelyet tártunk fel. A padlórészlet alatt 
semmilyen kultúrnyom nem volt felfedezhető. 

Leletek: tégladarabok, szürke keltás jellegű kavics
csal kevert durva cserepek, vörös márványozással 
festett cserepek, állati csontok. 

//. számú munkahely. (3. ábra, 4. ábra 1.) A felület 
D-i részén feketén elvált egy hulladékgödör körvona
la. A 150 cm-ig feltárt gödör egy kisebb gödörben 
folytatódott (3. ábra). Ennek a Ny-i részét sárga 
agyagréteg választotta el az alatta lévő fekete földtől. 
A kisebb gödör 140 x 180 cm átmérőjű volt. Az ezen 
a munkahelyen megtalált sárga padló alatt 60 cm-re 
egy korábbi periódushoz tartozó gerendalyuk vált el. 
Méretei: 36 x 18 cm, fenekén kissé csúcsosodik. A 
gerendalyukkal egy szintben egy 17 x 25 cm-es mély 
cöveklyukat találtunk. 

A méhkas alakú gödör alsó részén a felszíntől 2 m-

1. ábra. Balatonaliga. Az 1951. évi leletmentés helye 
Abb. 1. Balatonaliga. Ort der Funderettung im Jahre 1951 

157 



3. ábra. Balatonaliga. AII. munkahely hulladékgödrének metszete 
Abb. 3. Balatonaliga. Querschnitt der Abfallgrube auf dem 

Arbeitsplatz И. 

re a kevert föld keményebb 10-12 cm-es rétegben, 
majd alatta újabb, igenis hamus réteg következik. A 
leletanyag egységes. A hulladékgödröt teljesen, 3,10 
méterig feltártuk. A gödör eleinte lefelé szélesedett, 
majd 2,80 m-nél a fenék felé tölcséresen szűkült. A 
vegyes, hamus, törmelékes rétegből sok cserép és ál
latcsont került elő. A gödör falában alul kétfelé egy-
egy mélyedés volt, az egyikben zöld salakdarabot ta
láltunk. 

Leletek: A középen lévő faszénmaradványok közül 
dörzsölótál pereme került elő. Egygombos bronz fi
bula lábrésze (7. ábra 3.), a hulladékgödör oldalában 
kis bronz lapocska, agyag ún. tűzikutya töredéke, 
égett kövek, malomkő, paticsdarabok tartoztak a lele
tek közé. 150 cm-nél lejjebb a cserepek között gerez-
des kék gyöngy volt. A cserepek korarómai jellegűek, 
szürke benyomott díszű tál (12. ábra 2.), háromlábú 
tál, ún. „pátkai fazék" töredéke ujjcsípkedéssel, fo
gasdíszes, vörösre festett edény töredéke, sok állat
csont. 

150-200 cm között újabb paticsdarabok, vaskulcs 
(7. ábra 8.), terra sigillata töredék (9. ábra 2.), faszén
töredékek és cserepek voltak. 2 m-től 3 m 10 cm-ig 
sok kelta jellegű szürke cserép, barbotindíszes cserép 
darabja és hullámvonaldíszes hombártöredékek kerül
tek elő. Ebből a rétegből való egy bronz kerek lószer
számdísz. (7. ábra 1.). A hulladékgödör melletti cö
löplyukból egy rheinzaberni terra sigillata töredéket 
emeltünk ki. (9. ábra 3.). 

2. ábra. Az 1951. évi balatonaligai leletmentés összesítő rajza 
Abb. 2. Zusammenfassende Zeichnung über die Funderettung in 

Balatonaliga im Jahre 1951 

///. számú munkahely. Ezen a munkahelyen egy 
olyan téglasír nyomait találtuk meg, amelyet a mosta
ni kubikos munka előtt már teljesen szétdúltak. Lele-
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4. ábra. Balatonaliga. 1. AII. munkahely gödre. 2. A VIII. munkahelyen római téglákkal körülvett tüzelőhely 
Abb. 4. Balatonaliga. 1. Grube auf dem Arbeitsplatz IL, 2. Feuerplatz umgeben mit römischen Ziegeln auf dem Arbeitsplatz VIII. 

tei peremes téglák - bélyeg nélkül - , egy emberi me
dencecsont, egyenes peremű tál töredéke és többféle 
állatcsont. A III. számú munkahelytől É-ra a kubiku
sok a felszínen valószínűleg egy már korábban feldúlt 
sírból származó bronzérmet és egy ólomplomba töre
déket találtak. Ettől a munkahelytől ÉNy-ra, egy má
sik bolygatott sír maradványaiból egy peremes tégla
töredék és egy vas kés került elő. 

IV. számú munkahely. Téglatöredékek után indulva 
É-D tájolású, 2 x 2 m-es felületet nyitottunk. Tégla
töredékek, cserepek és állati csontok jelezték, hogy 
feldúlt telepnyommal állunk szemben. Emberi csont 
már nem került elő. 

V. számú munkahely. Az előbbi munkahelyhez ha
sonlóan alig hozott eredményt az V. számú munkahe
lyen nyitott 3,5 x 2 m-es felület. Közepén és sarkában 
paticsrögök kerültek felszínre, ezenkívül vakolatdara
bok, egy pecsételt edénytöredék (12. ábra 4.), csere
pek és egy nagy vas szög. 

VI. számú munkahely. A 3 x 2 m-es kis felületen a 
felszíni rétegben kis kőpengét (radiolarit) találtunk. 
Agyag tűzikutya töredéke jelezte, hogy itt valaha tűz
hely volt. 130 cm mélyen már semmilyen lelet nem 
mutatkozott, a kutatást itt abba hagytuk. 

VII. számú munkahely (5. és 6. ábra). A VII. számú 
munkahelyet szakaszosan bővítettük A-F felületig, 
követve a leletekkel teli gödörszerű jelenségeket. így 
fokozatosan feltárásra került az 1. és a 2. számú két 
nagy gödör, valamint az 1. számú gödörből EK felé 
futó földdel teli árok (6. ábra). Ez utóbbi alján elvált 

egy paticsokkal teli kemence, amely azonban késő 
bronzkori volt, a benne talált cserepek tanúsága sze
rint. A leletek alapján császárkori lakóhelyhez tartoz
hatott a római cserepekkel teli 1. sz. gödör, amelynek 
mérete 3 x 4,40 m volt (5. ábra 4.). ENy-i részén vö
rös paticsos tűzhelynyomok voltak, közte fekete égés
maradványokkal (faszén). A gödör Ny-i, Balaton fe
lőli részén, a gödrön kívül 12-18 cm-es átmérőjű cö
veklyukakat tártunk fel (5. ábra 4.). 

A 2. számú gödröt is feltártuk. Az agyagba vájt gö
dör mélysége a felszíntől 110 cm volt. Déli felén me
netelesen emelkedik a gödör alja a széle felé, annak 
mintegy kijáratát képezve. Az 1. számú gödör valaha 
lakógödör is lehetett, amelyet, amikor már nem hasz
nálták, betöltötték cseréppel és csontokkal. 

Leletek az 1. számú gödörből: A gödör betöltésé
ben több, mint 150 cserép volt. Bőszájú üvegedény
hez tartozó világoskék peremtöredék, három pattin
tott kőeszköz (radiolarit), két háromlábú táltöredék, 
15 fedőtöredék, 10 „pátkai fazék" és fedője, szürke 
befelé és kifelé hajló peremű táltöredékek, szürke 
nagy edények töredékei, vörös „Faltenbecherek" da
rabjai és egy sárgás barna túlégett, selejt fazéktöre
dék, amely egy közeli fazekaskemence terméke lehe
tett. 

A VII. A-C felület alatti mély árok feltárásából (5. 
ábra 2.) két terra sigillata töredék került elő (10. ábra 
1. és 3.), ezenkívül 2 „pátkai" fazéktöredék, vörösre 
festett korsók, vörös Faltenbecher töredékek, szürke 
hombárok töredékei. A VII F. felületben 70 cm alatt 
egy tégla kis töredéke, kihajló peremű szürke tálak 
töredékei, vörösre festett, hullámdíszes és fogasdíszes 
edények, „pátkai" fazék és alj töredékek, kihajló pe
remű szürke tálak töredékei, vörösre festett, hullám-
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5. ábra. Balatonaliga. VII. munkahely. 1. A hosszanti árok feltárás előtt. 2. A hosszanti árok feltárás után. 3. Az 1. sz. gödör cöveklyukakkal. 
4. Az 1. sz. gödör, mögötte a 2. sz. gödör sarkában nagy cöveklyukkal 

Abb. 5. Balatonaliga, Arbeitsplatz VII. 1. Der Längsgraben vor der Freilegung, 2. Der Längsgraben nach der Freilegung, 3. Die Grube 1. mit 
den Pfahllöchern, 4. Grube Nr. 1., dahinter die Grube Nr. 2., in der Ecke große Pfahllöcher 

díszes és fogasdíszes edények, valamint egy vas sarló 
töredéke (Ltsz.: 55.251.572.). 

VIII. számú munkahely. A felszínen téglák töredé
kei mutatkoztak, ezért 3 x 2,5 m-es felületet nyitot
tunk. Ebben a római tetőfedő téglák töredékei félkör
ívesen helyezkedtek el (4. ábra 2.). Közöttük a föld 
igen hamus volt. Középen keményebb, égett, össze
nyomódott földet figyeltünk meg. 

A téglákon nem volt bélyeg, csak állati lábnyom és 
ujjal húzott félkörívek. A kunyhó felépítményére 
utalnak a paticsdarabok. DK felől kavicsos rész mu
tatkozott. A téglakoszorú Ny-i részét egy másik ob
jektum pusztította el. A téglákat e szerény település 
vagy a villagazdaságoktól, vagy közvetlenül a terme
lőtől kaphatta. A környék téglavetőit Palágyi Sylvia 
ebben a kötetben mutatja be. 
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6. ábra. Balatonaliga. A VII. munkahely összesítő rajza 
Abb. 6. Balatonaliga. Zusammenfassende Zeichnung über den Arbeitsplatz VII. 
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7. ábra Balatonaliga. Fémleletek különböző munkahelyekről 
Abb. 7. Balatonaliga. Metallfunde aus den verschiedenen Arbeitsplätzen 
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8. ábra. Balatonaliga. Spirálszerkezetes T fibula több nézetből a 
VII. A munkahelyről 

Abb. 8. Balatonaliga. T-Fibel mit Spiralstruktur, von mehreren 
Sichtpunkten, die auf dem Arbeitsplatz VII. gefunden wurde 

Leletek: Pseudo terra sigillata, szürke cserepek, 
márványos festésű töredék, vasszög. 

IX. számú munkahely. Ezen a munkahelyen egy 
nagy ko mutatkozott. A ráásáskor azonban nyilvánva
lóvá lett, hogy a magában álló kő nem egy falcsonk
nak a darabja. 

X-XV. számú munkahely. A területen 1961-ben 
Kelemen Márta folytatott leletmentést. Megtartva az 
1951. évi számozást, feltárta a X-XV. számú gödrö
ket. A gödrökben található kerámia megegyezett az 
előző ásatás anyagával. Jelentős lelet volt a X. számú 
gödörben talált korai típusú kis hagymafejes fibula.3 

(L. Müller R. tanulmányának 2. ábráján) 

Az 1952. évi leletmentő ásatás 
(december hó 11-13.) 

Az 1951. évi leletmentő ásatás szomszédságában 
folyó faültetési munkák ellenőrzésével párhuzamosan 
az előző évi ásatás területén kemence maradványokat 
tártunk fel. Ezek az év tavaszán folytatott agyagkiter
meléskor jöttek felszínre, amikor a munka bejelentés 
nélkül folyt, nélkülözve a régészeti ellenőrzést. A fel
ásandó hely az előző évi leletmentés II. sz. munkahe
lyétől 7,20 m-re volt (2. ábra). A felszínen és a már 
bolygatott részen megállapíthattuk a 2. számú edé
nyégető kemence felső szegélyét. Ettől a kemencétől 
É-ra egy másik kemence körvonalai váltak el (1. szá
mú), amely sokkal gyengébb állapotban maradt fenn 
mint a 2. számú kemence. Utóbbinak a tüzelőnyílása 
Ny felé volt (13. ábra). A mai felszíntől 65 cm mé

lyen megtaláltuk a kemence kerek, 170 x 170 cm 
nagyságú fenekét. Felmenő, befelé ívelő fala а К felé 
eső hátoldalnál és a tüzelőnyílásnál 60 cm magasság
ban maradt meg. A kemence közepén 15 cm magas 
és 60 cm átmérőjű kerek emelkedés volt, amely épp
úgy át volt égve mint maga a kemence oldala és fene
ke, átlagosan 10 cm vastagságban, belül kékes
szürkére, kívül vörösre. A hátsó felmenő oldalban 
egy kis padka vált el 25 cm magasságban, valószínű
leg ide csatlakozott be a rostély, amelyből eredeti he
lyén semmit sem találtunk. Két rostély töredék - 3,5 
cm-es átmérőjű lyukkal - a kemence betöltött földjé
ből került elő. A megmaradt felmenő részeken jól lát
ható volt a belső kisározás módja. A kemence belső 
oldalát függőleges sávokban egy kb. 4 cm széles 
deszkával simíthatták el. Felülnézetben a kemence 
belső oldala szinte sokszögűén kiképzettnek látszik. 
A kemence fenekén - a középső kiemelkedés és az 
oldalfalak között világosszürke pernyés hamuban -
erős faszénnyomokat, elszenesedett ágdarabokat ta
láltunk. A kemencében sok peremes téglatöredék volt 
(bélyeg nélkül), hombárszerű nagy edények, apró ka
vicsos anyagú töredékei (16. ábra 1-5.) és egy füles 
mély tál töredékei (14. ábra 6.; 17. ábra 1-2.). 

Az 1. számú kerek, 180 x 180 cm nagyságú ke
mence szintén edényégető kemence volt. Szájával a 
másik kemence felé (D felé) volt fordulva. A mai fel
színtől már 20 cm-re mutatkozott, az alja pedig 90 cm 
mélyen volt. (13. ábra) Mélyebben volt alapozva, 
mint a 2. számú kemence. Szerkezete is más volt. Kö
zepén 40 cm széles és 1,55 m hosszú rostélytartó 
agyaggerinc nyúlt ki a kemence tüzelőnyílása felé, 
amelytől 30 cm-re, kissé kiszélesedve végződött. Az 
égéstér éppúgy sokszögűre volt simítva, mint a másik 
kemence belseje. A gerinc előtt, hasonlóan sározva, 
megtaláltuk a kemence boltozatos tüzelőnyílását, s 
előtte a tüzelőfolyosót, amelybe később építették bele 
a másik kemencét. Ennek átégett alapjai teljesen le
zárták a régi tüzelőnyílás előterét. Innen égetésnél el
nyomódott, szürke érdes fazékperem került elő (16. 
ábra 4.) más fazéktöredékekkel együtt. A gerinc két 
oldalán, ebben a kemencében is, nagyobb faszénma
radványokat találtunk. 

Hogy a feltárt objektumok közötti kapcsolatot 
megállapíthassuk, az 1951. évi ásatás II. sz. munka
helye felé egy 1 m széles árkot húztunk (2. ábra) a 
most feltárt felület Ny-i szélétől. Az árkot 1,20 m-ig 
mélyítettük, s az 1951. évi II. munkahely felé eső ré
szen zavartalan agyagréteget találtunk, amely azt mu
tatta, hogy a II. munkahely és a kemencék között 
nincs összefüggés. A kemencék a későbbiek. Jóval 
magasabb szinten alapozottak, mint a II. munkahely 
gödrének felső szintje. A most ásott árok földjéből vi
lágos szürke, benyomott díszű táltöedék került elő. 
(12. ábra 1., 15. ábra 5.) 
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9. ábra. Balatonaliga. Terra sigillata leletek különböző munkahelyekről 
Abb. 9. Balatonaliga. Terra sigillata-Funde von den verschiedenen Arbeitsplätzen 



A LELETANYAG RÉSZLETES ISMERTETÉSE4 

7. ábra 1. 
Bronzkarika osztással. Ltsz.: 55:251 148., Lh.: II. munkahely 

(továbbiakban mh.), a gödörből, 280 cm mélyen. A bronzkarika 
széle a hátoldalán lefelé áll, középső osztály homorú, kopott. A 
hátoldalán a sűrű bevagdosások arra vallanak, hogy ezekkel egy 
hozzáillő másik karika elcsúszását akadályozzák meg. Valószínű
leg lószerszám tartozéka volt. Átm.: 6,3 cm, a karika vast. 1,6 cm. 
7. ábra 2., 8. ábra. 

Bronzfibula. Ltsz.: 55.251. 388., Lh.: VII. A mh., 60 cm mélyen. 
A fibula a spirális szerkezetű „T" fibulák csoportjába tartozik. 
Kétoldalt a 9-9 spirált felsőhúrozású drót köti össze. A spirálisok 
végén és a fejnél profilait gomb díszíti. A tűtartó jellegzetesen mu
tatja, hogy a forma az aláhajtott lábú fibulából alakult ki. A fej, a 
kengyel és a láb X díszű „Kerbschnitt" díszt visel. A fibulát hasz
nálat közben erősen összenyomták, főleg kengyele és húrja torzult 
el. Tűje hiányzik. H.: 4,3 cm, Sz.: 4,4 cm, tűtartója 2,4 cm. 

Ez az aláhajtott lábú fibulák csoportjából kifejlődött csoport na
gyobb számban fordul elő germán földön,5 mint a provinciákban. 
Megtalálható az Alföldön és a Duna alsó folyásánál. A felsőrhúro-
zású példányok6 (amilyen az aligai darab is) a fibula fejénél egy dí
szítőgombbal (hasonlóan XXV. t. 7., 8-hoz) az Alföld barbárok 
lakta területein fordul elő. A III. század folyamán a Fekete tenger 
vidékéről kerülhettek ide.7 Ez a fibulatípus M. Schulze szerint a 
Csernjahov kultúra korai fázisában a Kr. u. 260-300 használt fibu-
lákkal rokon.8 Ugyanezen a véleményen van Vaday Andrea is a 
Pannónia és Dacia közötti Barbaricum leleteinek ismeretében.9 

7. ábra 3. 
Bronzfibula töredéke, valószínűleg egygombos. Ltsz.: 

55.251.57., Lh.: II. mh., gödörből, 150 cm mélyen, H.: 3 cm. 
7. ábra 4. 

Bronzfibula kinyújtott tűje. Ltsz.: 55.251.301., Lh.: VII. A mh., 
70 cm alatt, H.: 11,7 cm. 
7. ábra 5. 

Bronzfibula összehajlított tűje. Ltsz.: 55.251.583., Lh.: VII A 
mh., 70 cm alatt, H.: 11,7 cm. 
7. ábra 6. 

Vasszög. Ltsz.: 55.251.89., Lh.: VII. mh., 2. sz. gödör. A négyze
tes átmetszető vasszög két végén hegyes, egyik vége behajlított. H.: 
10,7 cm, átm.: 0,8 mm. 
7. ábra 7. 

Vasszög. Szórvány. Kerek, laposfejű szög. H.: 6,5 cm. 
7. ábra 8. 

Vaskulcs. Ltsz.: 55.251.58., Lh.: II. mh., gödörből 150 cm mé
lyen. A kulcs kerek fejét kis fémlemezkével javították. Többi része 
már alaktalanra rozsdásodott. H.: 1,9 cm, Feje átm.: 2 cm, Vast.: 
0,6 cm. 
7. ábra 9. 

Vaskés töredéke. Ltsz.: 55.251.281., Lh.: VII. A mh., 1. sz. gö
dör. A kés nyele és pengéje az éle felé keskenyedik, alsó része letö
rött. H.: 9,5 cm, a penge szélessége 3 cm. 
7. ábra 10. 

Vaskés. Ltsz.: 55.251,185., Lh.: II. mh-tól É-ra. A kés éle egye
nes, a tompa oldala a hegye felé ívelt. A keskeny fogórészt hatszö
gű lemezke zárja le. H.: 20,5 cm, a nyél 9 cm, a penge 11,5 cm 
hosszú. 
7. ábra 11. 

Vaspánt. Ltsz.: 55.251.639., Lh.: VII. mh., felszín. Lapos pánt, 
törött. H.: 9,5 cm, Sz.: 1,2 cm. 
7. ábra 12. 

Bronzpánt. Ltsz.: 55.251.298., Lh.: VII. mh., 1 gödör. Lapos 
pánt, törött. H.: 6,5 cm, Sz.: 1 cm. 
7. ábra 13. 

Vassarló töredéke. Ltsz.: 55.251.299. Lh.: VII. mh., 1. gödör. 
Vas sarló hegye rátapadt vastárggyal. Talán eltörött és nyélbe fog
lalták. H.: 8 cm, Sz.: 2,6 cm. 
7. ábra 14. 

Ólomfolt kerámia (hombár?) edény számára. Ltsz.: 55.251.187., 

10. ábra. Balatonaliga. Terra sigillata leletek különböző 
munkahelyekről 

Abb. 10. Balatonaliga. Terra sigillata-Funde von den verschiedenen 
Arbeitsplätzen 

Lh.: VII. mh., 1 gödör. Kerek lyukra való ólomfoltozás. 4,2 x 4,4 
cm méretű nyílást zárhattak le vele. Legn. átm.: 6,4 cm. 
7. ábra 15. 

Vassarló töredéke. Ltsz.: 55.251.582., Lh.: VII. F mh., 70 cm-ig. 
Töredékes H.: 3,6 cm, Sz.: 3,1 cm. 
7. ábra 16. 

Vaskapocs töredéke. Ltsz.: 55.251.238., Lh.: VII. mh., felszíni 
réteg. Szögletes átmetszetű, hegyes. H.: 3,2 cm, Sz.: 0,5 cm. 

A TELEPÜLÉS NAPI ÉLETÉRE JELLEMZŐ, ÁBRÁKON 
NEM SZEREPLŐ TÁRGYAK 



11. ábra. Balatonaliga. Pecsételt díszú edénytöredékek különböző munkahelyekről 
Abb. 11. Balatonaliga. Geschirrbruchteile mit Stempelverzierungen von verschiedenen Arbeitsplätzen 
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12. ábra. Balatonaliga. Pecsételt díszű edénytöredékek különböző munkahelyekről 
Abb. 12. Balatonaliga. Geschirrbruchstücke mit Stempelverzierungen von verschiedenen Arbeitsplätzen 
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Csonttü töredéke. Ltsz.: 55.251.186., Lh.: III. mh., felszínről. 
Arányosan esztergályozott gömb alakú fejjel. H.: 7,2 cm, Fej.: 0,5 
cm. 

Gyöngy égetett agyagból. Ltsz.: 55.251.55., Lh.: II. mh., gödör, 
150 cm alatt. Rézsútosan bevagdalt, gömb alakú, világoskék 
gyöngy. Átm.: 1,6 cm. 

Üvegedényke homorú aljtöredéke. Ltsz.: 55.251.341., Lh.: VII. 
mh., 1. sz. gödör. Világos zöldeskék átlátszó üvegedénykéből. 
Átm.: 4,3 cm. 

Bronzpánt. Ltsz.: 55.251.25., Lh.: II. mh. Vékony pánt apró be
nyomott kördíszekkel, kissé ívelt. Alul ráforrasztott másik lemez. 
H.: 1,2 cm. 

Vasszög, nyársszerű. Ltsz.: 55.251.300., Lh.: VII. A mh., 1. gö
dör, 70 cm alatt. Az éle felé keskenyedik, Töredékes H.: 7,5 cm, 
Sz.: 3 cm. 

Ólomrög. Ltsz.: 55.251.638. Lh.: VIII. mh. felszíni réteg. Amorf, 
olvadt ólomrög. H.: 4,6 cm, vast.: 0,4 cm. 

FenökS. Ltsz.: 55.251.282., Lh.: VII. A mh., 70 cm-ig. A szürke 
fenőkő nagyon kopott, a közepén, ahol a legvékonyabb volt, ott tö
rött el. Tör.mag.: 4,8 cm, alja 3 x 2,1 cm. 

Fenőkő. Ltsz.: 55.251.655., Lh.: Szórvány. Nagyméretű nagyon 
kopott fenőkő szürke, csillámos, porózus kőből. Egyenlőtlenül ko
pott el. Mag.: 8,2 cm, Sz.: 3,6 cm. 

Falfestménytöredék. Ltsz.: 55.251.635., Lh.: VIII. mh. Vékony 
töredék, lila csíkkal, fehér alapon lilás virágokkal(?). Átm.: 3,8 cm, 
vast.: 0,5 cm. 

Római tégla töredéke. Ltsz.: 55.251.636., Lh.: VIII. mh. A tégla
töredéken három ujjal kanyarított hurokjel van. H.: 13 cm, vast.: 
2,4 cm. 

Paticstöredék. Lh. I., II. mh., gödör 2-3 cm mélyen. Alig átégett, 
szecskalenyomatokkal kevert agyag. Átm.: 5,5. 

Nagy paticsdarabok. Ltsz.: 55.251.295., Lh.: VII. mh., 1. gödör. 
Négy nagy paticstöredék. 

Nagy paticsdarabok. Ltsz.: 55.251.204., Lh.: VII. mh. Öt nagy 
paticstöredék, vessző és szecska lenyomatokkal. 

Kőeszközök. Ltsz.: 55.251.90., Lh.: II. mh., gödörből, 220 cm 
mélyen. Pattintott kőeszközök, májbarna radiolaritból. 

Kerámia 
9. ábra 1. 

Drag. 37-es terra sigillata tál töredéke. Lh.: II. mh., a gödörből, 
150 cm mélyen. A töredéken cölöphöz kötött alak alsó része (Rhe-
inzabern Ri-Fi M 231 Commodus-Septimius Severus kori) ostort 
tartó figura (Ri-Fi 203 vagy 203 a-b: Belsus műhelye) és kis ötkül-
lós kerék (Ri-Fi 052 a) maradt meg. 
9. ábra 2. 

Drag. 37-es terra sigillata tál töredéke. Lh.: II. mh., a gödörből, 
150 cm mélyen. A töredéken Pán és Satyr (Osw. 922., 646, Merca-
to- L. Cosius, La Graufesenque, Domitianus-Nerva) egy pálma két 
oldalán (Déch. 1122, Mascius) tojásfüzér (Ovilava 14,6 = Osw; 
Margidunum 25,20). 
9. ábra 3. 

Drag. 37-es terra sigillata tál töredéke. Lh.: II. mh., cölöplyuk. 
A töredéken csavart törzsű fa, mellette jobbra futó állat hátsó lábai. 
(Rheinzabern Ri-Fi P 2a, Julius II Julian us I) Alexander Sverus 
kori. 
9. ábra 4. 

Drag. 37-es terra sigillata tál töredéke. Lh.: III. mh., 60 cm mé
lyen. Elnagyolt állatalak és emberi láb töredéke. Lezouxi gyárt
mány. 
9. ábra 5. 

Drag. 37. terra sigillata tál töredéke. Ltsz.: 55.251.392., Lh.: 
VII. mh., 2 szelvény. Nyújtott tojástagok között rézsútosan rovát
kolt pálcatagok, alattuk körív töredéke. Rheinzabern (Ri-Fi G 25-
26.). Késő Antoninus-Severus kori. 
9. ábra 6. 

Drag. 37. terra sigillata tál töredéke. Lh.: VII. mh., 1. szelvény. 
A tojástag helyén félkörívek, amelyeket rozetták választanak el 

13. ábra. Balatonaliga. Az 1952-ben talált edényégető kemencék 
felülnézeti és profil rajza 

Abb. 13. Balatonaliga. Aufsichts- und Profilzeichnung über die 
Töpferöfen, die im Jahre 1952 gefunden wurden 

egymástól. Középgalliai. (Rogers В 18. Attianus, Avitus, Autrus, 
Priscinus, Sacer, Geminus). Hadrianus Antoninus Pius kori. 
10. ábra 1. 

Drag. 37. terra sigillata tál töredéke. Ltsz.: 55.251.399., Lh.: 
VII. mh., A-C mély árok. Lapos félkörívek képezik a tojástagsort, 
kettős rozettákkal elválasztva, alattuk függőleges pálcatag csillag 
alakú felső zárótaggal. Hofmann A (Germani ser) Banassac, Traia-
nus-Hadrianus kori.10 

10. ábra 2. 
Drag. 37formájú terra sigillata utánzat. Ltsz.: 55.251.586., Lh.: 

VII. mh., F bővítés, 70 cm alatt. Világos sárga alapon élénk narancs
színű erősen lekopott bevonás. Hat termést viselő faábrázolás mellett 
medveszerű állatalak töredéke. Az edény fala erősen befelé ívelt volt. 
10. ábra 3. 

Drag. 37 formájú terra sigillata tál töredéke. Ltsz.: 55.251.392., 
Lh.: VII. mh., A-C árok. Vaskos nagy tojástag sor rézsútosan ro
vátkolt vaskos pálcatagokkal. Rheinzabern (Ri-Fi E 25-26), késő 
Antoninus-Severus kori (valószínűleg a l l . ábra 3. számú tálhoz 
tartozik.) 

A terra sigillata töredékek támpontot nyújtanak a 
telep korhatározásához. A legkorábbi a II. mh. hulla
dékgödréből előkerült Pant és Satyrt ábrázoló sigilla
ta (9. ábra 2.), amely La Graufensenque-i gyártmány 
és Domitianus korában kerülhetett Pannoniába. A 
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14. ábra. Balatonaliga. A 2. sz. edényégető kemence anyaga (7. sz. az 1. kemencéből) 
Abb. 14. Balatonaliga. Material aus dem Töpferofen Nr. 2. (Nr. 7. aus dem Ofen. 1.) 
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15. ábra. Balatonaliga. A 2. sz. edényégető kemence anyaga (kivéve a 2-3. és 7. sz. és 14. sz. szórvány edénytöredékeket) 
Abb. 15. Balatonaliga. Material aus dem Töpferofen 2. (mit Ausnahme der zerstreuerten Geschirrbruchstücke Nr. 2., 3., 7. und 14.) 
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16. ábra. Balatonaliga. A 2. sz. edényégető kemencéből előkerült edénytöredékek 
Abb. 16. Balatonaliga. Geschirrbrachstücke aus dem Töpferofen Nr. 2. 
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17. ábra. Balatonaliga. A 2. sz. kemencéből előkerült füles edény rajza (Vaday Andrea kiegészítésével, és az edény díszítése.) 
Abb. 17. Balatonaliga. Zeichnung über das Geschirr mit Henkel aus dem Ofen Nr. 2. (Mit Ergänzung von Andrea Vaday und die Verzierung 

des Geschirres.) 

172 



VIL mh. mély árkából való a a Banassac-i gyártmá
nyú tál töredéke (10. ábra 1.) Traianus-Hadrianus ko
rából. A viszonylag folyamatos importra utal egy kö-
zépgalliai töredék (9. ábra 6.) Hadrianus-Antoninus 
Pius idejéből. A többi sigillata töredék Rheinzabern-
ból való (9. ábra 1., 3., 5.; 10. ábra 3.) a Severusok 
korából. Legkésőbbi a csavart törzsű fával díszített 
darab (9. ábra 3.) Alexander Severus idejéből. A telep 
életének egy hosszú szakasza az első század végétől a 
harmadik század elejéig tartott. 

11. ábra 1. 
Táltöredék. Ltsz.: 55.184.46., Lh.: Szórvány. Drag. 37 formájú 

tál töredéke. Vakos perem alatt sima sáv, majd karcolt fogasdíszes 
zóna. Ezalatt félköríves és egyenes benyomott díszek. Világosszür
ke alap sötétszürke fényes bevonással. H.: 8,5 cm, Vast.: 1,1 cm. 
11. ábra 2. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.251.626., Lh.: VIII. mh. Vékonyfalú táltö
redéken csoportokba pecsételt rovátkolt levéldíszek, alattuk szir
mos rozetták töredéke. Világosszürke alap, fényes palaszürke be
nyomással H.: 5 cm, Sz.: 3,4 cm. 
11. ábra 3. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.201.320., Lh.: VII. mh. 1. gödör. Függőle
ges falú, kihajló peremű kis tál töredéke, három sarutalpra emlé
keztető benyomott dísszel. Téglásbarna alap, narancssárga, a sű
rűbb helyeken fényes bevonással. Mag.: 4,3 cm, Átm.: 5,6 cm. 
11. ábra 4. 

Táltöredék. Ltsz.: 54.184.47., Lh.: Szórvány. Vaskos tál töredé
ke kör-körös és csepp alakú benyomott díszekkel. Világosszürke 
alap, sötétkék bevonással. Átm.: 8 cm, Vast.: 1,3 cm. 
11. ábra 5. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.251.253., Lh.: VII. mh. 70 cm-ig Drag. 37-
es formájú tál töredéke, alul levelekből álló Koszorú, felette pálca
tagok között rovátkolt félkörív, benne és alatta öt-öt kettőslevélből 
álló dísz. Világosszürke, palaszürke vékony mázzal. Mag.: 5,7 cm, 
Átm.: 5,5 cm, Vast.: 5 mm.l 1 
11. ábra 6. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.251.595., Lh.: VII. F mh., 70 cm alatt. 
Drag. 37 formájú tál töredéke, alsó részén sűrűn karcolt fogasdíszű 
sáv fölött rovátkolt kettős kör töredéke, amely mellől éles, kettős 
pálca nyúlik bele a fogaskarcolt koszorúba. Világosszürke alap, pa
laszürke fényes, vékony bevonással. Mag.: 5,5 cm, Szél.: 6,8 cm, 
Vast.: 5 mm. 
11. ábra 7. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.251.597., Lh.: VII. F, 70 cm alatt. A tál al
jának töredéke, belül fogasdíszes koszorúval, amelynek szélén be
nyomott levéldísz van, eredetileg négy levél lehetett a tálba belül 
benyomva. Világos szürke alap, fényes szürke bevonással. Átm.: 
5,3 cm, tör.mag.: 1,6 cm. 
12. ábra 1. 
15. ábra 7. 

Táltöredék. Ltsz.: 35.251.691., Lh.: 1952. 1. árok. Nagyméretű, 
bőszájú táj töredéke. A vaskos perem alatt két sorban és a talp felé 
karcolt fogas dísz, közöttük három sorban a jellegzetes kelet-pan-
noniai benyomott ötágú levelek egyenlőtlenül elosztva. Sárgásszür
ke alap, palaszürke fényes bevonással, a peremszegélyen fekete 
festés nyomai. Mag.: 8,7 cm, Szél.: 15 cm, Vast.: 5 mm. 
12. ábra 2. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.251.49., Lh.: II. mh. gödör, 150 cm alatt. 
Drag. 37 formájú tál peremtöredéke. A kifelé hajló perem alatt ket
tős hornyolások, ez alatt fogasdíszes koszorú, majd rovátkolt pat
kódíszek felső szegélye, közöttük hármas levéldísz, rovátkolt sze
géllyel. Sötétszürke alap, sötétszürke fényes bevonással. Mag.: 6 
cm, Szél.: 7,9 cm, Vast.: 5 mm. 
12. ábra 3. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.174.2., Lh.: Szórvány. A perem alatt a nya
kon mély hornyolás, ez alatt öt-öt vájatból álló tojástag utánzat. Ez 
alatt elrajzolt, benyomott patkódíszek felső része. Világosszürke 

alap, fényes fekete bevonással. Mag.: 6,1 cm, Szél.: 4,6 cm, Vast.: 
1,8 cm. 
12. ábra 4. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.251.214., Lh.: V.mh. Vékonyfalú tál aljtö
redéke, omphalos-szerű fenékkiképzéssel, belül benyomott levél
dísszel. Szürke alap, sötétszürke matt bevonással. Talpátm.: 6 cm, 
Falvast.: 0,4 cm. 

A viszonylag csekély számú cserép változatos mo
tívumokat mutat. A l i . ábra 5. és a 12. ábra 2. számú 
cserepek motívumai jellegzetesen a kelet-pannoniai 
csoportba tartoznak.12 A recés kitöltéssel díszített ali-
gai 11. ábra 4. cserép pecsétlői ugyancsak a kelet-
pannoniai csoportban találhatók meg.13 A l i . ábra 3. 
sarutalpakra emlékeztető pecsétlőre ugyancsak aquin
cumi párhuzamot találhatunk.14 Ez a minta még Wes-
terndorfban is él tovább.15 

A l i . ábra 7. és 12. ábra 4. számú aligiai cserepe
ken belül pecsételték kis levelekkel az edényt. Ez a 
díszítésmód azonban inkább a nyugat-pannoniai pe
csételt edényekre jellemző.16 

14. ábra 1. 
16. ábra 1. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: 65.251.681., Lh.: 2. fazekaskemen
ce (1952). Szögben kiálló peremű nagy fazék töredéke sűrű, függő
leges fésülésekkel. Mag.: 10,8 cm, Vast.: 0,7 cm. 
14. ábra 2. 
16. ábra 5. 

Nagy edény peremtöredékei. Ltsz.: 55.251.671., Lh.: 2. számú 
fazekaskemence (1952). Barnásszürke, apró kavicsokkal soványí-
tott. 
14. ábra 3., 4., 5. 
16. ábra 4. 

Nagy edény peremtöredékei. Ltsz.: 55.261.622,663,667., Lh.: 2. 
fazekaskemence (1952). Élesen profilozott perem és vállrész több 
darabra törve. A peremszegély az égetésnél eltorzult, selejt. Barna, 
apró kavicsokkal sűrűn kevert alapanyag, kissé világosabb felület. 
Perem átm.: kb. 18,5 cm, peremszél: 1,1 cm. 
14. ábra 6. és 17. ábra. 

Négyfülü mély tál töredéke. Ltsz.: 55.201.689. Lh.: 2. számú fa
zekaskemence (1952). Az egyenlőtlen kettős perem alatt rézsútos 
nyakrész, majd kiugró pálcatag alatt egyenletesen ívelő vállrész az 
edény hasa felé való átmenettel. A bevájt díszek (17. ábra 2.) ége
tés előttiek, a hason lévő X jelek és összevissza simítások égetés 
utániak. A megmaradt fül alatt az edény hasán levélszerű besimí
tott dísz. A kiszerkesztett perem átm.: kb. 21 cm. Eredetileg négy 
füle lehetett. A kétosztatú vaskos fül szélessége 3,5 cm, töredékes 
magassága 13,4 cm. Szürke keményre égetett anyagú, belső része 
világosabb. 
14. ábra 7. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: Lh.: 1. számú fazekaskemence nya
kából (1952). Erősen elálló peremű fazékból, kívül síkokban ko
rongolt. Anyaga kavicsokkal kevert, felületén matt, világosszürke 
agyagiszap, apró csillámszemeKkel. Átm.: 8 cm. 
15. ábra 1. 

Táltöredék. Ltsz.: 55.215.670., Lh.: 2. edényégető kemence 
(1952). Meredek falú tál töredéke, világosszürke, Átm.: 8 cm. 
15. ábra 2. 

Tál oldaltöredéke. Ltsz.: 55.251.690., Lh.: 2. edényégető kemen
ce (1952) fölötti rétegből. Ék alakú levéldíszekkel pecsételt tál tö
redéke. Belül világos narancsszínű, kívül ugyanolyan vékony bevo
nás. Átm.: 3,6 cm. 
15. ábra 3. 

Nagy edény oldaltöredéke. Ltsz.: 55.251.656. Lh.: Szórvány. Ol
daltöredék, világosszürke alapon domború lécek között függőleges, 
rézsútos és rácsmintás besimítások. Mag.: 10,8 cm, Vast.: 1,7 cm. 
15. ábra 4. 
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Fazék peremtöredéke, Ltsz.: 55.251.682., Lh.: 2. sz. edényégető 
kemence (1952). Ún. „pátkai fazék" típusú edény töredéke. Bószá-
jú, erősen elálló peremmel. Elnagyoltan korongolt sötétszürke, tö
rése vöröses és szürke? felülete hosszanti fésüléssel borított, vállán 
élesen benyomott ék alakú díszek sora. Sz.: 10 cm, Mag.: 8,5 cm. 
15. ábra 5. 

Korsó fenéktöredéke. Ltsz.: 55.261.669., Lh.: 2. fazekaskemence 
(1952). Élesen profilait nyersszínű korsófenék. Mag.: 6,2 cm, Tal-
pátm.: kb. 7 cm. 
15. ábra 6. 

Tál fenéktöredéke. Ltsz.: 55.251.663., Lh.: 2. fazekaskemence 
(1952). Szögletes profilú, homorú aljú talpperem. Téglaszínű alap, 
belül matt, barnásvörös bevonással. Töredékes mag.: 2,1 cm, Talp
aim.: 6,9 cm. 
15. ábra 7. 

Táltöredék.lásd 12. ábra 1. alatt. 
15. ábra 8. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: 55.251.674., Lh. 2. fazekaskemence 
(1952). Elnagyoltan korongolt, „pátkai fazék" jellegű, erősen elál
ló peremmel. Sötétszürke, lyukacsos, függőleges fésülésekkel. 
Mag.: 4,6 cm, Perem vast.: 8 cm. 
15. ábra 9. 

Fedő töredéke. Ltsz.: 55.251.672., Lh.: 2. fazekaskemence 
(1952). Bőszájú tál, vagy fedő peremtöredéke, barnásszürke, fehér 
kavicsokkal kevert, belül két kis vékony csatorna. Tört. mag.: 6,6 
cm, peremvast.: 0,6 cm. 
15. ábra 10. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: 55.251.663., Lh.: 1. edényégető ke
mence (1952). Élesen kiálló perem, szürke, érdes, törése vöröses, a 
2. kemence darabjaival azonos anyagú, Átm.: 5,3 cm. 
15. ábra 11. 

Fazék oldaltöredéke. Lh.: 1. fazekaskemence (1952). Barnás
szürke, fehér kavicsszemekkel, azonos anyagú a 2. kemencében ta
lált fazéktöredékekkel. Átm.: 5 cm. 
15. ábra 12. 
16. ábra 3. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: 55.251.676., Lh.: 2. fazekaskemen
ce (1952). Anyaga mint az előzőé. Átm.: 12 cm. 
15. ábra 13. 

Fazék peremtöredéke. Lh.: 2. fazekaskemence (1952). Erősen ki-
hajló tál pereme, világosszürke, feketére füstölődött. Perem: 1,6 
cm. 
15. ábra 14. 

Fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 55.251.657., Lh.: Szórvány. Vilá
gosszürke, két domború léccel, számos karmolás-szerű bevájással. 
Átm.: 5,5 cm. 
15. ábra 15. 
16. ábra 2. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: 55.251.675., Lh.: 2. fazekaskemen
ce (1952). Anyaga mint a 15. ábra 11. számú cserépé. 
15. ábra 16. 

Fazék peremtöredéke. Ltsz.: 55.251.661., Lh.: 1. fazekaskemen
ce nyakából (1952). Pereme ívelten kihajlik, világosszürke lyuka
csos. Mag.: 4,4 cm, perem vast.: 1,7 cm. 

A FÖLDMUNKÁKNÁL SZÓRVÁNYOSAN ELŐKERÜLT 
ÉRMEK 

Crispus kisbronza (317-326) L. Müller R. tanulmánya 2. jz. 
1. II. Constantius 

AE3 
Con[stantinopolis] 351-354 
LRBC 2.2039,2041 CON 
A híd felőli oldalon, felszíni rétegből. 

2. II. Constantius 
AE4 
Siscia (?) 355-361 
Spes Rei Publice típus 
AII. és III. mh. között földmunkából 

3. I. Constantinus * I • I 
АЕз SMK С SMKC 
Kyzikosz, 327-328 
RIC7.51 
AIII. sz. helytől É-ra földmunkából 

4. Geta 
Denar 
Róma 208-209 
BMC 5 586 
AIX. munkahelytől É-ra földmunkából 

Az érmek valószínűleg nem a telephez tartoztak, 
hanem a többszöri földkitermeléskor elpusztult sírok
hoz, azokhoz, amelyek közül 36 sírnak a koponyáira 
a földmunkánál dolgozó kubikusok még emlékeztek. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A leletmentésekkel nyert régészeti anyag bemuta
tásából az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. 

A balatonaligai magasparton először késő bronzko
ri telep lehetett. Erre utal a szórványos cserepeken kí
vül a VII. mh. késő bronzkori kemencéje is. AII. szá
zad legelejétől kedve császárkori település volt itt. A 
telepnek nem volt késő LT előzménye. A bő kerámia
anyag között nem volt egy késő LT kori festett sávos, 
vagy LTD fésűs díszű cserép sem.17 A telep keletke
zését már a római provinciális berendezkedésnek kö
szönhette. Fekvésénél fogva a Balaton ÉK sarkában 
feltételezhető, hogy a Poetovio-Aquincum-i út vagy a 
Sopianae-Brigetio útvonal itt futhatott keresztül.18 A 
cserépanyag alapján ítélve meglehetősen magas nívó
jú falusi életet tételezhetünk itt fel. Sajnos nem tud
tunk házalapokat kiásni. Egy-egy cölöplyuk vagy le-
sározott padló, paticsdarabok utalnak a falusi lakóhe
lyekre. A legmélyebbre ásott hulladékgödrök (pl. II. 
mh.) és a VII. sz. mh. 1. sz. gödrének gazdag anyagá
ból következtethetünk a telep elég színvonalas életé
re. A 7. ábrán bemutatott és a külön felsorolt bronz
tárgyak, üvegedénytöredékek, kulcs és egyéb vasesz
közök töredékei arra utalnak, hogy a falusiak a közeli 
villagazdaságokkal állhattak kapcsolatban. A telep vi
rágkora a II. és III. században lehetett. A gazdag me
zőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó falusi 
település igen jellemző párhuzama a budatétényi te
lep, a limes út mentén Albertfalva és Campona kö
zött.19 Ez a telpülés is jóval a római foglalás után ke
letkezett. 

Balatonaligán, az érmek tanúsága szerint, a IV. 
század közepén már temető volt a telep egy részének 
a helyén. A korai típusú hagymafejes fibula (Müller 
R. tanulmányának 2. ábráján) még a telepről való. 

Még egy további periódusra utalnak a kerámialele
tek. Az 1952. évi téli leletmentés két edényégető ke
mencét tárt fel. A 2. számú kemencében a késő IV. 
századi pannóniai telepek és őrtornyok kerámiájához 
hasonló élesprofilú, szemcsés szürke edényeket20 és 
Csernjahov jellegű füles tálat találtunk. Utóbbi idegen 
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a pannóniai anyagban. Egy keleti etnikumhoz tartozó 
fazekas készítménye lehetett, vagy az hozhatta magá
val. A lerombolódott kemence egy IV. század végi és 
V. század eleji ternitzi kemencéhez hasonlít.21 Meg 
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SIEDLUNG AUS DER KAISERZEIT IN BALATONALIGA 

Der Badeort Balatonaliga ist seit langem in der archäologischen 
Fachliteratur bekannt. Auf der Weide zwischen der Eisenbahnstati
on und der steilen Küstenstrecke (Abb. 1.) wurde oftmals Erde aus
gehoben. Auf dem zu Ufer führenden Weg, in der sog. „Romlás"-
Flur hat man früher Urnengräber gefunden, die wahrscheinlich aus 
der Bronzezeit stammten. Kuzsinszky hat - sich auf Laczkó beru
fen - in der sog. „Sólápa"-Flur in Balatonfökajár römische Gebäu
dereste gefunden,2 von hier stammt das bekannte Diana-Relief. 

Auf dem Territorium zwischen der Bahnstation und dem Hochu
fer hat man öfters Erdarbeiten durchgeführt und die dort freigeleg
ten Funde kamen in das Veszprémer „Laczkó Dezsö"-Museum. 
Als die ofiziell verordneten Rettungsausgrabungen begannen (13. 
April 1952), hatte man hier schon seit zwei Wochen neuere Erd
aushebungen geführt. Infolge der oftmaligen Aufhüllung, konnte 
weder der Grundriß des Hauses, noch der Platz des Grabes festges
tellt werden, die Funde kamen hauptsächlich aus tieferen Gruben 
zum Vorschein. Im Laufe der Rettungsausgrabungen haben wir die 
Fundorte als sog. „Arbeitplätze" bezeichnet. Die meisten Funde 
wurden in den Gruben des Arbeitplatzes II. und VII. gefunden. 

Im Dezember 1952 sind auf diesem Gebiet Bäume gesetzt wor
den, damals gelang es, zwei Geschiirbrennöfen aus dem späten 4-
ten Jahrhundert (Abb. 13.) mit späten Keramienmaterial freizule
gen (Abb. 14-17.). 

Ausser der zahlreichen Geschirrscherben wurden auf dem Fun
dort auch Gebrauchsgegenstände und Bruchstücke gefunden. (Abb. 
7.). Bei der Datierung der Kolonienreste halfen uns die terra sigilla-
ta-Bruchstücke. (Abb. 9-10.). Die früheste Sigillata kam aus der 
Abfallgrube des Arbeitplatzes II. zum Vorschein, worauf Pan und 
Satyr dargestellt sind (Abb. 9. 2) und das ein La Graufesenqueer 
Erzeugnis ist und zur Zeit Domitianus nach Pannonién gelangte. 
Das späteste Stück, das mit einem Baum mit gedrehtem Stamm ge
ziert ist (Abb. 9. 3) stammt aus der Zeit Alexander Severus und ist 
als ein Produkt aus Rheinzabern identifiziert worden. Der längste 
Zeitabschnitt des Bestehens der Kolonie dauerte vom Ende des 1 -
ten Jahrhunderts bis Anfang des 3-ten Jahrhunderts. 

Im Zusammenhang mit dem archäologischen Material, das bei 
der Rettungausgrabungen freigelegt wurde, können wir folgende 
Schlußfolgerungen ziehen. 

Auf dem Balatonaligaer Hochufer mußte zuerst eine Kolonie der 
Spätbronzezeit gewesen sein. Darauf weist - ausser der zerstreuten 
Scherben - auch der Ofen der Spätbronzezeit, der auf dem Arbe
itsplatz VII. gefunen wurde. Vom Anfang des 2-ten Jahrhunderts 
war hier eine Siedlung aus der Kaiserzeit. Die Siedlung hatte keine 
LT-Vorgeschichte. Unter den reichen Keramikfunden gibt es keine 
einzige Scherbe aus der spät- LT-Zeit, keine streifenverzierten 
Scherben oder welche mit LT D-Kammverzierungen.17 Die Sied

lung entstand wahrscheinlich zur Zeit der Gründung römischer Sied
lungen in der Provinz. Aufgrund ihrer Lage an der nord-östlichen 
Ecke des Balatons kann angenommen werden, daß hier der Poeto-
vio-Aquincum-Weg oder die Sopianae-Brigetio Straße geführt hat
te.18 Aufgrund der Scherbenfunde kann man hier eine Lebensfüh
rung hohen Niveaus voraussetzen. Leider konnten wir keine Haus-
fundamente ausgraben, nur je ein Pfahlloch oder Teile eines Fuß
bodentonschlags und Strohlehmstücke zeigen, daß hier einst eine 
Dorfsiedlung gewesen war. Das reiche Material aus der am tiefsten 
gegrabenen Abfallgrube (z.B. die Grube des Arbeitplatzes II. und 
die Grube 1. des Arbeitplatzes VII.) weisen auf das niveauvolle Le
ben der Siedlung hin. Die auf der Abb. 7. dargestellten und extra 
angegebenen Bronzegegenstände, Glasgeschirrbruchteile, Schlüs
sel und Bruchteile anderer Eisenwerkzeuge weisen darauf hin, daß 
die Dorfeinwohner mit den in der Nähe liegenden Villenwirtschaf
ten in Verbindung standen. Die Blütezeit der Siedlung muß im 2-3. 
Jahrhundert gewesen sein. Eine Parallele zu dieser, sich mit Land
wirtschaft und Tierzucht beschäftigenden Dorfsiedlung ist die Ko
lonie in Budatétény am Rande des Limesweges, zwischen Albert
falva und Campona.19 Auch diese Siedlung entstand erst viele Jahre 
nach der römischen Ansiedlung. 

Aufgrund der Münzen konnte festgestellt werden, daß es in Ba
latonaliga schon Mitte des 4-ten Jahrhunderts auf einem gewissen 
Platz der Siedlung einen Friedhof gab. Die frühe zwiebelkopfför-
mige Fibel (Müller, Bild 2.) stammt noch aus dieser Siedlung. 

Die Keramikfunde weisen auf eine weitere Periode hin. Während 
der Funderettung im Winter 1952 hat man zwei Keramikbrennöfen 
freigelegt. In dem Ofen Nr. 2. hat man körnige graue Geschirre mit 
scharfem Profil gefunden, die den Keramik der pannonischen Sied
lungen und Wachtürme aus dem späten 4-ten Jahrhundert glei
chen20 und eine Schüssel mit Henkel, die einen Csernjahov-Cha-
rakter zeigt (Abb. 14-17.). Diese Schüssel ist im pannoni-schen 
Fundematerial unbekannt, es muß das Produkt eines zu einem östli
chen Ethnikum gehörenden Töpfers gewesen sein oder brachte er 
es mit sich. Der zugrundegegangene Ofen Nr. 2. (Abb. 13.) gleicht 
einem Ofen aus dem 4-ten Jahrhundert und einem Ternitzer Ofen 
vom Anfang des 5-ten Jahrhunderts.21 

Es muß noch erwähnt werden, daß die T. Fibel mit Federstruktur 
(Abb. 7. 2 und Abb. 8.) ebenfalls an die Fibel der Csernjahov-Kul-
tur erinnert, wie auch die große Schüssel den Geschirren derselben 
Kultur22 ähnelt (Abb. 17.). 
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