
VÖRÖS ISTVÁN 

A BALATONALIGAI CSÁSZÁRKORI TELEP 
ÁLLATCSONT LELETEI 

Balatonaliga Rontás nevű partszakaszon 1951-ben 
BÓNIS Éva (MNM) végzett leletmentést és hitelesítő 
ásatást. Kilenc ún. munkahelyen kutatta meg a terüle
tet, amelyek közül ötben (II.-III., V., VII.-VIII.) ál
latcsont-maradványok is előkerültek.1 

Az állatcsontokat először BÖKÖNYI Sándor hatá
rozta meg, és a lelőhely faunalistáját 1974-ben közöl
te. Az állatcsontanyag átnézése után a vadászott álla
tok listáját három újabb fajjal, az őstulok, a gímszar
vas és a vaddisznó fajokkal lehetett kiegészíteni.2 A 
revideált és kiegészített faunalistát az 1. táblázat tar
talmazza. 

A háziállatok közül hét faj: a szarvasmarha (Bos 
taurus L.), a juh (Ovis aries L.), a kecske (Capra hir-
cus L.), a sertés (Sus scrofa dorn. Gray), a ló (Equus 
caballus L.), a kutya (Canis familiáris L.), és a házi
tyúk (Gallus domesticus L.), a vadászott állatok közül 
öt faj: az őstulok (Bos primigenius Boj.), a gímszar
vas (Cervus elaphus L.), a vaddisznó (Sus scrofa ferus 
L.), à farkas (Canis lupus L.), és a mezei nyúl (Lepus 
europaeus Pali.) maradványai kerültek elő. 

Az állatcsontanyag kisebb részben konyhahulla
dék, túlnyomó részben pedig a település elpusztulása
kor leölt állatok maradványai. A konyhahulladék má
sodlagos, az összetartozó végtagok és csontvázrészek 
elsődleges helyen kerültek elő. 

Az állatcsontanyag a MNM. Archeozoológiai 
Gyűjteményében található, Ltsz.: 564-630., 55.21.1-
29., 61.13.1.-26. 

1. Az állatcsontanyag topográfiai megoszlása 

A település állatcsont-maradványai - a feltárt ré
szek D-ről É felé haladva történő ismertetésével - a 
következők (1. táblázat): 

VIII. munkahely 
téglával körülvett tűzhely (?), - 50 cm-en, téglák 

között égett hamus földben állatcsontok: 

Szarvasmarha - 4 db 
corpus mandibulae dext., M3 dext., atlas fr., astragalus dext. 

Juh - 1 db 
humerus dist. dext. 

Sertés - 2 db 
radius prox. dext., pelvis sin. 

Ló - 9 db 
radius prox. sin., metacarpus dist. sin., tibia dext., astragalus sin. 

et dext., calcaneus sin. et dext., metatarsus dext. (3. ábra 3.), os 
phalangis I. dext. post. 

//. munkahely 
méhkas alakú tároló gödör hamus törmelékes be

töltéséből állatcsontok: 
Szarvasmarha - 44 db 

agykoponya fr., frontale sin. (inf.) et dext., arckoponya fr., 3 ma
xilla sin., corpus mandibulae sin. (inf.), ramus mandibulae sin. et 
dext., 6 fog, epistropheus (juv.), 5 vert. thoracalis (4 juvenilis), bor
da fr., scapula dist. 2 sin. et 2 dext., humerus dist. sin., radius prox. 
sin., radius dist. sin: et dext., metacarpus dist. sin., pelvis sin. fr., ti
bia dist. sin. et dext., astragalus 2 sin., metatarsus dext. (3. ábra 2.), 
metatarsus prox. dext., 4 os phalangis I., os phalangis II. (dist. 
epiph. levágva). 
Juh - 1 2 db 

jobb és bal oldali kos agykoponya (hasított, a szarvcsapok leha
sítva), maxilla dext., 2 M3, corpus mandibulae sin. (juv.), radius 
dext. (6. ábra 2.), radius prox. sin. et dext., metacarpus sin. et dext. 
(juv.), metatarsus dext. (juv.). 
Kecske - 2 db 

bal oldali frontale a szarvcsaptővel (5. ábra 2.), corpus mandibu
lae dext. 
Sertés-13 db 

mandibula sin., corpus mandibulae sin. et dext., С inf. dext., bor
da fr., scapula dist. dext., humerus dist. sin., radius dext. (juv-) e t 

sin. (inf.), femur (inf.), astragalus dext., metatarsus III. sin. (juv-)» 
os phalangis I. (prox. epiph. ízületi felülete átfúrt). 
L ó - 2 3 db 

csontvázrész - 1 5 db 
agykoponya fr., atlas - epistropheus cranialis fr., scapula sin. 

dist., humerus sin. (prox. epiph. levágva), radius sin., ulna sin., me
tacarpus sin. (3. ábra 6.), metacarpus2/4 prox. fr., astragalus dext., 
calcaneus dext. (tuber lehasítva), metatarsus dext. (3. ábra 4.), os 
phalangis I. sin. ant. (4. ábra 10.), os phalangis II. sin: ant., os pha
langis III. sin. ant. 

„szórvány" - 8 db 
2 borda fr., radius dist. sin., femur dist. sin., 2 os phalangis П. 

sin. post. (4. ábra 11.), os phalangis III. dext. ant. et sin. post. 
Házityúk -1 db 

tarsosmetatarsus sin. (juv.). 
Őstulok - 1 db 

scapula dist. dext. 

III. munkahely 
„téglasír?" alatt - 60 cm-en törmelékrétegben ál

latcsontok: 
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/ . ábra. Balatonaliga, VIL munkahely állatcsontmaradványainak előfordulási helye 
Abb. 1. Balatonaliga. Fundort der Tierknochenreste aus dem Arbeitsplatz VII. 

2. ábra. Balatonaliga. 1. Őstulok bal oldali frontale - szarvcsaptöredék, 2. Szarvasmarha jobb oldali frontale a szarvcsappal 
Abb. 2. Balatonaliga. 1. Linke Frontale eines Ures - Homzapfenfragment, 2. Linke Frontale eines Rindes mit Hornzapfen 
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3. ábra. Balatonaliga. Szarvasmarha 1. metacarpus dext., 2. metatarsus dext., Ló 3-4. metatarsus dext., 5-6. metacarpus sin 
Abb. 3. Balatonaliga. Rind. 1. metacarpus dext., 2. metatarsus dext., Pferd 3-4. metatarsus dext., 5-6. metacarpus sin 

Szarvasmarha - 3 db 
koponya (23 db-ra összeroppant, a koponyáról a szarvcsapokat a 

fejéllel együtt lehasították), szarvcsap csúcs fr., M3 dext. 
L ó - 2 db 

pelvis dext., os phalangis Ш. dext. ant. (4. ábra 13.). 
Őstulok-l db 

bal oldali frontale a szarvcsap töredékével (2. ábra 1.). 

V. munkahely 
Törmelékrétegből állatcsontok: 

Szarvasmarha - 2 db 
P2 sin., corpus mandibulae dext. (juv.). 

Juh - 2 db 
maxilla dext. (juv.), metatarsus prox. dext. (hasítva). 

Ló - 5 db 
12 sin., metacarpus prox. sin., metacarpus2/4 prox. fr., os navicu-

lare (TI+2) sin., os phalangis II. dext. post. 

VII. munkahely 
1. gödör (VII.-VII/B.) - nagy méretű sekély gödör 

alján - 70 cm-en állatcsontok: 
Szarvasmarha - 1 2 db 

jobb oldali frontale a szarvcsappal (2. ábra 2.), maxilla sin. 
(juv.), os zygomaticum sin., corpus mandibulae dext., borda fr., 
scapula dist. sin., humerus dist. sin., metacarpus dext. (3. ábra 1.), 
tibia dext., metatarsus dist. sin., os phalangis I. ant. et post. 
/MÄ-3db 

bal oldali frontale a szarvcsaptővel (5. ábra 1.), corpus mandibu
lae dext. (juv.), tibia dist. sin. (diaphysis átfúrva 6. ábra 4.). 
Kecske - 1 db 

humerus dist. dext. 

Sertés- 10 db 
mandibula oralis fr., corpus mandibulae sin: (juv.), 3 vert. thora-

calis, vert. lumbalis, scapula dist. dext., humerus dist. sin., 2 hume
rus dist. dext. 
Ló - 8 db 

arckoponya fr., I sup. sin., P3 dext., atlas (mindkét szárnya leha
sítva), radius dist. sin., metacarpus dist. dext., os phalangis I. sin. 
ant. (4. ábra 7.), et dext. ant? (4. ábra 8.) 

2. gödör (VII-VII/B.) 
Szarvasmarha- 15 db 

maxilla sin., maxilla-frontale fr., (égett), P2 sin., M sup., corpus 
mandibulae dext. (juv.), dp4 dext., M inf., atlas (hasítva), epistrop
heus fr., scapula dist. dext., radius prox. dext., astragalus sin., os 
phalangis I. ant. (4. ábra 1.), et ant. ? (4. ábra 5.), os phalangis IL 
ant. (juv.). 
Juh - 7 db 

2 maxilla sin. (juv. - ad.), corpus mandibulae sin. et dext., radius 
dist. sin., ulna dext., M sup. 
Sertés - 36 db 

fe j -4 db 
maxilla sin. et dext. (inf.), corpus mandibulae sin. et dext. (inf.). 
csontvázrész - 1 5 db 
koponya (7. ábra 1.-2.), mandibula sin. et dext., scapula dist. 

sin., numerus diaph. sin. et dext., ulna sin. et dext., metacarpus Ш. 
dext., metacarpus IV. sin., pelvis fr., tibia diaph: sin. et dext., astra
galus sin., calcaneus dext. (mind inf.). 

„szórvány"- 17 db 
maxilla sin., vert. sacralis IV., 8 borda fr., scapula dist. sin., hu

merus dist. sin. (inf.), radius dext. (juv.), ulna dext. (juv.), metacar
pus Ш. dext. (juv-). os phalangis L, os phalangis П. 
L ó - 1 0 db 

I zománc fr., P3/4 dext., os scaphoideum (Cr) sin., os hamatum 
(C4+5) dext., 2 metapodium2/4 prox fr., pelvis sin: (juv.), tibia dist. 
dext. (juv.), cunéiforme lat. (T3) dext., os phalangis I. dext. post. ?. 
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4. ábra. Balatonaliga. Szarvasmarha 1-6. os phalangis I., Ló 7-10. 
os phalangis I., 11-12. os phalangis II., 13. os phalangis III. 

Abb. 4. Balatonaliga. Rind 1-6. os phalangis I., Pferd 7-10. os pha
langis I., 11-12. os phalangis II., 13. os phalangis III. 

5. ábra. Balatonaliga, 1. Juh bal oldali frontale a szarvcsappal, 2. 
Kecske bal oldali frontale a szarvcsaptővel, 3. Juh corpus mandibu-
lae dext. (hullámos fogkopás), 4. Kutya mandibula sin. (töredékes, 

a kutyacsontváz koponyájához tartozik) 
Abb. 5. Balatonaliga. 1. Schaf linke Frontale mit Hornzapfen, 2. Zi

ege linke Frontale mit Hornzapfen., Schaf. Corpus mandibulae 
dext. (gewellter Zahnabschleiß), 4. Hund mandibulae sin. (Bruchte

ile, die zum Schädel des Hundesskeletts gehörten.). 

6. ábra. Balatonaliga, 1. Kutya ulna dext., 2. Juh radius dext., 3. 
kecske metacarpus sin., 4. Juh tibia dist. db sin. (átfúrt) 

Abb. 6. Balatonaliga. 1. Hunde ulna dext., 2. Schaf radiuns dext., 3. 
Ziege metacarpus sin., 4. Schaf tibia dist. db sin. (durchgebohrt) 

7. ábra. Balatonaliga, Sertéskoponya 1. oldalnézet., 2. felülnézet 
Abb. 7. Balatonaliga. Schweineschädel. 1. Lateralansicht, 2. Fronta

lansicht 
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8. ábra. Balatonaliga, Kutyakoponya 1. felülnézet., 2. oldalnézet 
Abb. 8. Balatonaliga. Hundeschädel. 1. Frontalansicht, 2. Lateral

ansicht 

9. ábra. Balatonaliga, Kutyacsontváz részei. 1. scapula dext., 2. hu
merus dext., 3. radius prox. sin., 4. ulna dext., 5. femur dext., 6. fi

bula dext., 7. tibia dext. 
Abb. 9. Balatonaliga. Teile des Hundeskeletts. 1. scapula dext., 2. 
humerus dext., 3. radius prox. sin., 4. ulna dext., 5. femur dext., 6. 

fibula dext., 7. tibia dext. 

Kutya - 2 db 
mandibula dext., humerus diaph. sin. (mindkettő foetus). 

Házityúk - 6 db 
coracoideum dext. (inf.), femur dext. (inf.), tibiotarsus sin. (inf.), 

tarsometatarsus sin. et 2 dext. 
Mezei nyúl- 1 db 

tibia prox. sin. 
árok (VII/A.-F.-C.) 70-80 cm-től - 180 cm-ig. 

Szarvasmarha - 52 db 
agykoponya (20 db-ra tört), 2 os basioccipitale fr. (juv.), dp3, 

M3, M inf. et sup., mandibula fr. sin., ramus mandibulae fr. sin. et 
dext., vert, thoracalis, vert, lumbalis, os sacrum I-II. fr. (inf.), os 
sacrum I—II—III. fr., vert, caudalis I., 9 borda fr., scapula dist. 3 sin. 
et 1 dext., humerus prox. dext., radius dext. (juv.), 2 radius dist. 
dext., metacarpus sin., metacarpus dist. sin. et dext., tibia dist. sin., 
calcaneus sin. (tuber lehasítva) et dext., metatarsus dist. sin., os 
phalangis I. ant. ?, 2 post. (4. ábra 4.), post. ? (4. ábra 2.), os pha-
langis II., os phalangis III. ant. et post., os phalangis III. fr. 
Juh - 38 db 

bal oldali agykoponya, maxilla 2 sin. et 1 dext., 2 M3, M sup., 
corpus mandibulae 3 sin. et 6 dext. (inf.-juv.-ad.), ramus mandibu
lae sin. et dext. (inf.), Ml-2-3, 2 vert, lumbalis (juv.), scapula dist. 
dext., humerus dist. dext., radius prox. dext., ulna sin. (juv.), meta
carpus diaph. sin., pelvis dext. (juv.), tibia dext., tibia dist. sin. et 2 
dext., astragalus sin., metatarsus prox. dext., metatarsus diaph. sin., 
2 os phalangis I. 
Kecske - 4 db 

bal oldali szarvcsap, maxilla dext., humerus dist. sin., metacar
pus sin. (6. ábra 3.). 
Sertés-IS db 

3 maxilla sin., mandibula oralis fr., corpus mandibulae 2 sin. et 3 
dext., caninus zománc fr., borda fr., 2 scapula dist. sin., 2 humerus 
dist. dext., tibia dist. sin. calcaneus dext. (tuber lehasítva), metacar
pus ГУ. dext. (juv.). 
L o - 3 6 d b 

2 maxilla-palatinum dext. (juv.), P3/4 sin., M3 dext., atlas fr., 2 
epistropheus fr. (inf.), vert. thoracalis fr., scapula dist. sin. et dext. 
(inf.-juv.), humerus dist. sin: (subád.), radius prox. sin. et dext., ra
dius dist. dext. (juv.), ulna prox. sin. et dext. fr., metacarpus sin: (3. 
ábra 5.) et dext., pelvis fr. sin. et 3 dext. (inf.-juv.), femur diaph. 
sin., 3 tibia prox. (juv.) sin., tibia diaph. dext. (juv.), calcaneus sin. 
(tuber lehasítva), 2 metatarsus prox. dext., metatarsus dist. dext., os 
phalangis I. dext. ant (dist. levágva), os phalangis I. sin: fr., 2 os pha
langis I. dext. (4. ábra 9.), os phalangis П. sin. post. (4. ábra 12.). 
Házityúk - 1 db 

tarsometatarsus sin. 
/sTMfyö-96db 

csontváz - 82 db 
koponya (8. ábra 1.-2.), mandibula sin et dext. (5. ábra 4.), atlas, 

epistropheus, 4 vert. cervicalis, 12 vert. thoracalis, 5 vert. lumbalis, 
vert. sacralis I.—II.—III., 3 vert. caudalis, 23 borda fr., 2 stenebra, 
scapula sin. et dext. (9. ábra 1.), humerus sin. et dext. (9. ábra 2.), 
radius dext. et sin. prox. (9. ábra 3.), ulna dext. (9. ábra 4.) et sin. 
prox., pelvis sin. et dext., femur sin. et dext. (9. ábra 5.), tibia sin. 
et dext. (9. ábra 7.), fibula dext. (9. ábra 6.) et sin. dist., calcaneus 
dext., metacarpus dext. II.-III.-IV.-V. (dist. végek levágva), meta
tarsus sin. 

szórvány - 1 4 db 
corpus mandibulae dext. fr., 2 vert. thoracalis (juv.-ad.), 6 vert. 

lumbalis (1 juv. - 5 ad.), pelvis 2 sin. et 1 dext., tibia prox. dext., ul
na dext. (6. ábra 1.). 
Gímszarvas - 5 db 

scapula dist. fr., pelvis dext. fr., calcaneus sin. (tuber lehasítva) 
et dext., os phalangis Ш. 
Vaddisznó - 1 db 

corpus mandibulae oralis fr. 
Farkas - 1 db 

mandibula sin. 
Mezei nyúl - 1 db 

calcaneus sin. 
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2. A csontmaradványok archeozoológiai elemzése 

Balatonaligán a feltárt településrészeken az állat
csontmaradványok minőségi és mennyiségi összetéte
le eltérő (1. táblázat). A begyűjtött csontmaradványok 
74,2%-a a kutatott terület E-i részéről (VII. munka
hely) származik. D-i irányban haladva (VI., IV., IX. 
munkahely) „csontmentes" terület található. A kuta
tott terület középső részén (III. és V. munkahely) volt 
az összes állatmaradvány csaknem ötödrésze 
(19,5%!). A terület D-i részén csak egy tűzhely (VIII. 
munkahely) törmelékrétegében volt állatcsontlelet 
(3,3%). 

A VII. munkahelyen a háziemlősök maradványai 
közül 70,2% az árokból, 29,8% a két (1., 2. sz.) gö
dörből származnak (1. tábláazt, 1. ábra). 

A gazdasági haszonállatok előfordulását tekintve 
megállapítható, hogy a szarvasmarha és а ló -
VH/árok - II/gödör - VII1-2. gödör - VlItylII/V. sor
rendben csökkenő mennyiségbe - mindenhol előfor
dul. A juh a III.; a sertés a III. és V.; a kecske a VIII., 
III., V., és a VII/2. gödörben nem fordult elő. A kutya 
csak a VII. árokban és a 2. gödörben volt. A vadá
szott állatok közül az őstulok csak a II. és a III. mun
kahelyen; a többi négy vadászott állat csak a 
VH/árokban fordult elő (1. táblázat). 

A feltárt római objektumok között Balatonaligán -
az állatcsontok anatómiai megoszlása (2. táblázat) és 
a fragmentáltsága alapján - ún. elsődleges - funkcio
nális - szemétgödör nem volt. A felhagyott, eredeti 
funkciójukat vesztett objektumokba részben konyhai, 
de zömében feldarabolt állattetemek és állatrészek 
kerültek: 

VIII. munkahelyen - ló lábvégek; II/gödörben -
állkapocs nélküli lófej a két nyakcsigolyával, bal ol
dali teljes mellső láb (a scapulától az os ph. III.-ig), 
jobb oldali hátulsó lábvég; VII/2. gödörben - fiatal 
sertés fej, fiatal sertés - törzs nélküli - csontázrésze; 
VlI/árokban - fiatal ló lábvégek, kutya csontváza. 

Széthasított koponyák voltak a II. munkahelyen 
(szarvasmarha borjú és tehén, két juh kos, kecske
bak); a III. munkahelyen (szarvasmarha tehén); a 
VII/1. gödörben (szarvasmarha bika, nőstény juh, fia
tal ló), VII/2. gödörben (szarvasmarha borjú, fiatal 
juh), VlI/árokban (szarvasmarha 2 borjú, 1 bika, juh 
kos, kecskebak, fiatal ló). 

A felsorolt - étkezési és/vagy konyhai hulladékok
tól megtartásban és fragmentáltságukban is eltérő -
állatcsontleletek megegyeznek más Pannoniából is
mert támadás/erőszakos pusztítás alkalmával leölt és 
szétvágott állatok maradványaival. Legismertebbek 
ezek közül a fenékpusztai római erőd (71/14. szel
vény 1. gödör3), és a Pilismarót-Szobi rév 3. sz. órto-
ronyt övező fossa (78/A. munkahely) legyilkolt és 
szétvágott emberi és állati testrészek maradványai. 
Az utóbbi helyen a pusztítás barbárságára jellemző, 
hogy egy 8/9. hónapban levő vemhes kancát is leöl
tek, és a négy lábát pedig lefaragták a törzséről. A 

vemhesség időpontja december-januári mortalitást, 
más szóval az őrtorony - valószínűleg a Duna jegén 
át történő - támadás időpontját jelzi. 

Ha a balatonaligai állatmaradványok említett részét 
erőszakos támadás/pusztítás eredményeként fogadjuk 
el, és ezen állatok mortalitási időpontjait rekonstruál
juk, akkor valószínűsíthető, hogy a balatonaligai tele
pülést nyár - ősz eleji időszakban érte a pusztulás. A 
Balaton-felvidéken a balácai villagazdaság 1/6. sz. 
pincéjének pusztulási időszaka is nyárvégi (július-au
gusztus) időszakra valószínűsíthető.4 

Balatonaligán előkerült állatcsontleletek 96,1%-a 
háziemlős, 1,6%-a házityúk és 2,3%-a vadászott állat 
maradványa. Ezek az arányok Pannoniában általáno
sak (11. táblázat). Amiben azonban jelentős eltérés 
mutatkozik, az a három klasszikus gazdasági haszon
állat (a szarvasmarha, a kiskéródzó, és a sertés) és a 
ló/kutya előfordulásában található (1. táblázat). 

A három gazdasági haszonállat maradványa az 
összes háziállat leletnek csak 59,4%-a (szarvasmarha 
28%, juh és kecske 14,8%, sertés 16,6%), míg a ló és 
a kutya együttes előfordulása 40,6%! (ló 19,8%, ku
tya 20,8%). 

A gazdasági haszonállatok alacsony, és a ló/kutya 
maradványok magas %-os előfordulása is azt jelzi, 
hogy a leletegyüttes - a kutyát leszámítva sem - nem 
tekinthető egységesen konyhai hulladéknak. Az ösz-
szetartozó szarvasmarha és ló végtagcsontok, ép 
hosszúcsontok; a sertés csontvázrészek mutatják, 
hogy ezen állat-testrészek (testtájak) nem kerültek 
konyhai felhasználásra. Ezeket további feldarabolás
sal kellett volna főzésükhöz, sütésükhöz előkészíteni. 

Az összefüggő állatváz és végtagrészeken kívül 
alacsony az ún. „húsos"-csontok, és magas az ún. 
„száraz' '-csontok előfordulása (2. táblázat). 

3. A háziállatok jellemzése és hasznosításuk 

Szarvasmarha 

A szarvasmarhák méretbeli jellemzésére 44 db 
csont méretadata használható fel (3. táblázat). A két 
tehén koponyára jellemző a vékony fal, a lapos, kes
keny homlok és az alacsony koponya. A szarvcsap ki
csi, egyenes. Egy bika szarvcsapja (2. ábra 2.) hosszú, 
erős. Egy 5-6 hónapos borjú frontaléján még csak ki
csiny szarvcsapkezdemény alakult ki. 

A postcraniális csontok között kicsi, közepes és 
nagy méretű egyaránt előfordul. Négy hosszúcsont 
hosszméretéből MATOLCSI (1970) módszerrel szá
mított marmagasság5 a következők mm): 

csont hossz NOBIS-index Marmagasság nem 

metacarpus 208 26,92 1254,2 tehén 
217 30,41 1376,6 bika 

tibia 368 1270 tehén 
metatarsus 250 20,60 1367,5 ökör 
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A növendék marhák marmagassága 1200-1300 
mm, a kifejlett tehenek 1254,2-1270 mm, egy bika 
1376,6 mm, egy ökör 1367,5 mm. 

A szarvasmarhacsontok anatómiai megoszlását a 2. 
táblázat tartalmazza. A legtöbb csontmaradvány afej-
, a törzs- és a lapocka (scapula/humerus/radius) régió
ba tartoznak. 

A fiatal állatok közül egy 3-6 hónapos, egy 10-12 
hónapos, kettő 7-7,5 éves, és öt 2-2$ éves. Tizen
nyolc egyed kifejlett életkorú volt (10. táblázat). 

A borjuk és a fiatal állatok 14,8%-os alacsony elő
fordulása igazolja a kifejlett szarvasmarhák mezőgaz
daságban történő alkalmazását, valamint a marhahús 
termelését. 

A szarvasmarhák nemek szerinti megoszlása: 9 te
hén, 1 ökör és 11 bika. Feltűnő, de egyben érthető is, 
hogy a települést ért pusztulás alkalmával 10 bika ke
rült levágásra. 

Az erős csontozató, nagyközepes, és magas testma
gasságú római szarvasmarhák elsődleges hasznosítása 
a földművelésben és a szállításban alkalmazott igavo
nó erejük volt. Balatonaligán előkerült egy erősen ko
pott szimmetrikus, lapát alakú ekevas6 nehéz húzóeke 
része, aminek igázásához kiválóan megfeleltek ezek 
az erős, nagy testű szarvasmarhák. 

Kiskérödzők 
Balatonaligán a kiskérödzők mindkét faja előfor

dult: a juhnak 63 db, a kecskének 7 db maradványa 
került begyűjtésre. 

Juh 
A juh koponyák és szarvcsapok egységesek: a nős

tény szarvcsapja kicsi (5. ábra 1.), a kos szarvcsapja 
vastag bázisú, haránt irányban álló, ívben hajlott, csi
gás forma. A három kos koponyáját három részre ha
sították szét: először a szemüreg előtt az arckoponyát 
ütötték le; majd az agykoponyát hasították ketté 
hosszában, vagy átlósan. A szarvcsapokat a tövüknél 
minden esetben leütötték. A szarvak collumnál törté
nő eltávolítása a csigás tülök egészben történő meg
szerzését biztosíthatta. 

A postcraniális csontok méretei (4. táblázat) alap
ján a juhok közepes testméretűek voltak. A hosszú
csontok hosszméretéből TEICHERT (1975) módszer
rel számított maimagasság7 a következő (mm): 

csont hossz maimagasság neme 

radius 166 667,3 nőstény 
metacarpus (127,5) 620-630 nőstény juv. 
tibia 254 764,5 kos 
metatarsus (138) 620-630 nőstény juv. 
astragalus 31 725,7 kos 

A nőstény juhok 667,3 mm, a kosok 725,7-764,5 
mm magasak voltak. 

A juhmaradványok anatómiai megoszlását a 2. táb
lázat tartalmazza. A legtöbb maradvány л fej-, és a la
pocka régióba tartozik. 

A juhok közül egy 3 hónapos, kettő 8-10 hónapos, 
nyolc 7-7,5 éves, egy 2-2,5 éves. Tizenkét egyed ki
fejlett életkorú (10. táblázat). 

A juhok 45%-át 2 éves koruk elérése előtt vágták 
le. 

A balatonaligai juhok egységes fajtájúak és hasz-
nosításúak voltak. A római időszak ismert juhai közül 
a csigás szarvú, közepes testmagasságú gyapjus juhok 
közé tartoztak. Balatonaligán előkerült ollótöredék8 

valószínűleg birkanyíró olló volt. 

Kecske 
A szarvcsapok egyenes, szablya-alakúak voltak (5. 

ábra 2.). Az egyetlen ép hosszúcsont egy metacarpus 
hosszméretéből SCHRAMM (1967) módszerrel szá
mított9 marmagassági érték 736 mm, nagy testméretű 
egyed maradványa. 

Sertés 
A kevés csontméretadat (6. táblázat) kis és közepes 

testméretű sertéseket jelez. A VII/2. gödörben levő 6-
8 hónapos sertéscsontváz koponyája (7. ábra) egyenes 
profilú, ék alakú, tipikus ún. „parlagi" sertés formai 
jellegeket mutat. Feltűnő a homlokcsont járomnyúl
ványainak fejlettsége. A foggarnitúra: dil-3, de, dp l -
4 - Ml. Az Ml még nem nőtt sorba, és nem vesz 
részt a rágásban. A fej magassága (koponya + mandi-
bula, 7. ábra 1.) 116 mm. A süldő koponyamérete jól 
beleillik a balácai 2,5-3 hónapos és a fenékpusztai 8 
hónapos sertés10 koponyaméretei közé (5. táblázat). A 
csontváz postcraniális csontjainak a méretei: humerus 
83, ulna 83, tibia 86, calcaneus 41, astragalus 31, mc 
III. 35,5 és mc IV. 35 mm. Egy jobb oldali alkar 
csontjainak a méretei: radius 130, ulna 152, mc. III. 
57 mm, az állat életkora l - l ,5 éves. 

Két 6-8 hónapos sertés marmagassága TEICHERT 
(1969) módszerrel számítva11: 537 és 555 mm. 

A sertéscsontok anatómiai megoszlására (2. táblá
zat) jellemző, hogy a legtöbb maradvány a fej-, la
pocka, oldalas és a comb testrégiókból származnak. 

A sertések közül egy 3 hónapos, négy 6-8 hóna
pos, egy 8-10 hónapos, nyolc 1-1$ éves, és kilenc ki
fejlett életkorú (10. táblázat). 

A sertések 60,8%-át fiatal, másfél éves életkoruk 
elérése előtt vágták le. Ez az életkor megoszlás elsőd
leges húshasznosítást indikál. 

A sertésmaradványok közül 5 kifejlett koca, 4 kan; 
a fiatalok között pedig 3 koca és 1 kan. 

Ló 
A lócsontok száma magas, 93 db. Az osteometriai 

adatok karcsú csontozató, kis testméretű lovak jelen-
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létéről tanúskodnak (7. táblázat). A lócsontok anató
miai megoszlása (2. táblázat) jól mutatja, hogy a leg
több maradványa az ún. „száraz-végtag" régió és az 
ujjpercek csontjai. A feltárt területen legkevesebb a 
lapocka és a hátulsó domb húsos régió maradványai. 

A hosszúcsontok hosszméretéből VITT (1952) 
módszerével számított12 marmagasság (mm): 

hossz Index marmagasság 

317 1308 
208 14,90 1300 
220 14,77 1360 
220 15,68 1360 
365 1440 
267 10,67 1397 
263 12,54 1376 

* összetartozó végtag. 

A II. munkahelyen előkerült bal oldali mellső láb 
csontjainak hosszméretéből számított összesített mar
magassági érték: 1335 mm, alacsony ló maradványa. 
A ló testalkatára jellemző, hogy a mellső lábszárak 
(me) a hátulsó lábszárakhoz (mt) viszonyítva arányai
ban is rövidebbek. E hegyvidéki állatokra jellemző 
rövidebb mellső lábú, valamint a filigrán csontozató, 
kicsi és alacsony lovak Észak-Olasz eredetűek lehet
tek. Pannoniában ezek a karcsú csontozató, kicsi és 
alacsony lovak a bennszülött kelta telepeken, a római 
lósírokban és villagazdaságokban fordultak elő.13 

Kutya 
Kutyamaradvány csak a VII. munkahelyen volt. (1. 

táblázat). 
A 2. gödörben egy foetus mandibulája (hossza 41 

mm, magassága 7,5 mm) és egy humerus diaphysise 
(hossza 26,5 mm) volt. 

Az 1. gödör mellett, az árokban pedig egy nőstény 
kutya csontváza feküdt: 

Koponya (8. ábra) 
a koponya középhosszú, széles. Az agykoponya 

boltozatos. A tuber parietale domború. Az os interpa
rietale kicsi, rövid (25 mm); a crista sagittalis externa 
nem alakult ki. A linea frontalis az ectorbitalek mö
gött érdesen kiemelkedő, csak a lambda mögött záró
dik. A homlok széles, lapos. Az ectorbitalek erősen 
fejlettek. A homlokcsont orri nyúlványa rövid (12 
mm). A homlok profilvonala egyenes, hosszú, enyhe 
hajlattal megy át a rövid, széles, egyenes orrhátba. Az 
orrnyereg (stop) „alsó", vagy „elülső' állású. A száj
padlás széles, lapos. A koponya legnagyobb magassá
ga 57 mm. 

Az intermaxillában a korábban kiesett I1 sin. és I1-2 

dext. alveolusai záródtak. Az I3 belső felületei mélyen 
kopottak. 

A koponya osteometriai adatait a 8. táblázat tartal
mazza. 

Postcraniális vázelemek (9. ábra) 

A hosszúcsontok rövid, karcsúak. A csontváz bal 
oldali csontjain vágásnyomok, hasításból eredő sérü
lések találhatók: bal oldali humerus dist. epiph. late
ralis része lehasítva; a bal oldali radius-ulna alsó 1/3-
da levágva, az olecranon lehasítva; bal oldali pelvis 
hasított; bal oldali femur dist. epiph. mindkét oldala 
lehasítva; a bal oldali tibia felső 1/3-da levágva. A 
jobb oldali hátulsó lábfej a középcsontok alsó végénél 
levágva. 

Az ún. „szórvány" kutya maradványok száma 14 
db. Ezek közül egy nagyméretű idős kutya, valamint 
egy kis testméretű kutya maradványai érdekesek. Az 
előző nagytestű juhászkutya, az utóbbi 380-400 mm 
marmagasságú görbelábú ún. luxus kutya volt. 

A nőstény kutya intermedius típusú, 3-4 éves, 
összesített marmagassága14: 543,3 mm. 

4. Baromfiak 
Baromfiak közül csak a házityúk maradványai ke

rültek elő Balatonaligán. A kevés lelet kis testméretű 
tojó és egy kakas maradványa. 

A kifejlett állatok tmt hossza: 77,5, 78 (tojó) és 92 
(kakas). 

5. Vadászat 
A Balaton környékén a római korban gazdag vad

fauna élt. A bennszülött lakosság és a rómaiak nagy
vadakra és vízimadarakra vadásztak. 

Az őstulok már ritka nagyvad, Balatonaligán két 
maradványa került elő (méreteit a 3. táblázat tartal
mazza). A gímszarvas, a vaddisznó a „sport" vadá
szat mellett közönséges húsvad. A mezei nyúl hús- és 
prémvad. A farkas ebben az időben csúcsragadozó. 

Összefoglalás 

A Balatonaligán feltárt (2-3. századi) teleprészlet a 
SOPIANAE-IOVIA-TRICCIANA-ARRABONA 
diagonális út mellett, egy római villaépület (marad
vány) közelében a Balaton partján található. 

A tároló- és munkagödrökben, valamint - két ob
jektum közötti - egyenes árokban (1. ábra) a kisebb 
mennyiségű konyhai hulladék másodlagos; a telep el
pusztulásakor leölt és összeszabdalt álltaok csontváz 
részei, csontvázai elsődleges helyen feküdtek. Ez 
utóbbiak húsa nem került fogyasztásra. 

Az összes állatcsontlelet 74,2%-a az ún. VII. mun
kahely területén került elő, melynek 69,5%-a (az 
összes állatcsont 51,6%-a) az árokban volt (1. táblá
zat). 

Az állatmaradványok 97,7%-a háziállat; 2,3%-a 
vadászott állatok maradványai. Ez az arány megfelel 
egyéb Pannóniai falvak és villák faunáiban tapasz
taltakkal. Mindenhol a szarvasmarha a legfontosabb 
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hústermelő háziállat. A juh/kecske és a sertés máso
kik, vagy harmadik helyen áll. 

A házi emlősmaradványok 59,5%-a három klasszi
kus hústermelő gazdasági haszonállat: a szarvasmar
ha, a kiskérodzo és a sertés; 40,5%-a pedig a ló és a 
kutya maradványa (1. táblázat). A baromfiak közül 
csak a házityúk került elő. A vadászott állatok közül 
az őstulok, a gímszarvas és a vaddisznó nagyvadak; 
a farkas és a mezei nyúl mint prémes állat fordul 
elő. 

Az állatállomány-rekonstrukció jól mutatja, hogy a 
nagy testű szervasmarhát - különösen sok a bika ma
radványa - igavonásra (mezőgazdasági és áruszállítás 
alkalmazásban) használták. Az alacsony termetű, csi
gás szervú juhok gyapjú és tej, a bárányok hús és 
prém hasznosításúak voltak. A sertés elsődleges hús
hasznosítású volt. A kutyák között a nagytermetű ál
latőrző juhászkutya, és a kis termetű ún. luxuskutya 
egyaránt előfordult. 
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Ein Teil der in Balatonaliga freigelegten Siedlung (2-3-ten Jahr
hundert) befindet sich neben dem Diagonalweg SOPIANAE-IO-
VIA-TRICCIANA-ARRABONA, in der nähe eines römischen 
Villengebäudes (Überreste) am Ufer des Balatons. 

A nagy számú lómaradvány kis testméretű ún. 
„benszülött lakosság" lovaira jellemző típusba tartoz
nak. 

A nem konyhai csontmaradvány ló és sertés vázré
szei, a sertés és a kutya csontváza; valamint az egyéb 
fajok csontjain is megtalálható vágási-hasítási sérülé
sek alapján is feltételezhető, hogy a majorság pusztu
lását erőszakos cselekmény okozhatta. 

A fiatal állatok mortalitása nyár végi-őszi idősza
kot jelez. 

A Balatonaligán előkerült ruházati kellékek, kony
hai eszközök és az épületmaradványok és tartozékok 
változatos összetétele is valószínűsíti, hogy a feltárt 
teleprész és az objektumok egy villagazdaság részé
nek tekinthetők. 

A balatonaligai villagazdaság-rész (pars rustica) a 
Columella-féle „(a várostól) távolabb fekvő" gazda
ságnak minősíthető, ahol önellátó élelmiszertermelő 
gazdálkodást folytattak. 
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In den Vorrats- und Arbeitsgruben, sowie in dem - zwischen den 
zwei Objekten liegenden - geraden Graben (Abb. 1.) waren die in 
geringer Menge freigelegten Küchenabfalle sekundären Charak
ters; Skeletteile der beim der Verheerung der Siedlung geschlachte-

JEGYZETEK 

TIERKNOCHENFUNDE IN DER SIEDLUNG AUS DER KAISERZEIT IN BALATONALIGA 

203 



ten und zerstückelten Tiere lagen auf dem primären Platz. Das He
isch des Letzten wurde nicht verzehrt. 

74,2% aller Tierknochenfunden fand man auf dem Gelände des 
Arbeitsplatzes VII., von denen 69,5% (51,6% der gesammten Tier
knochenfunde) aus dem Graben auf Tagelicht kamen (Tabelle 1.). 

97,7% der Tierreste waren Haustiere; 2,3% waren Überreste von 
Wildtieren. Diese Proportion entspricht übrigens den Erfahrungen, 
die man in anderen pannonischen Dörfern und Villen gemacht hat. 
Überall war das Rindvieh das wichtigste fleischgebende Haustier. 
Die Schafe, Ziegen und Schweine standen auf dem zweiten oder 
auf dem dritten Platz. 

59,5% der Reste der Haussäugetiere waren die drei klassischen 
fleischgebenden wirtschaftlichen Nutztiere: das Rindvieh, die klei
nen Wiederkäuer und die Schweine; 40,5% der Überreste stamm
ten von Pferden und Hunden (Tabelle 1.). Vom Geflügel kamen 
nur Haushuhnreste zu Tage. Von Wildtieren kommen vor allem Ur, 
Rothirsche und Wildschweine vor; der Wolf und der Hase kamen 
als Felltiere vor. 

Die Tierbestandrekonstruktion zeigt eindeutig, daß die Rinder 
großen Formats - besonders reich sind die Funde an Stierüberres
ten - als Zugtiere (in der Landwirtschaft als Transporttiere) gebra
ucht wurden. Die Schafe mit Schneckenhörnern kleineren Wuchses 
wurden für die Wolle und Milch, die Lamme jedoch sowohl für das 
Fleisch, als auch ihr Fell gehalten. Das Schwein wurde vor allem 
als fleischbringendes Tier gezüchtet. Unter den Hunden kommen 
sowohl die Schäferhunde größeren Wuchses, die zur Bewachung 

der Tiere dienten, als auch die sog. Luxushunde kleineren Wuchses 
vor. 

Die zahlreichen Pferdeüberreste gehörten zu einem Pferdetyp 
mit kleinen Körpermaßen, die für die Pferde der sog. „Eingebore
nen" charakteristisch waren. 

Die Skeletteile der nicht als Küchenknochenreste identifizierten 
Pferde und Schweine waren Skelette von Schweinen und Hunden; 
asber auch aufgrund der an den Knochen anderer Tiere auffindba
ren Schnitt- und Schlachtverletzungen kann angenommen werden, 
daß der Meierhof durch eine gewaltsame Handlung vernichtet wur
de. 

Die Mortalität der jungen Tiere ziegt auf die Jahreszeit Ende 
Sommer oder Herbst. 

Die Kleindungsergänzungen, Küchengeschirre, die Gebäudesü
berreste und die vielfaltige Zusammensetzung der Funde in Balaton-
aliga lassen darauf schliesen, daß die freigelegte Siedlung und die 
Objekten als ein Teil eines Gutshofes betrachtet werden können. 

Der Wirtschaftsteil in Balatonaliga (pars rustica) kann als eine 
Columella-artige (von der Stadt entfernt liegende) Wirtschaft iden
tifiziert werden, wo man eine Selbstversorgungwirtschaft geführt 
hatte. 

DR. ISTVÁN VÖRÖS 
Magyar Nemzeti Múzeum 

H-1088 Budapest 
Múzeum krt. 14-16. 
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1. táblázat 
Balatonaliga Római majorság állatcsontleletei (db) 

Munkahely VIII. II. III. V. VII. 
Összesen 

Objektum th. g- l g - 2. g- árok 
Összesen 

Fajok 

Szarvasmarha 4 44 3 2 12 15 52 132 

Juh 1 12 - 2 3 7 38 63 

Kecske - 2 - - 1 - 4 7 

Sertés 2 13 - - 10 36х 18 79 

Ló 9 23х 2 5 8 10 36 93 

Kutya - - - - - 2 96х 98 

16 94 5 9 34 70 244 472 

Házityúk - 1 - - - 6 1 8 

Őstulok - 1 1 - - - - 2 

Gímszarvas - - - - - - 5 5 

Vaddisznó - - - - - - 1 1 

Farkas - - - - - - 1 1 

Mezei nyúl - - - - - 1 1 2 

- 1 1 - - 1 8 11 

Összesen 16 96 6 9 34 77 253 491 

th. = tűzhely, g. = gödör,x = a maradványok között összefüggő csontváz, vagy csontvázrész 

2. táblázat 
Balatonaliga. Az állatcsontanyag anatómiai megoszlása (db) 

Csontok Szarvasmarha Juh Sertés Ló 

koponya - - 1 -
szarvcsap 1 - 0 0 

frontale 3 1 - -
agykoponya 5 3 - 1 

arckoponya 8 7 6 3 

mandibula 10 15 15 -
fog 17 9 2 7 

44 35 24 11 

vertebra 19 2 5 7 

costa 11 - 10 2 

30 2 15 9 

scapula 10 1 6 3 

humerus 3 2 9 2 

radius 7 5 4 7 

ulna - 2 3 3 

(Folytatás a következő oldalon.) 
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2. táblázat 
Folytatás 

Csontok Szarvasmarha Juh Sertés Ló 

carpus - - - 2 

metacarpus 5 3 4 10 

25 13 26 27 

pelvis 1 1 2 6 

femur - - 1 2 

tibia 4 5 3 6 

astragalus 4 1 2 3 

calcaneus 2 - 2 4 

tarsus - - - 2 

metatarsus 4 4 1 5 

15 11 11 28 

os ph. I. 12 2 2 9 

os ph. II. 3 - 1 5 

os ph. III. 3 - - 4 

18 2 3 18 

Összesen: 132 63 79 93 

3. táblázat 
Balatonaliga. Szarvasmarha csontméretek (mm) 

Szarvcsap H nagy átm. kis átm. báziskörméret 

245 55 44 160 

(280) 88 73,5 260 őstulok 

Scapula colsz. ang. sz. fac. sz. fac. m. 

52,5 82 65 53 

54 - - 54 

60 76 64 53 

- - 67 56 

- - - 57 

- 87 71 62 őstulok 

H Psz. dlsz. Dsz. Pm. dim. Dm. 

Humerus - - - 83 - - -
Radius (250) 83 43 - 42 22,5 -

- 77 - - 42 - -
- 83 - - 44 - -
- - - 73 - - 45 

- - - 83 - - 50 

- - - 84 - - 60 

(Folytatás a következő oldalon.) 



3. táblázat 
Folytatás 

H Psz. disz. Dsz. Pm. dim. Dm. 

Metacarpus 208 56 30 57,7 34 23,5 32 

217 66 37 71 45 26,5 40 

- - - 70 - 26 37 

Tibia 368 - 42 70 - 27,5 50 

- - - 55 - - 39 

- - - 57 - - 44 

- - - 68 - - 54 

Metatarsus 250 52 27,5 61 48 26 34 

- 53 - - 50 - -

- - - 63 - 29 36 

Os Phalangis I. 

ant. 

57 31 25 28 36 18 -
55 34 28 31 35 19 24 

53,5 34 27 31 34 21,5 23,5 

52 33,5 30 31,5 36,5 21,5 25 

- - - 33 - 22 24 

ant.? 54 30 25 28 33 18,5 22 

58 31 26 30 37 19,5 22 

post. 59 29 26 28,5 - 19,5 22,5 

58 32 26 29,5 34 19 23 

57 28 24 28,5 - 17,5 -

55 28 23,5 27,5 30 18 21 

54 31,5 26 29 32,5 20 23 

Os Phalangis II. 36 28 21 24 34 26 30 

40 31,5 24,5 26 33 23,5 -
42 35 27,5 30 40 27 35 

H Sz M. 

Os Phalangis Ш. 

ant. 88 31 45 

post. 70 22 36 

Astragalus 62 

65 

68 

44 

45 

47 

37 

Calcaneus 142 45 60 



4. táblázat 
Balatonaliga. Kiskérődző csontméretek (mm) 

H nagy átm. kis átm. bázis
körméret 

Szarvcsap 33 23 17 76 Ovis (O) 

(180) 31 20 - Capra (C) 

(48) 33 26,5 97 С 

H Psz. disz. Dsz. Pm. dim. Dm. 

Humeras - - - 30 - - - О 

- - - 32 - - - О 

- - - 34 - - 28 с 
- - - 34 - - 30 с 

Radius 166 35 19 33 18 9 22,5 О 

- 36 - - 20 - - о 
- 36 - - 20 - - о 
- 35 18,5 - 18 10 - о 
- - - 33 - - 22,5 о 

Metacarpus (127,5) 27 16 33 20 12 - о juv. 

(127,5) 27 16 33,5 20 12 - о juv. 

128 25 16 29,5 17 10,5 18 с 
Tibia 254 48,5 17,5 31 - 15,5 24 о 

- - - 33 - 14 26 о 
- - - 32 - - 24 о 
- -' - 30 - - 24 о 
- - - 28 - - 23 о 

Metatarsus (138) 24 14 31 24 12,5 - о 
- 25 - - 23 - - о 
- 24 - - 24 - - о 

Os 
Phalangis I. 39 14,5 12,5 16 17 9 13 о 

37,5 15 12 14,5 17 9 12 о 
H. Sz. M. 

Astragalus 32 22 19 



S. táblázat 
Római kori sertéskoponyák méretadatai (mm) 

Lelőhely Baláca Balatonaliga Keszthely8 

Életkor (hó) 2,5-3 6-8 8 

1. tetőhossz (Ac-P) 156 184 189,4 

2. agykoponya h. (Ac-N) 87 93 107,5 

3. arckoponya h. (N-P) 67 92 105,6 

4. os parietale h. (Ac-Br) 31 24 

5. frontale h. (Br-N) 60 63 

6. lacnmale dorsalis h. (Da-Lmo) 22 27 26 

7. lacrimale ventralis (Zl-Lzm) 10 13 18 

8. lacnmale magasság (Zl-Da) 11 16 16 

9. szemüreg magassága 25 32 29,4 

10. os zygomaticum m. 9,5 12 

11. os nasale h. (N-Rh) 49 82 98 

12. maxilla dorsalis h. (Fo-Ni) 20 11 

13. nyakszirt szélessége (ft-ft) 43 45 

14. agykoponya sz. (eu-eu) 52 56,5 56,5 

15. homlok sz. (Ect-Ect) 56 70 65 

16. belső szemzugok közötti 
távolság (Ent-Ent) 40 51 

17. for. supraorbit. közötti táv. 
(Sp-Sp) 20 27 

18. for. infraorbit. közötti táv. 
(If-If) 22 25 

19. legnagyobb koponya sz. 
(Zy-Zy) 71 95 101 

20. os nasale sz. I. (Fo-Fo) 25 26 29 

21. os nasale II. (Ni-Ni) 18 24 

22. arcszélesség (Zmi-Zmi) 70 

23. I-kh. 30 

24. diastema h. 16 

25. zápfogsor h. (dp+M ) 58 

26. d P
M 37 40 43,5 

27. I-k sz. 23 28 

28. C-k sz. 28 35 

29. szájpadlás h. (P-Po) 85 

30. occipitale m. (O-Ac) 47 46,5 

31. koponya magasság (B-L) 68 

a. = Matolcsi 1974. 1. táblázat 



6. táblázat 
Balatonaliga. Sertés csontméretek (mm) 

H. Psz. dlsz. Dsz. Pm. dim. Dm. 

Humeras - - - 38,5 - - 38 

- - 14 38 - 23 39 

- - 14 39,5 - 23 39 

Radius 130 - 16,5 30,5 - 10 24 juv. 

(136) 29 17 35 20 11,5 - juv. 

- 28 - - 17,5 - - inf. 

Tibia - - - 29 - - 26 

Os Phalangis I. 30 16,5 13 14,5 12 9 10 

33 15 12 14 16 9 9,5 

Os Phalangis 11. 20 14,5 12 12,5 15 9,5 12,5 

H. Sz. M. 

Astragalus 30 19 -
31 19 16 

7. táblázat 
Balatonaliga. Ló csontméretek (mm) 

msH. H. Psz. dlsz. Dsz. Pm. dim. Dm 

Humerus - - - 78 - - -
- - 32 70 - 36 78 

Radius 317 75 36 70 41 26 41 

- 88 - - 52 - -
- 80 - - 46 - -
- 79 -

79 

74 

40 - -

- - -
79 

74 - _ 42 

- - - 66 - - 38 

Metacarpus 208 45 31 47 30 22 35 

220 48 32,5 45,5 31 21 34,5 

220 - 34,5 50 - 21 36 

- 48 - - 33 - -
- - - 48 - - 35 

- - - 47 - 19,5 32 

Tibia 365 97 

93 

42 72 87 29 43 

-

97 

93 

- 67,5 - - 43 

(Folytatás a következő oldalon.) 
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7. táblázat 
Folytatás 

msH. H. Psz. dlsz. Dsz. Pm. dim. Dm. 

Metatarsus 263 51 33 50 45 27 37 

267 48 28,5 45 42 26 35 

- 50 31 - 44 - -

- 49 - - 45 - -

- - - 48 - 26 37 

Os Phalangis I. 

ant. 71 78 50 31 42 33 17,5 22,5 

73 81 54 33 45 36 21,5 24 

79 85 59 36 46 39 21 25 

- - 54 34 - 37 20 -

- - 57 34 - 39 20 -

post. 66,5 71 46 30,5 41 31 17,5 23 

71 78 56,5 30 49 38 19 25 

78 85 - 33 43 38 19 24,5 

Os Phalangis П. 
ant. 41 49 42,5 46 30 20 20,5 
post. 41 52 43 47 33 22,5 28 

41 53 42 - 32 22,5 -
45 54 43,5 48 35 24 29 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

8. táblázat 
Balatonahga. VII. munkahely, árok, kutyakoponya méretadatai (mm) 

Tetőhossz (Op-P) 

Alaphossz (B-P) 

Os interparietale h. (Op-L) 

Os parietale h. (L-Br) 

Parietale h. (Op-Br) 

Os frontale med.-sag. h. (Br-N) 

Os nasale h. (N-Rh) 

Agykoponya h. (Op-N) 

Arckoponya h. (N-P) 

Proc nasalis h. (N-Fo lin.) 

Agykoponya aboralis h. (Etc lin.-Op) 

Arckoponya oralis h. (Ect lin.-P) 

Maxilla dorsalis h. (Fo-Ni) 

Maxilla lateralis h. (Fo-Mo) 

187 

170 

25 

28 

50 

56 

71 

100 

92 

12 

87 

108 

27,5 

67 

(Folytatás a következő oldalon.) 
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8. táblázat 
Folytatás 

Intermaxilla h. (P-Ni) 

Intermaxilla lateralis h. (P-Mo) 

P-If közötti távolság 

Basalis agykoponya h. (B-ho) 

Basalis arckoponya h. (ho-P) 

Szájpadlás h. (P-St) 

Os palatinum h. (Po-P) 

Fogsor hossz (P-Pd) 

I-kh.(P-Ic) 

Diastema h. (Ic-Pm) 

Calv.h. 

Zápfogsor h.(Pm-Pd) 

Pl-4h. 

Ml-2h. 

P4h. 

Agykoponya magasság (B-Op) 

Os occipitale m. (O-Op) 

for. magnum m. (B-O) 

for. magnum sz. 

Agykoponya sz. (ot-ot) 

Agykoponya sz. (eu-eu) 

Frontale legkisebb sz. (fs-fs) 

Koponya legnagyobb sz. (Zy-Zy) 

proc. jugularisok közötti távolság (Ju-Ju) 

Legnagyobb homlokszélesség (Ect-Ect) 

Belső szemzugok közötti táv. (Ent-Ent.) 

Os nasale sz. I. (Fo-Fo) 

Os nasale sz. II. (Ni-Ni) 

Külső hallójáratok közötti táv. (po-po) 

If-If közötti táv. 

M-M közötti táv. 

Zmi-Zmi közötti táv. 

Sziklacsont sz. (Pha-Pha) 

fossa mandibulae sz. 

I-k sz. 

C-k sz. 

As-As táv. 

Szemüreg magassága 

Os zygomaticum m. 

Koponya magassága (B-L) 

Belső agykoponya h. (B-fos. ethmoidalis) 
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9. táblázat 
Balatonaliga. Kutyacsontváz csontméretek (mm) 

H. Sz. colsz. ang. sz. fac. sz. fac. m. Marmagasság3 

Scapula 135 66 24 28 26 17 548 

132 67 24 28 25 17 536 

H. Psz. disz. Dsz. Pm. dim. Dm 

Humerus 163 28 12 - 38 12,5 - 550 

163 29 12 30 38,5 12,5 23 550 

Radius - 18 12,5 - 12 6,5 -

169 17,5 12 23,5 11,5 7 13 545 

Femur 179 36 12,5 - 17,5 12,5 - 538,7 

179 36 12 29 18 13 33 538,7 

Tibia 184 33 11,5 22 35 11 16 540 184 33 11,5 22 35 11 16 

543,3 

a = Koudelka!886. 

Csontméretek rövidítései 

ang.sz. angulus articularis szélesség 
colsz. collum scapulae legkisebb sz. 
dim. diaphysis legkisebb mélysége 
disz. diaphysis legkisebb sz. 
Dm. dist. epiphysis mélysége 
Dsz. dist. epiphysis sz. 
fac.m. faciès articularis magasság 
fac.sz. faciès articularis sz. 
H legnagyobb hossz 
M legnagyobb magasság 
msH median-sagittalis hossz (so ph. l.-nél) 
Pm. prox. epiph. m. 
Psz. prox. epiph. sz. 
Sz legnagyobb szélesség 

(a zárójelben levő szám = csonttöredék mérete) 

10. táblázat 
Balatonaliga. Az állatok egyedszáma és életkormegoszlása 

Fajok Egyed 
Életkor 

Fajok Egyed 
3-6 hó lhó l - l ,5 év 2-2,5 év Ad 

Szarvasmarha 27 1 1 2 5 18 

Juh 24 1 2 8 1 12 

Kecske 4 1 5 8 - 4 

Sertés 23 - 1 3 3 9 

Ló 16 9 

Őstulok 2 2 

Gímszarvas 3 3 

Vaddisznó 1 1 

Mezei nyúl 2 2 
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11. táblázat 
Néhány római település és villa állatcsontleletei (db) 

Lelőhely 
Balatonaliga Szakály Baláca Kóvágószőlós 

Lelőhely 
majorság falu pince villa falu 

Század 2-3 1/1-4 2-4 3-4 4-5 

Szarvasmarha 132 783 431 900 268 

Kiskérődző 70 271 134 424 48 

Sertés 79 209 4396° 600 100 

Ló 93 60 33 55 38 

Szamár - 1 1 6 3 

Kutya 98х 181х 163х 75х 23 

Macska - - - 19х -
472 1505 5158 2079 480 

Házityúk 8 8 4 27 6 

Házilúd - - - 4 -
Házigalamb - - 3 3 -
Vadmadár - - - 1 -

8 8 7 35 6 

Őstulok 2 - 2 - -
Gímszarvas 5 144х 9 49 4 

Őz - 5 2 9 1 

Vaddisznó 1 16 6 7 1 

Farkas 1 - - - -
Róka - - - 1 -
Vidra - 1 1 - -
Hód - 2 - 2 -
Mezei nyúl 2 5 - 21 -

11 173 20 89 6 

Összesen: 491 1686 5185 2203 492 

a. = Vörös 1982., b. = Vörös 1990., с = 4248 db malachús-készlet csontmaradványa, x. = maradványok között összefüggő csontváz, vagy 
csontvázrész 
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