
PARRAGI GYÖRGYI 

RÓMAI ÉS NÉPVÁNDORLÁSKORI LELETEK A SZŐLŐ UTCÁBAN 

A Szőlő utcában 1927-ben és 1949-ben csatornázási 
munkák folytak. A Szőlő utca Kenyeres és Kiscelli ut
cák közötti szakaszán falmaradványok, római temető
rész és néhány avar sír került elő.1 (1. kép) Az 1949. évi 
ásatásokból említ Kovrig I. egy lovassírt, rosszezüst 
szerszámveretekkel, és Nagy T. ugyancsak egy lovassír 
fényképét közli hosszúfülű kengyellel és kopjával. 

1964-ben a Szőlő utcai Nevelő Intézet kertjében és az 
új épület alapozása során végeztünk leletmentést, Ny—K-i 
tájolású sírokat tártunk fel (2. kép). Ugyanekkor talált 
Kőszegi F. egy avarkori kulacsot.3 1964-ben a Szőlő ut
ca 60—64. számmal szemben levő üres telken ásatást 
kezdtünk a temetkezések kiterjedésének megállapítá
sára. Az É—D-i irányú ásatási árokban É—D-i irányú fal 
került elő. A falat a mai felszíntől számítva 210 mélyen, 
homokos rétegre alapozták. A felmenő falat szabályos 
alakú mészkövekből rakták. A fal szélessége 90 cm volt, 
keleti oldalát támpillér tagolta (3—4. kép). É-i irányban 
egymástól távolabb még három árkot nyitottunk a fal 
kiterjedésének megállapítására. A fal ÉK-i irányban foly
tatódott. Mellőle 2. sz. elejére keltezhető sigilláta és ke
rámia töredékek kerültek elő, melyek közül itt a korha
tározás szempontjából fontosabb darabokat említjük 
meg: mécses discus töredéke levéldísszel (43. kép 1); 
Drag oldaltöredéke,tojássor alatt gyöngysor, alatta madár 
és levél (40. kép 1); Drag 37 oldaltöredéke, tojássor alatt 
medaÜlon töredéke, lándzsaalakú levél (40. kép 2); sigil
láta tál oldaltöredéke, gyöngysor alatt médaillon és levél
töredék (40. kép 4); sigilláta oldaltöredéke, felületét 
betöltő rozettadísszel (15. kép 4 és 40. kép 5); sigilláta 
oldaltöredéke, nagy alakú erezett levéllel és indával (40. 
kép 7); Drag 18/31 tál aljtöredéke vadászó állatokkal 
(40. kép 8); sigilláta oldaltöredéke tojássor alatt koszorú 
dísz töredékével (41. kép 1); oldaltöredék indás levél
dísszel (41. kép 2); sigilláta töredék gyöngysor keretben 
férfialakkal (41. kép 3); oldaltöredék Herakles ábrázolás
sal (40. kép 6); kis töredék férfialak töredékével (41. kép 
3); sigilláta töredék futó alak részével (41. kép 5); sigilláta 
töredék oszlopdísszel (41. kép 7); sigilláta töredéke védett 
dísszel (41. kép 6); szürke fazék töredéke, kihajló perem
mel, perem alatt befésült vonaldísszel (43. kép 5); szürke 
színű, kihajló peremű fazekak töredékei (10., 12. kép és 
43. kép 6—8); narancsfestésű mélytál töredéke (43. kép 
3); kisebb dörzstál töredéke barnás festéssel (43. kép 4). 

A 2. szelvény D-i pillérénél a falra merőlegesen két 
Ny—K-i tájolással eltemetett csontváz feküdt. A vázak 
bolygatottak voltak: 

1. sir 
Tájolás Ny-K. 
A sírban melléklet nem volt. 

2. sir 
Tájolás Ny-K. 
Mellékletek: kerek támetszetű bronz huzalból készült 

fülbevaló. A 3. árokban a fal tetejére volt temetve a 
harmadik sír (#. kép) 

3. sir 
Tájolás Ny-K. Férfi. 
Mellékletek: öntött bronz csat, kerek csattesttel és pajzs 
alakú csatpecekkel. A csat karikája hiányzik. A csattestet 
3 szegecs kapcsolta a bőrövhöz, széleit poncolt sávban 
egymással ellentétes irányú háromszög alakú pecsételt 
minta díszíti. Középen poncolt talpas kereszt. (9. kép) 
A csatpecek poncolt körökkel és pecsételt háromszögek
kel van díszítve (44. kép 2-3). Háromszög alakú, három
karéjos kontraveret, öntött, bronz, díszítése hasonló a 
csattestéhez, (8. kép és 44. kép 1, 8). Téglalap alakú ön
tött hátközépveret (44. kép 6) keretelése az előző vérei
hez hasonló. Az övet még három veret díszítette, mind
egyiken alul tégla alakú szíjbefűzésre alkalmas nyílással. 
Egy sasfej alakú veret (10. kép és 44. kép 4,8), valamint 
két másik veret, antitetikus sematikus állatfejkiképzés
sel (8. kép és 44. kép 7-8). Mindhárom veretet két pon
colt sor között egymás mögé állított pecsételt háromszö
gek díszítik. A véreteket három szöggel erősítették az 
övre. A garnitúrához tartozott még egy szíjbújtatópánt 
(44. kép 5), amelynek veretrésze nem maradt meg. 

A Ny-K-i tájolással eltemetett sírban egy férfi volt 
eltemetve, véretekkel díszített övvel (44. kép 1—8). 
Az övcsat és a veretek bronzból öntöttek, poncolással és 
pecsételéssel díszítettek. Hasonló garnitúrát hazai anyag
ban nem ismerünk, de az övgarnitúra egyes darabjait 
— más összetételben — különböző lelőhelyekről ismer
jük. Az ovális csattestű pajzsos peckű csathoz hasonlót 
ismerünk a környei 49. női sírból, ahol szintén egy tégla
lap alakú hátközépverettel együtt volt,4 s a jutási 116. 
női sír ládikájában volt meg egy hasonló csat.5 A Szőlő 
utcai 3. sír sasformájú vereté (10. kép) egy másik kör
nyei sírban (77. sír) a tarsolyt díszítette.6 Hasonló sas
formájú veretes garnitúrát ismerünk a Hailfmgeni 459. 
sírból, ahol az ellenveret formája megegyezik a Szőlő 
utcai ellenverettel.7 A sasformájú veretet öwereten és 
tarsolyvereten kívül pajzs díszként is felhasználták, a sír
ban egy csüngőnek hasznát Mauricius Tiberius érem 
volt.8 A Szőlő utcai 3. sír övéhez tartozott még két má
sik veret is, melynek gyökerei egy későantik pecsételés
sel és poncolással díszített öweretcsoportban keresen
dők.9 Az övgarnitúra minden tagja kapcsolódik egy 
meroving — itáliai — későantik körhöz, melyhez a Krajni 
temető 331. és 613. sírjában talált övgarnitúrák is tartoz
nak. Az utóbbiakat 600 körülire datálta Vinski,10 de a 
fentebb említett sírleletet is a 600-as évek elejére keltezi 
Janssen.1 * 
Az 1970. évi ásatás 

1970-ben a Szőlőköz 2. számú ház kertjében kezdett 
ásatással egyrészt kapcsolódtunk az óbudai régi város
rész szanálását megelőző kutatásokhoz, másrészt az 
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1964-ben előkerült fal irányát és rendeltetését akartuk 
tisztázni.12 Az árok irányát és helyét részben megszab
ták a területen még álló házak. 

A blokkban előkerült az 1964-ben feltárt fal folyta
tása. A fal teteje a mai felszíntől 180 cm mélységben 
volt, dunai hordalékos rétegre alapozva. Az alapfal ma
gassága 115 cm, szélessége 100 cm. Az ÉK-i falsarokban 
megmaradt a felmenő fal egy része is. Az árok É-i met
szetében a felmenő fal indításával egy magasságban ró
mai járószint mutatkozott. A római kori járószint Ny-i 
oldalán omlási réteget figyeltünk meg, habarcs- és tégla
darabokkal. (11. kép) A római kori járószint rétegéből 
hajtű s különböző bögrék, tálak, vékonyfalú szürke 
színű töredékei kerültek elő (12. kép és 44. kép 5—11). 
A fal tetején I. Constantius, I. Valentinianus s Valens 
érem volt. 

Az árokfal Ny-i metszetében a felszíntől indulva 
— 1 méter vastag szürke, homokos köves betöltés után 
20 cm vastag barokk kori járószint mutatkozik. A római 
kori járószint felett későközépkori és barokk falmarad
ványok is voltak.13 Ebbe a rétegbe vágtak be egy közép
kori kutat, melyből sok későközépkori kerámia került 
elő. 

A római fal alapozási szintjéből a következő kerámia 
anyag került elő: Drag 29 formát utánzó szürke festésű 
tál töredéke, benyomott tojásfüzér dísszel (13. kép és 
42. kép 5);szürke fényes festésű tál töredéke, benyomott 
levéldísszel (13. kép és 42. kép 7); tál töredéke, szürke 
festéssel, benyomott patkó alakú dísszel (13. kép 3 és 
42. kép 7); pohár töredéke, vésett dísszel, piros festésű 
(6. kép 3 és 41. kép 8); Drag 32 formájú sigilláta tál töre
déke VTERE felirattal, talpán AI végződésű bélyeg
töredékkel (15. kép 4 és 41. kép 9); Drag 32 tál töredéke 
(41. kép 11); Drag 18/31 tál töredéke (41. kép 13); Drag 
37 tál töredéke, gyöngysorral keretezett tojássorral, 
csigavonal dísszel, a perem és a tojássor közti mezőben 
bekarcolt írásjelek (15. kép 1 és 40. kép 3); Drag 32 for
májú sigilláta tál (41. kép 11); Drag 18 tál aljtöredéke 
(41. kép 12); Drag 31 típusú tál aljtöredéke (41. kép 13); 
Drag 33 formájú csészék töredékei (15. kép 3 és 41. kép 
10, 42. kép 1); narancsszínű festésű mély tál töredéke 
(14. kép és 47. kép 9, 11), narancsfestésű tál töredéke, 
kihajló duzzadt peremmel (42. kép 8). 

Az 1927-ben, majd 1949-ben a Szőlő utcavonalában 
és a Nevelő Intézet kertjében előkerült falmaradványok
ból több helyiségből álló épületet szerkesztettek.14, 
mely a feltételezések szerint egy raktárépület lehetett. 
Kérdés, hogy az általunk 1964-ben és 1970-ben feltárt 
falszakasz s az említett épületmaradvány között lehe
tett-e összefüggés? 

Az ásatáson észlelt megfigyelések alapján erről a kö
vetkezőket állapíthatjuk meg: Az általam feltárt fal 
DNy-ÉK-i irányban halad. Leágazást Ny-i irányban — a 
feltételezett épület felé nem találtunk. 1949-ben római 
út maradványai is kerültek elő, s ennek az útnak egy 
részletét a Szőlőköz 2. szám alatti ásatáson magunk is 
megfigyeltük. Eszerint a rekonstruált „raktárépületet" 
és az általunk feltárt falat út választotta el egymástól. 

A fal alapozásából és a fal mellől előkerült kerámia 
anyag egységes. Viszonylag szűk időhatár közé, a 2. sz. 

elejétől a 2. sz. közepéig terjedő időszakra keltezhető. 
A házikerámia analógiáit megtaláljuk a canabae korai 
emlékanyagában. A Szőlő utca vonalától Ny-ra — a 
Selmeci utcában15, a Bécsi úton16, Kiscelli utcában — 
helyezkedtek el a katonaváros korai fazekasmúhelyei. 
A leletanyag egy része e műhelyek anyagához köthető. 
(6—7. kép) A szürke fényes festésű, benyomott díszű 
tálak szintén a 2. sz. elejére keltezhetők (42. kép 5-7). 
A sigilláták között délgalliai, lezouxi műhelyek anyaga 
található meg (40. kép 1—2; 41. kép 1-3), amely műhe
lyek Hadrianus korától Antonius Pius koráig működtek. 
Ide sorolhatók a Drag 32 és Drag 18/31 típusú díszítetlen 
tálak (41. kép 9, 11, 13). A Drag 32 tál oldalán VTERE 
felirat van bekarcolva (15. kép 4, és 41. kép 9) Gabler D. 
megállapítása szerint a legtöbb bekarcolt felirat ÉK-
Pannoniában a késői lezeuxi Drag 32 és Drag 18/31 
típusú tálakon fordul elő, legtöbbjük Hadrianus, illetve 
Antonius kori.17 A feüratot égetés után karcolják a kész 
edény oldalára. Az VTERE felirat is később, valószínű 
az edény javítása után került a tálra. A javításra utal az 
edény belső oldalán látható bronz szegecs. A másik 
tálon előforduló bekarcolás űrmértéket jelezhetett 
(15 .képlés40.kép3) . 

A fal építési idejét tehát a kerámia anyag alapján a 
2. sz. első évtizedeire tesszük, de az általunk feltárt 
fal rendeltetése továbbra is kérdéses. 

1970-ben a Dévai Bíró Mátyás téren a távfűtő árok
ban is több helyen leletmentést végeztünk, ahol É—D-i 
irányú, 8 m széles úttestet figyeltünk meg, épületnyomo
kat itt nem találtunk. A faltól K-re húzott árok is ne
gatív volt. 

Ezek alapján megkockáztatjuk azt a feltevést, hogy az 
előkerült fal a canabae zárófala, mely a 2. sz. első felé
ben épült. Ennek vçgleges bizonyításához további ásatás 
szükséges. 

A Szőlőköz 2. sz. ház udvarán a fal Ny-i oldalán ho
mokos rétegben sírnyomok mutatkoztak. A még álló 
épületek és fák meghatározták az árok kibővítésének irá
nyát és határait. 

Az 1970-ben feltárt sírok leírása. 
1. sír{\6. kép) 

Gyermek 
Tájolás: Ny—K, ettől kissé É felé tér el. Mélység: 160 
cm. Tégla és kőlapokkból összeállított sír: 90X35 cm. 

Mellékletek: 
Fekete alapon sárga szemes gyöngyökből SM gyöngy

sor, köztük egy sárga, fehér-kék szemes, valamint fekete 
és sárga bikonikus és korong alakú gyöngyök; és egy tö
rött csontfüggő (17. kép és 44.kép 9,45. kép 1 -6 ) . 

2. sir 
Tájolás Ny—K. Mélység: 180 cm. Földsír, de a sírgö

dör alja téglákkal volt kirakva: 170X50 cm. Rossz meg
tartású váz, koponya a sírgödör közepén. 

Mellékletek: 
Jobb kézcsontnál keskeny pengéjű vaskés (18. kép és 

45. kép 7). 
3. sir 
Férfi. 
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Tájolás Ny-K. Mélység 220 cm. Földsír: 170X50 cm. 
A koponya a sírgödör közepén volt, a váz rossz megtar
tású, karcsontok szorosan a medence mellett. A sír
gödör metszetében látható fanyomok alapján lehetsé
ges, hogy koporsóban temették el a halottat. 

Mellékletek: 
Mellcsonton vas láncszemek és íjborító csontlemez 

töredéke (20. kép 1 és 45. kép 8). 
4. M-(19. kép) 
Tájolás Ny-K. Mélység 220 cm. Földsír: 170X40 cm. 

Nyújtott viz. Melléklet nincs. 
5. sir 
Tájolás Ny—K. Mélység 240 cm. Teljesen kibontani a 

sírt nem tudtuk, mert az ÉNy-i árokfal alá húzódott. Al
ján peremes tégla. 

Mellékletek: 
Nyitott végű bronz karika (46. kép 1) Constantinus 

érem (46. kép 2). 
6. sir 
Férfi. 
Tájolás Ny—K. Mélység 220 cm. Földsír, hossza 

200 cm, csontváz hossza 166 cm. 
Mellékletek: 
Medencén ovális vas csat (21. kép 12, 46. kép 3), 

bordán téglalap alakú vas veret (46. kép 5), jobb oldalon 
keskeny pengéjű hosszú kés (21. kép 2 és 46. kép 4), vas 
szegek (46. kép 6—7). 

7. sír 
Tájolás Ny-K. Mélység 270 cm. Földsír 120X50 cm. 

Nyújtott váz, karcsontok medencecsont mellett. Láb
csontok az árokfal alá húzódtak. Csontváz hossza kopo
nyától a karcsontig 55 cm. Melléklet nincs. 

7ja sir 
Tájolás Ny-K. Mélység 230 cm. Földsír 200X60 cm. 

Csak a lábszár csont maradt meg, koponya a sírgödör 
közepén. A 7. sír beásásakor dúlhatták szét. 

Melléklet: nincs. 
8. sír 
Tájolás Ny—K. Mélység 270 cm. Földsír. Koponya 

vörös agyagrétegen feküdt. A vörös agyagréteg nagy ré
sze a római fal alá húzódik. A vörös agyagréteg kb. 20 
cm vastag, belőle kalcinált csontok, faszén darabok ke
rültek elő. Melléklet nincs. 

9. sir 
Tájolás Ny-K. Mélység 260 cm. Földsír 190X60 cm. 

Nyújtott váz, karcsontok szorosan a medence mellett, 
koponya balra dőlt. Csontváz h.: 140 cm. A sírgödör
től jobbra egy koponya, balra két felső lábszárcsont 
feküdt. 

Mellékletek: 
Bal kézcsontnál hosszú vaskés (22. kép és 46. kép 8). 
10. sír 
Tájolás Ny-K. Mélység 280 cm. Földsír 190X63 cm. 

Karcsontok nyújtva a medence mellett szorosan. Kopo
nyajobbra dőlt. Csontváz h.: 160 cm. 

Mellékletek: 
Medencén vascsat, szögletes, textilnyomokkal (23. 

kép, és 46. kép 9). 
11. a-b sir 
a) Férfi, b) gyermek 

Tájolás Ny—K. Mélység 280 cm. Földsír. Az árok É-i 
metszetfalában mutatkozott a sírfolt. Mivel felette egy fa 
állt, az árkot kiszélesíteni nem tudtuk. Csak aknaszerű 
üreget vájtunk, hogy a sírt kibonthassuk. Csontváz h.: 
190 cm. Lábcsontjai a római falig értek. Széttett láb
csontjai között egy gyermek csontváz feküdt. 

A) Mellékletek: 
A jobb és bal karcsontoknál 1—1 hosszú keskeny pen

géjű nagy vaskés (25. kép és 47. kép 1, 3); bordákon íj-
borító csontlemez töredéke (22. kép és 47. kép 2, 3); 
medencecsonton 3 darab nyílhegy: 1 db háromélű (24. 
kép 2 és 48. kép 1), 1 db háromélü, egyenes záródású 
(24. kép 3 és 48. kép 3), 1 db egyenes záródású trapéz 
alakú nyílhegy (24. kép 1 és 48. kép 2). Ovális ezüst 
csat, aranyozva ékvágással és ékvágásokat megkerülő ket
tős vésett hullámvonallal díszítve. Pecek hiányzik (47. 
kép 5). öntött bronz akasztóveret, ívelt rombusz alakú 
testtel, kerek függesztővel és jobbra-balra hajló akasztó
résszel. A középrész törött (47. kép 7). Lándzsa alakú, 
öntött bronz tokos szíjvég, vízszintes és hosszanti irányú 
poncolással díszítve (47. kép 4) Latene astragalos öv ket
tős tagja, bronz, öntött (47. kép 6). Bronz karika, egy
másra hajló végei köralakú foglalatot képeznek (48. 
kép 4). 4. sz.-i bronz érem (I. Valens) és egy hiányos 
kis ezüst érem. 

B) Mellékletek: 
Gyöngysor, feketesárga szemesgyöngyékből, köztük 

egy nagyobb kopott kék és hasáb alakú zöld, barnacsí
kos ésbikonikusgyöngyökből (26.kép és 48. kép 5—15). 

12. sir (27. kép) 
Tájolás Ny—K. Mélység 250 cm. Peremes téglákból 

épített sír 180X50 cm. Az egyik téglán tabula ansata-
ban LEG II AD bélyegző. A koponyánál egy tégla ke
resztbe, egy álló helyzetben. A sír tetejént II. Constan-
tius érem (49. kép 1) és oroszlánfejes antefix. Csontváz h.: 
80 cm a medencéig. Karcsontok behajlítva a bordákon. 

13. sír Gyermek 
Tájolás Ny-K. Mélység 280 cm. Földsír. Csontváz h.: 
80 cm. 

Melléklet: nincs. 
14. sir Gyermek 

Tájolás DK-ÉNy. Mélység 280 cm. Földsíi. Nyújtott 
váz. 

Melléklet nincs. 
15. sír 

Tájolás Ny-K. Mélysége 290 cm. Földsír 200X50 cm. 
Melléklet nincs. 
16. sir 

Tájolás Ny-K. Mélység 260 cm. Földsír 200X50 cm. 
Nyújtott váz, koponya jobbra dőlt, karcsontok szorosan 
a medence mellett. Csontváz h.: 174 cm. 

Melléklet: 
Trapéz alakú vascsat (28. kép 2 és 49. kép 2). 

17. sir Gyermek 
Tájolás Ny-K. Mélység 260 cm. Földsír 95X50 cm. 
A váz jobb oldalán élére állított kőlap. Csontváz h.: 
80 cm. 

Melléklet nincs. 
18. sir Gyermek 
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Tájolás Ny-K. Mélység 260 cm. Földsír 90X40 cm. 
Csontváz h: 90 cm. 

Melléklet nincs. 
19. sir 

Tájolás Ny-K. Mélység 290 cm. Földsír h.: 118 cm. 
Csontváz csak a térdhosszig van meg, h.: 108 cm. Ka
rok bordára hajlítva. 

Mellékletek: laposra kalapált fejű szögek (49. kép 
3-4). 
Tájolás Ny-K. Mélység 290 cm. Földsír 180X50 cm. 
Csontváz h.: 163 cm. A bal alkarcsont behajlítva. 

Melléklet nincs. 
21. sir Férfi 

Tájolás Ny—K, Ny-tól kissé északra tér el. Mélység 290 
cm. Földsír, 200X60X40 cm. Csontváz h.: 174 cm. Ko
ponya balra dőlt. 

Mellékletek: jobb kézcsontoknál háromélű nyílhegy 
(28. kép és 49. kép 6), medencén szögletes vascsat 
(49. kép 7), és hosszú vaskés (49. kép 5). 

22. sir Férfi 
Tájolás Ny-K. Mélység 250 cm. Földsír 210X70 cm. 
Nyújtott váz, karcsontok a medence mellett. Csontváz 
h.: 180 cm. 

Mellékletek: medencén benyomott oldalú trapéz ala
kú vascsat (30.kép 2 és 49. kép 10); ovális keskeny bronz 
csat, csatkarikán két sorban poncolt díszítés, pecek hi
ányzik (49. kép 9); bal felső karcsontnál keskeny pengéjű 
vaskés fátok nyomával (49. kép 8). öntött bronz pro
filait kis szíjvég (49. kép 11) és 4. sz.-i érem (Constanti
nus dinasztia (49. kép 12). 

23. sír 
Tájolás Ny-K. Mélység 240 cm. Földsír 90X40 cm (láb
szárcsontig). Rossz fenntartású váz, koponya jobbra 
dőlt. Bal alkarcsont bordákra hajlítva. A sír az árokfal 
alá húzódott. 

Melléklet nincs. 
24. sír Férfi 

Tájolás Ny-K. Mélység 260 cm. Földsír 180X50 cm. 
Nyújtott váz. Koponya balra dőlt. 

Mellékletek: vas övcsat 
25. sir Nő 

Tájolás Ny-K. Mélység 260 cm. Földsír. Koponyát egy 
másik sír beásásánál elásták. Teljesen kibontani nem tud
tuk, mert az árok fala alá húzódott. 

Mellékletek: 2 db kerek metszetű bronz karkötő végei 
elkeskenyednek (17.kép 3,4 és 50. kép 1-2). 

26. sír 
Tájolás Ny-K. Mélység 210 cm. Földsír 195X40 cm. 
Csontváz h.: 175 cm. Mellékletek: jobb karcsontnál 
vaskés, hosszú keskeny pengéjű, fa tok nyomain két 
bronz pánttal. A pántok középen poncolással vannak 
díszítve (37. kép és 50. kép 4). Vasláncszem, a kés füg-
gesztéséhez; trapéz alakú vascsat (30. kép 1 és 50. kép 3). 

27. sír 
Tájolás Ny-K. Mélység 220 cm. Földsír 186X63X46 
cm. Karcsontok szorosan a medencecsont mellett. 
Csontváz h.: 165 cm. 

Mellékletek: Bal alsó lábszár csontjánál piros festék
rög. Medencéjénél esztergályozott csonttubus (33. kép 
1 és 50. kép 5-6). 

28. a-b sir (37. és 38. kép) 
Tájolás Ny—K. Mélység 240 cm. Lovas sír. Rossz fenn
tartású váz. Bordák szétmálltak, lábszár csontját előző 
sír beásásnál ásták el. Földsír 180X60X50 cm. Csont
váz h.: 160 cm. 

a) A férfi sir mellékletei: Deréktájon bőrszíj marad
ványa - szétmállott - véretekkel. Szögletes bronzcsat 
középtengelye hiányzik (31. kép és 50. kép 12). Vascsat, 
ovális karikájú, szögletes csattesttel (52. kép 2); három 
élű nyílhegy (32. kép és 52. kép 7); vasbalta fanyél ma
radvánnyal (35. kép és 52. kép 8); jobb karcsontnál 
vaskés láncmaradványokkal, a kés pengéje hosszú, eny
hén görbül (34. kép és 52. kép 1,3—5); 2 db bronz veret-
tartó szegecs (50. kép 13); pajzs alakú bronz öweret 
hátlap, 3 db (52. kép 6); az előlap ezüst volt, csak töre
dékek maradtak meg belőle. Azokból úgy látszik, hogy 
préselt pont-vonal minta díszítette. 

A férfi váztól jobbra 20 cm-re egy lóváz feküdt. A ló 
feje a csontváz lábánál volt, a hason fekvő ellenkező tá
jolású lóváz koponyája hiányos volt. 

A lóváz sírgödrét pontosan megfigyelni nem lehetett, 
de feltehetően egy sírgödörben volt a férfi vázzal. 

Mellette az alábbi mellékletek voltak: 
a bordák között Urbs Roma érem (50. kép 9); 1—1 

hosszúfülű kengyel (51. kép 1-2); hengeres, finoman 
megmunkált pontkörökkel díszített szíjszorítók (33.kép 
3 és 51. kép 3—4); préselt bronz lószerszámdíszek, pré
selt ezüstözött bronz rozetták (51. kép 11) és nyeles 
rozettás veretek (36. kép és 49. kép 10) 4—4 db;*trapéz 
alakú vas heveder csat (24. kép 4 és 51. kép); vaskés töre
dék (51. kép 6). A lovassír körül került elő bizonytalan 
helyről egy csonthenger, sűrűn koncentrikus körökkel 
díszítve, egyik végén átfúrt lyukkal (33. kép 2 és 52. 
kép 9). 

A római kori fal K-i oldalán két sírt tártunk fel, mert 
a területet az építkezés megkezdése miatt el kellett 
hagynunk. 

29. sír 
Tájolás Ny-K. Mélység 200 cm. Földsír 190X70 cm. 
Csontváz h.: 165 cm. Mellékletek, medencén vas csat 
(50. kép 7) és késpenge töredéke (50. kép 8). 

30. sir 
Tájolás Ny-K. Mélység 200 cm. Földsír. Csontváz 
h.: 160 cm. A csontok csaknem teljesen szétporladtak. 
Bordákon bőrmaradványok. 

Mellékletek: Medencén öntött bronz csat, középen a 
tengely hiányzik. Két oldalán profilozással díszített 
(47. kép 8). 

Temetkezés szokások (1. táblázat 6) 
1970-ben a Szőlő utcában 31 sír került feltárásra 

(az 1-30-ig számozott sírok között egy 7 és 7/a sír van). 
A sírokból előkerült csontanyagot anthropológiailag 
még nem határozták meg. A meghatározásaink régésze
ti megfigyeléseken alapszanak: a gyermeksírokat mére
tük alapján, a női és férfi sírokat a sírmellékletek alapján 
soroltuk be. Ahol egyik lehetőség sem áll rendelkezé
sünkre, ott az eltemetettet felnőttként határoztuk meg. 
így a 31 sírból 7 gyermek (2 leány), 1 női és 6 férfi sírt 
különítettünk el. A sírok között egy kettős és egy lovas
temetkezés volt. 
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A temető általános sírformája a földsír, téglalap alakú 
sírgödörrel. Némely esetben ettől a sírgödör formája el
tér, a koponyánál szélesebb és a lábcsontoknál keske
nyedő formájú. A földsírokon kívül egy kőből és téglá
ból épített sír (1 . sír), két téglasír (5. és 12. sír), egy tég
lával kirakott sír (2. sír) volt. A 17. sírban két kőlapot 
állítottak a sírgödör szélére. A sírok közül kettőben — 3. 
és 19. sírban — fanyomok és vasszegek voltak, a halottat 
koporsóban temették el. Koporsó formáját megfigyelni 
nem tudtuk. A csontvázak a sírgödörben nyújtott hely
zetben voltak, karcsontok a medencecsont mellett. Az 
alábbi sírokban a karokat a medencére, Ül. a bordákra 
hajlították (12. és 19. sírban), a 20. és 23. sírban csak a 
bal alkarcsontot hajlították a medencére. 

A sírgödör méretét és a sírmélységet a táblázat és a 
sírleírás is feltünteti. Legmagasabban a kő és tágiából 
épített gyermeksír volt, legmélyebben a 290 cm mélyen 
ásott sírok. Az alul téglával kirakott és a két téglasír 
nem tartoznak a legmélyebben ásott sírok közé. 

Mint említettük kettős temetkezést csak egy eset
ben - 1 1 a és 11b — figyeltünk meg. Szokatlan módon 
egy féri és lánygyermeket temettek egy sírba. 

Lovastemetkezés is csak egy esetben volt megfigyel
hető az 1970. évi feltárások között: 28a és 28b. A ló a 
férfisír jobb oldalán feküdt, ellentétes tájolásban, attól 
20 cm-re.18 

A sírok tájolásra Ny—K-i irányú, csupán egy sírgödör
ben volt a halott ellentétes irányban elhelyezve: 14. sír. 
A Ny—K-i iránytól csupán kevés eltérés volt megfi
gyelhető ÉNy felé. 

A sírok között nem találtunk olyat, ahol temetkezés 
utáni rablást, vagy rituális bolygatást figyelhettünk meg. 
A néhány sírban észlelt rendellenesség azzal volt össze
függésben, hogy a következő, későbbi temetésnél meg
bolygatták a korábbi sírt. A 7. sírban még egy koponyát 
találtunk; a 7/a sírban a koponya sírgödör közepén volt. 
A 9. sírgödörtől jobbra egy koponya, balra lábszárcson
tok voltak; a 25 sír koponyáját a 24. sír ásásánál boly
gatták meg. 

A 8. sír csontváza vörösre égett 20 cm vastag agyag
rétegen feküdt, amelyben kalcinált csontok voltak. Le
het, hogy a jelenség egy korábbi település nyoma, de le
het szó egy síráldozatrói is. Sajnos a jelenséget a lelet
mentés korlátozott volta nem engedte tisztázni. A 27. 
sírban a bal lábszárcsontnál találtunk vörös festék
rögöt. 

A sírleletek (53. kép), ahol a leleteket a következő 
csoportosításban adjuk: 1: ruházathoz tartozó tárgyak, 
ékszerek; 2: használati tárgyak, munkaeszközök; 3: fegy
ver; 4: lószerszám; 5 : egyéb, illetve érem). 

1. Veretes öv három sírban volt, 1 la, 22, 28a. Az öve
ket a sírban a használati helyüknek megfelelően talál
tuk. A 22. sírban egy ovális széles övre való, két sor ezüst 
pontberakással díszített bronz csat és nyelv alakú profi
lált bonz kisszíj vég volt. A csat párhuzamai a Tiszaladá
nyi, Békéscsabai és ismeretlen lelőhelyű magyarországi 
darabok között találhatók.19 A 11a sírban ezüst ara
nyozott ékvágásos csat volt, hosszú lándzsa alakú pro
filait tokos bronz szíjvéggel. A csat analógiáit a késő ró
mai ékvágásos garnitúrák csontjaiban találjuk meg,20 de 

itt a csatkarika állatfej végződése elnagyolt. Az övhöz 
tartozott egy bronz öntött akasztóveret, amelynek 
egyetlen publikált analógiája a Szeged Fehértó A temető 
34. sírjából került elő.21 A mi veretünk megviseltebb és 
töredékes. A Fehértó 34. sírban a Szőlő utcai sírhoz 
hasonlóan volt íjlemez és nyílhegyek, valamint Syrakusa 
típusú bizánci csat, amely a sírt a 600 körüli évekre 
keltezi.22 

A 28a férfisírban az övet rozetta és szíjvég alakú vere
tek díszítették, utóbbiaknak csak hátlapjuk maradt meg, 
ezüst préselt (valószínűleg pont-vonal) előlapjának csu
pán töredékeit sikerült megmenteni. Az övhöz valószí
nűleg még szíjvégek is tartoztak, két bronz merevítőt si
került megmenteni. Az övön szögletes középtengelyes 
csat volt. Hasonló — csak díszített — csat volt a 30. sír
ban is. A rozetta díszítésű övek a korai avarkorban vol
tak használatban,23 hasonló van többek között a Környei 
51. és az Alattyáni 50. sírban.24 A rozetták típusa ritkán 
előforduló formát képviselnek: A Vörösmarti, Duna-
pentelei (szórvány) és a Káptalantóti (szórvány) darabok
hoz hasonlóak.25 

Vascsat 9 sírban volt, a csatok különböző formájúak, 
legtöbbjük szögletes. 

Gyöngysor két sírban volt. Mindkettő gyermeksír. Az 
1. sírban sárga-fekete középnagyságú szemesgyöngyök, 
sárga és fekete bikonikus gyöngyök között egy törött 
csont amulett is volt. A 11b sírban a gyöngysor hasonló 
összetételű volt, azzal a különbséggel, hogy barna drapp 
csíkos gyöngyök és néhány korábbi, római korban is 
használt gyöngy is volt a gyöngysorba fűzve. A gyön
gyök között nem volt a legkorábbi avar időkre keltezhe
tő színes szemesgyöngy. 

Karkötő egy sírban volt, az egyik kerek metszetű, 
a másik lapos bronz, utóbbi hiányos, ,de mindkettő 
erősen kopott. 

2. A sírokban gyakori melléklet a vaskés. A kések az 
általánosan ismert — mindennap használatos - késektől 
eltérőek: hosszúak és keskeny pengéjűek; egyiknek pen
géje szélesebb és a háta hajlott (28a sír). A kések hosz-
szúsága 20 cm körüli, sőt annál hosszabb is van közöt
tük. Az egyik késen fatokot díszítő bronz pántok is meg
maradtak (26. sír), melyeket középen poncolt sorminta 
díszít.25 Kérdés nem kell-e ezeket a késeket fegyverként 
értékelnünk. A l l a sírban két kés volt. 

Az 5. és a 11a sírban bronz karika volt, funkciójuk 
nem világos. 

A 27. sírban esztergált csont tubus, a 28a sír felett 
pontkörökkel díszített és egyik végén átfúrt csont
henger (talán késnyél) volt. 

3. Két sírban volt y lemez töredéke. Mindkét sírban a 
mellcsontra helyezve: 3. és 11a sír. Nyílhegy volt a 11a 
(3 db), 21. és 28a sírokban. A nyílhegyek a 6—7. század
ban szokásos típusok. A 28a sírban balta is volt, alsó éle 
kissé ívelt, már a római korban is használt forma. 

4. A ló mellett két hosszúfülű kengyel volt, gondosan 
megmunkált pontkörrel és ferde vonalakkal díszített 
csonthengerekkel.26 

A lószerszámot díszítő rozetták azonosak a férfi sír 
övének rozettáival és a nyeles véreteken ugyanez a rozet
ta ismétlődik meg. A hosszú fülű kengyel, és a lószer-
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számveretek kapcsolódnak a Szőlő utcában már koráb
ban előkerült lószerszámokhoz és lószerszámveretekhez, 
időben pedig a legkorábbi avarkorba sorolhatók.27 

5. Római érmek sírokból, az 5. és 12. téglasírból, a 
1 la, 22. és 28b sírból és a fal tetejéről kerültek elő. Az 
éremmel datált sírokban veretes öv volt. A római falon és 
a sírokban egyaránt Constantinus, Constans Valens és 
Valentinianus császár érme fordult elő. 

A viszonylag kis helyen sűrűn egymás mellé temetett 
sírok egy nagyobb temető részét sejtetik. Ezen a terüle
ten az 1949. évi csatornázás alkalmával előkerült sírok 
nagyobb része római kori28, de előkerültek a korai avar 
időkre keltezhető lovassírok is. Az 1964-es leletmentés
kor, s az 1970. évi feltáráskor is kerültek elő római rítus 
szerint épített sírok, így fel kell tételeznünk, hogy ezen a 
helyen a temetkezés a késő római kortól, de minden
esetre az 5. századtól kezdve folyamatos (54—60). 

A Szőlő utcai temetkezések feltehetőleg egy nagyobb 
temetkezési helyhez, talán egy temetőhöz tartoztak. 

A sírrítus és leletek elemzése alapján a sírokat több 
periódusba sorolhatjuk. Legkorábbinak a téglasírokat 
kell tartanunk, s azokat a Ny—K-i tájolású, melléklet 
nélküli sírokat, ahol a karcsontok behajlítva a bordákon 
feküdtek. (12, 19, 20, 22. sír) Aquincumban a Gázgyár 
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in Ungarn III. (1905) 498 T. 4 -6 . Marosi A.-
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Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest (1956) 
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29. Téglával kirakott aljú vagy oldalú sírokra vonat
kozóan 1. Salamon Á.-Barkóczy L.: Bestattungen 

v von Csákvár aus dem Ende des 4. und 5. Jahr
hunderts. Alba REgia 11 (1971) 72. 

30. Nagy L.: Az aquincum ókeresztényésg újabb em
lékei. ArchÉrt 1 (1940) 247 

31. Nagy L.: Az óbudai cella trichora a Raktár utcá
ban. Budapest, (1931) 27 

32. NagyL.: 1940, 248 
33. Németh M.: Rómaikori lakóház és vízvezeték az 

aquincumi canabaeban. BudRég 24. (1976) 156 
34. Parragi Gy.: Karéjos épület a Kiscelli utcában. 

BudRég 24 (1976) 
35. Nagy T.: 1973,197 
36. Garam Ê.: Avar temető Andocson. Folia Arch 

XXIII. (1972) 129 

37. A rajzokat Malik Éva, Arnóti Zsuzsa, Topái Judit, 
a fotókat Molnár Ilona készítette. 
Az 1949. évi leletmentés anyaga a BTM Régészeti 
Osztályának népvándorláskori gyűjteményében 
van, Nagy Margit dolgozza fel. Az anthropológiai 
anyag a Természettudományi Múzeum Embertani 
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tént meg. 

GYÖRGYI PARRAGI 

RÖMISCHE UND VÖLKERWANDERUNGSZEITLICHE FUNDE AUS DER SZŐLŐ UTCA 

In der Szőlő utca wurden 1949 Kanalisierungsarbei-
ten durchgeführt. Römische Mauerreste, ein römischer 
Friedhofteil und einige awarische Gräber kamen ans Ta
geslicht. In den Jahren 1964 und 1970 wurden Grabun
gen zwecks Bestimmung der Ausdehnung der Begräbnis
stätte unternommen. Gelegentlich beider Grabungen fan
den wir eine in nord-südlicher Richtung, aus regelmässig 
geformten Kalksteinen, auf eine Sandschicht fundierte 
Mauer, C ^ren O-Seite durch Stützpfeiler gegliedert war. 
Aus dem Fundamentniveau der Mauer kam Sigillata- und 
Keramikmaterial zum Vorschein, das in die erste Hälfte 
des 2. Jh. datiert werden kann. Im Jahr 1964 haben wir 
drei Gräber freigelegt, in einem waren keine Beigaben, 
in Grab 2. fanden wir Ohrringe, die aus Drant mit run
dem Quernschnitt gefertis waren. In Grab 3. wurde ein 
Mann beigesetzt, dessen Gürtel mit Beschlägen verziert 
war. Die Gürtelspange und die Beschläge sind aus Bronze 

gegessen, mit Punzierungen und Stempelungen ge
schmückt. Eine ähnliche Garnitur ist uns im heimischen 
Material nicht bekannt, doch einzelne Teile der Gürtel
garnitur kennen wir — in anderer Zusammenstellung — 
von verschiedenen Fundstellen. So aus dem Frauengrab 
49 in Környe und dem Frauengrab 116 in Jutas. Ähnliche 
adlerförmige beschlagene Garnituren sind uns aus 459 
Gräbern in Hailfingen bekannt. Die Stücke der Gürtel
garnituren schliessen sich an einen merowingisch-italie-
nisch-spätantiken Kreis, an, zu dem auch Grab 351 und 
613 des Gräberfeldes in Krain gehören. Vinski datiert 
die erwähnten Gräberfunde in die 600er Jahre. 

Im Jahr 1970 wurden in Szőlőköz 2. 31 Gräber frei
gelegt. Von den 31 Gräbern konnten 7 Kinder- und 
Frauengräber sowie 6 Männergräber abgesondert werden. 
Von den Gräbern war eins ein Doppelgrab und eins eine 
Pferdibestattung. Die allgemeine Grabform ist das Erd-
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grab. Ausser den Erdgräbern war eins aus Stein und Zie
geln gebaut und zwei waren Ziegelgräber (Grab 5,12). 
Eine Sargform vermochten wir nicht zu beobachten. Die 
Gräber lagen in mehreren Schichten untereinander. Zu
oberst die Stein- und Ziegelgräber, zuunterst die 290 cm 
tief gegrabenen Gräber. Wir konnten eine Doppelbestat
tung beobachten (Grab 11 a und 11 b), wo ein Mann und 
ein kleines Mädchen in einem Grab bestattel wurden. 
Von den Grabfunden wollen wir die in Grab 11 gefun
dene silberne, mit goldenem Keilschnitt verzierte Schnalle 
und die ovale, mit silberner Punktintarsie geschmückte 
Bronzeschnalle für einen breiten Gürtel aus Grab 22 er
wähnen. Eisenschnallen kamen in 9 Gräbern vor. Eine 
häufige Beigabe der Gräber ist das eiserne Messer, dieses 
unterscheidet sich von den im Alltag gebräuchlichen Me
ssern darin, dass seine Klinge lang und schmal ist. Auf 
einem Messer blieben auch die Brozebänder erhalten, die 
das Holzetui scmückten. Bogenplatten befanden sich in 
Grab 3 und 11/a, in beiden auf das Brustbein gelegt. 
Pfeilspitzen, Typen wie sie im 6.-7. Jh. gebräuchlich wa
ren fanden wir in Grab 11/a (3 St), 21 und ,28. Perlen
ketten kamen in zwei Gräbern vor, beide Kindergräber. 
Die Perlenschnur bestand aus gelb-schwarzen, mittelgro
ssen, bikonischen Perlen. Von den Beigaben aus Grab 28 
wollen wir die rosetten- und riemenspitzenförmigen Be
schläge aus gepresstem Silber erwähnen, die den Gürtel 
schmückten. Auf dem Gürtel befand sich eine kantige, 
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Abb. 1. Karte der Entdeckungen in Zusammenhang mit 
der Kanalisierung der Szőlő utca im Jahr 1949 

Abb. 2. Lageplan der Rettungsgrabung vom Jahr 1964 
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Jahr 1964 
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mittelachsige Schnalle. Der Rosettentyp repräsentiert 
eine Form, die selten vorkommt, eine ähnliche befindet 
sich in Grab 50 von Alattyán und auch in Grab 51 von 
Környe. Sie waren in der frühen Awarenzeit gebräuchlich. 
Rechts vom Männerskelett lag ein Pferdeskelett, bäuch
lings in entgegengesetzter Richtung. Neben dem Pferd 
befanden sich zwei Steigbügel mit langer Öffnung und 
Knochenrollen, die mit einem sorgfältig ausgearbeiteten 
Punktkreis und mit gekerbten Linien geschmückt waren. 
Die das Pferdegeschirr schmückenden Rosetten waren 
mit den Gürtelrosetten des Männergrabes identisch. 

Aufgrund des Bestattungsrituals und der Funde kön
nen die Gräber in mehrere Perioden eingestuft werden, 
die frühesten sind die Ziegelgräber, die spätesten jene 
Gräber, die für die frühe Awarenzeit kennzeichnend sind. 
Zu den spätesten Bestattungen zählen wir das im Jahr 
1964 erschlossene und bereits besprochene Grab. 

Die auf einem verhältnismässig kleinen Raum dicht 
aneinander gereihten Gräber lassen den TeÜ eines grösse
ren Gräberfeldes ahnen. Da der üverwiegende Teil der im 
Jahr 1949 gelegentlich der Kanalisierungsarbeiten ans 
Tageslicht gebrachten Gräber aus der Römerzeit stammt, 
aber auch in die frühe Awarenzeit datierbare Reitergrä
ber zum Vorschein kamen, müssen wir annehmen, dass 
die Bestattung an diesem Ort seit der späten Römerzeit, 
aber zumindest seit dem 5. Jh. kontinuierlich vorgenom
men wurde. 

Abb. 18. Fund des Grabes 1970/2 
Abb. 19. Grab 1970/4 
Abb. 20. 1: Grab 1970/3; 2: Bruchstück einer Bogen-

belag-Knochenplatte aus dem Grab 1970/11 
Abb. 21. Beigabe des Grabes 1970/6 
Abb. 22. Fund des Grabes 1970/9 
Abb. 23. Eiserne Gürtelspange aus dem Grab 1970/10 
Abb. 24. Pfeilspitzen und eiserne Schnalle des Grabes 

1970/11 
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Abb .31. Gürtelschnalle aus Bronze und eine Bronze

spange des Grabes 1970/28 
Abb. 32. Grab 1970/28, Pfeilspitze 
Abb.33.1: Grab 27, Knochenrolle; 2-4: Grab 28,Kno

chenrolle und Riemenklemmen 
Abb. 34. Messer des Grabes 1970/28 
Abb. 3 5. Grab 1970/28, Axt 
Abb.36. Grab 1970/28, Stielbeschläge mit Rosettenver

zierung 
Abb. 37. Männergrab 1970/28a 
Abb. 38. Pfer degrab 1970/28b 
Abb. 39. Lageplan der Umgebung des Friedhofes 
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Abb. 40^13. Keramikfunde der Grabungen von 1964 
und 1970 

Abb. 44,1 - 8 . Funde des Grabes 1964/3 
9 -11 . Funde des Grabes 1970/1 

Abb. 4 5 , 1 - 6 . Funde des Grabes 1970/1 
7. Funde des Grabes 1970/2 
8. Funde des Grabes 1970/3 

Abb. 46, 1 - 2 . Funde des Grabes 1970/5 
3 - 7 . Funde des Grabes 1970/6 
8. Funde des Grabes 1970/9 
9. Funde des Grabes 1970/10 

Abb. 47, 1 - 7 . Funde des Grabes 1970/11 
8. Funde des Grabes 1970/30 

Abb. 48, 1-4. Funde des Grabes 1970/11/a 
5-15. Funde des Grabes 1970/11/b 

Abb. 49, 1. Funde des Grabes 197 12 
2. Funde des Grabes 1970/16 
3-4. Funde des Grabes 1970/19 
5-7 . Funde des Grabes 1970/21 
8-12. Funde des Grabes 1970/22 

Abb. 50, 1-2. Funde des Grabes 1970/25 
3-4. Funde des Grabes 1970/26 
5-6. Funde des Grabes 1970/27 
7-8 . Funde des Grabes 1970/29 
9-13 . Funde des Grabes 1970/28 

Abb. 51 -52 . Funde de. Grabes 1970/28 
Abb. 53. Tabelle 
Abb. 54—60. Gräberfeldplati der Ausgrabungen von 

1970, Verteilung nach auf gleichem Ni
veau zum Vorschein gekommenen Gräber 

Képjegyzék 

l.kép Az 1949. évi Szőlő utcai csatornázással kapcso- 27.kép 
latos feltárások térképe 28. kép 

2. kép Az 1964. évi leletmentés helyszínrajza 29. kép 
3-4.kép 1964-ben a Szőlő u. 60-64. sz. épülettel fel- 30. kép 

tárt fal 31. kép 
5-6.képSigilláta töredékei az 1964. és 1970. évi feltá- 32.kép 

rásból 33. kép 
7. kép Házikerámia töredékek az 1964. évi feltárásból 
8. kép Az 1964/3. sír övgarnitúrája 34. kép 
9. kép Az 1964/3. sír csatlemezének kinagyított közép- 35. kép 

része (kereszt) 36. kép 
10. kép Állatfejes veret kinagyított részlete az 1964/3. 37.kép 

sírból 38. kép 
11. kép 1970, Szőlő u. 2. sz. alatti ásatásból egy metszet 39. kép 
12. kép Házikerámia töredékek az 1970. évi feltárásból 40-43. 
13.kép Benyomott díszű tálak töredékei az 1970. évi 44. kép 

feltárásból 45. kép 
14. kép Házikerámia töredékek az 1970. évi feltárásból 
15. kép Sigilláta tálak töredékei az 1970. évi feltárásból 46. kép 
16. kép 197Q/l.sír 
17. kép 1—2: 25. sír mellékletei; 3 - 4 : 1 . sír mellékletei 47. kép 
18. kép 1970/2. sír lelete 48. kép 
19. kép 1970/4. sír 
20. kép 1:1970/3. sír; 2:1970/11.sír íjborító csontlemez 49.kép 

töredéke 
2l .kép 1970/6. sír melléklete 50.kép 
22. kép 1970/9. sír lelete 
23.kép 1970/10. sír vas övcsat 51-52. 
24. kép 1970/11. sír nyílhegyek és vascsat 53. kép 
25. kép 1970/1 la sír kései 54-60. 
26. kép 1970/1 la sír lelete 

1970/12. sír 
1970/16. sír leletei 
1970/26. sír kése 
1970/22. és 26.'sír övcsat 
1970/28. sír bronz övcsat és bronzpánt 
1970/28. sír nyílhegy 
1: 27. sír csonthenger; 2-4:28. sír cspnthenger 
és szíjszorítók 
1970/28. sír kése 
1970/28. sír balta 
1970/28. sír rozettadíszes nyeles veretek 
1970/28a féfisír 
1970/28b lósír 
A temető környékének helyszínrajza 

kép 1964. és 1970. évi ásatás kerámia leletei 
1-8:1964/3. sír leletei; 9-11:1970/1. sír leletei 
1-5: 1970/1. sír leletei; 6: 1970/3. sír leletei; 
7:1970/2. sír leletei 
1-2: 1970/5. sír leletei; 3-7:1970/6. sír leletei; 
8:1970/9. sír leletei; 9:1970/10. sír leletei 
1-7: 1970/11. sír leletei; 8:1970/30. sír leletei 
1-4: 1970/lla sír leletei; 5-15: 1970/llb sír 
leletei 
1:1970/12. sír; 2:1970/16.sír; 3-4:1970/19.sír; 
5-7:1970/21. sír; 8-12:1970/22. sír 
1-2: 1970/25.sír; 3-4:1970/26.sír; 5-6:27.sír; 
7-8:29. sír; 9-13:28. sír 

kép 28. sír 
Táblázat 

kép Az 1970. évi ásatás temetőtérképe, az azo
nos szintben előkerült sírok megoszlása szerint 
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SOR
SZÁM NEM MELLÉKLET 

SÎRRITUS RUHÁZATHOZ TARTOZÓ TÁRGYAK, ÉKSZEREK HASZNALATI TÁRG*K, MUNKAESZKÖZÖK FEGYVER LOSZERSZÁM 
EGYÉB 

RÓMAI 
EREM 

SOR
SZÁM NEM MELLÉKLET 

siRMéLYSEGlm) SKFORMA VERETES ÖV CSAT GYÖNGY KARKÖTŐ KES VASLANC BRONZKARIKA CSONTTARGY NYÍLHEGY U KENGYEL CSONTHENGER 
EGYÉB 

RÓMAI 
EREM 

1. O = 160 TÉGLA +KŐSÍR - 1 - -+• 

2. F — 1,80 TÈGLASÎR •+- -4-

3 cf 220 FAKOPORSÓ -+-
t. F - h 220 -H-
S F ZLO TEGLASIR 4 - 4 -

6. cf 2J0 -H- - 4 - -+-
7,7.a F -+- 2,30 2,70 4f 

8. F -h 2.70 -H-

ft F — 2,60 -H- -4-
10. F — 2,80 4> - 1 -

111a Cf — 2,80 4> - h 4 - -4- 4 - 3 4 -
11l.b O — 2fl0 -H- - h -\-2 

12. F — 250 TEGLASIR • + • 

a O - 4 - 2,80 -H-
te. 0 -4- 2,80 -H-
15. F -4- 2,90 4> 
16. F — 2,60 -H- 4 -
17. O -+- 2,60 KOLAP 

18 O -4- 2,60 -H-
19. F — 290 FAK0P0RSÓ 

20 F - h 2,90 -H-
21. <f — 230 4> 4 - - 1 - 4 -
22. Cf — 2.50 -H- - h -4- - h 4 -
23. F -+• 7,4) 4+-
2L. O — 2,60 4> -f- - h 

25. 9 — 2.90 4f -A-
26. F — 2*0 4> -+- - 1 - 4 - • + • 

27. F — Z20 -H- 4 -
281a Cf — ZU) -H- - h 4 - - 4 - 4 - 4 - BALU-+-

281b Là — 2A0 4J- -+- -4- -+• -t-
29. F — 200 # -4-
30. F — 2fl0 -H- + 
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