
SZIRMAI KRISZTINA 

BESZÁMOLÓ A BUDATÉTÉNYI RÓMAI KORI TELEP FELTÁRÁSÁRÓL II. rész (1974-1977) 

Budatétényen, a Dísznövény és Gyümölcstermesztési 
Intézet XXII. Növény utcai telepén az őskori temető és 
a római kori telep1 leletmentő feltárását (1. kép) a mú
zeum 1973 óta folytatja. Jelen alkalommal a római kori 
telep újabban megfigyelt régészeti adatait közöljük és 
értékeljük. 

1974. évi ásatás (2. kép) 
1. gödör (2. kép 1., 3. kép 1., 4. kép 1.) 

Alakja megközelítőleg ovális. Mérete ÉD-i irányban 
4.10 m, KNy-i irányban 2.80 m. Oldalfala enyhén ívelt, 
alja nagyjából egyenes vonalú. Padozatra, a metszetben 
jelentkezett 5—10 cm vastag agyagsáv utal, felette a fa
szén, ill. hamunyom tűzhely maradványát dokumentálja. 
Az elszíneződés szélén az ÉK-i és a D-i oldalon két 40 
cm átmérőjű cölöpnyomot találtunk. Az elszíneződésen 
kívül, ugyancsak az ÉK-i oldalon 20 cm átmérőjű cö
löphelyet hitelesítettünk. A gödör betöltésének kibon
tása után, a D-i felületen egy KNy-i irányú 30 cm széles 
agyaggerinc jelentkezett, melyhez É felé is csatlakozott 
egy 35 cm széles agyaggerinc. Az agyaggerincek felső szé
lét szélesebben képezték ki, alatta apró köveket talál
tunk, melyeket itt ékelésre használtak fel. Az agyag
gerinceknek itt szerkezeti funkciója is lehetett a fel
építménnyel kapcsolatban. A bejáratra vonatkozó adat
tal nem rendelkezünk. A cölöplyukak elhelyezését és a 
gödör méreteit tekintve félig földbe mélyített lakó
gödörként használták. 

Az előkerült leletanyagból megemlítünk egy világos
szürke bevonatos, mélyebb tál duzzadt perem-oldaltöre
dékét. A perem alatti bordatagozat alatt három sor rit
kított fogaskarcolás alatt benyomott, sűrűn fogazott és 
négyzetes motívumokból alkotott, hosszúkás, lekerekí
tett szélű növénydísz van. Ltsz.: 77.1.29. (5. kép 1) 
Oldaltöredék, világosszürke, fényezett, két hornyolás 
között a hullámvonal-dísz lapos változata tűnik fel. 
Ltsz.: 77.1.28. Fazék enyhén kihajló perem-nyak-oldal
töredéke. Szürke bevonatú. Ltsz.: 77.1.3. (6. kép 5) 
Háromlábú tálka2 aljtöredéke. Világosszürke alapon fe
kete bevonattal. Ltsz.: 77.1.39. (6. kép 12) Tál oldal
töredéke, kívül narancsszínű bevonatú, belül sötétbarna. 
A benyomott díszítés itt félkörívből induló kis hegyes le
vélkék motívumaiból áll. Ltsz.: 77.1.15. Oldaltöredék 
három sor fogaskarcolás díszével és többszörösen benyo
mott tojásformájú, sűrűn rovátkolt motívum díszítésével. 
Barnásszürke bevonatos. Ltsz.: 77.1.273. (7. kép 1) Tál 
benyomott díszű oldaltöredéke. Alsó részén két hor
nyolás között három levélkéből álló sorminta. Felső ré
szén két több ágú levélminta között szőlőmotívum. Sö
tétszürke bevonatos, vastag falú. Ltsz.: 77.1.275 (7. kép 
2) Arctöredék, téglaszínű bevonattal. Kopasz férfifej 
töredéke homlokán két ránccal, átfúrt pupillájú jobb 
szemmel, szemöldökkel. Ltsz.: 77.1.277 (5. kép 2) 

Az előkerült sigillata-töredékek közül a westerndorfi 
műhelyen belül Helenius mester termékeihez köthetők a 
szabad mezőben balra futó kutyákkal díszített perem
oldaltöredékek.3 Ltsz.: 77.1.7 és 77.1.46. (8. kép 1-2.) 
Ugyancsak a westerndorfi műhely terméke a Ri[panus] 
bélyeggel ellátott perem-oldaltöredék.4 Ltsz.: 77.1.8. 
(8. kép 5) Rheinzaberni műhelyből származnak az 
alábbi kisebb töredékek.5 Ltsz.: 77.1.9-10. (8. kép 
4, 8) A délgalliai műhely termékeit a Domitianus-
Traianus korából két kis töredék képviseli.6 Ltsz.: 77.1. 
58-59. (8. kép 6-7) 

2. gödör (2. kép 2., 3. kép 2., 4. ábra 2). 
Alakja megközelítőleg kerek. Mérete ÉD-i irányban 

4.50 m, KNy-i irányban 3 m. Oldalfala enyhén ívelt, 
alja nagyjából egyenes vonalú. Padozata majdnem teljes 
hosszban, mint tapasztott agyag jelentkezett 3—4 cm 
vastagságban. Átl. 40 cm átmérőjű cölöphely már a 
gödör ÉK-i részén belül, továbbá három kb. az előzővel 
azonos méretű cölöplyuk került elő a gödör nyugati fe
lében és közepe táján. Ez a típusú cölöplyuk a gödör dél
nyugati belső szélén is megfigyelhető volt. 

A gödör méretét és a cölöpök elhelyezését tekintetbe 
véve — az objektum a föld feletti lakógödör funckióját 
töltötte be. 

Említésre méltó leletek: Nagyméretű, nyersszínű 
dörzstál töredéke. Ltsz.: 77.1.51. Fazék enyhén duzzadt 
peremtöredéke. Szürke bevonatú. Ltsz.: 77.1.121. Tál 
behúzott perem-oldaltöredéke. Barnásszürke bevonatú. 
Ltsz.: 77.1.163. (6. kép 10) Tálka enyhén duzzadt 
perem-oldaltöredéke, téglaszínű alapon narancsszínű fes
tés nyomával. Ltsz.: 77.1.117. (6. ábra 1.) Urna perem
oldaltöredéke, barnás-pirosra festett, vésett háromsoros 
hullámvonal-dísszel. Ltsz.: 77.1.134. Oldaltöredékek 
kívül-belül narancsszínű bevonattal, félkörívben kis he
gyes levélkékkel. Ltsz.: 77.1.36, 140. (7. kép 3) Hom
bár többszörösen hornyolt perem-oldaltöredéke fésü
lés nyomaival. Ltsz.: 77.1.86,77.1.93. 

Egyetlen sigillataedény perem-oldaltöredéke került 
elő, mely a westerndorfi, Comitialis műhelyéhez köt
hető.7 Ltsz.: 77.1.106. (8.kép 3) 

3. gödör (2. kép 3.) 
Alakja szabálytalan téglalap. Mérete ÉD-i irányban 

70 cm, KNy-i irányban 1.60 m. Oldalfala erősen ívelt a 
közepe felé, alja egyenesvonalú. A felület Ny-i részén, 
belül három 10 cm átmérőjű cölöplyukat találtunk. 

Méretét tekintve raktárverem lehetett. 
Említésre méltó lelet: Tál aljtöredéke. Fekete bevona

tú, kétsoros fogaskarcolással. Ltsz.: 77.1.174. 
4. gödör (2. kép 4., 3. kép 3., 4. kép 4) 

Alakja hosszúkás, két szélén elvékonyodik. Átlagos 
mérete ÉD-i idányban 13.20 m, KNy-i irányban 1 m szé
les. Oldalfala enyhén ívelt, alja egyenletes. Közepe táján, 
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a keleti szélén 50 cm széles cölöphelyet figyeltünk meg. 
Az objektum formáját tekintve ipari rendeltetésű gö

dör lehetett, esetleg szárító vagy áztató funkcióval. 
Említésre méltó leletek: Duzzadt peremű tál tört pro

filú oldaltöredéke. Világosszürke, fényezett. Ltsz.: 
77.1.188. (6. kép 2) Tálka perem-oldaltöredéke. Szürke 
bevonatú, kopott. Ltsz.: 77.1.192. (6. kép 9) Fazék ki-
hajló perem-nyaktöredéke, világosszürke,szemcsés. Ltsz.: 
77.1.187. Firmamécs discustöredéke narancsszínű fes
téssel. Ltsz.: 77.1.210. Tál barnássárga bevonatú perem
oldaltöredéke, virágmintával. Ltsz.: 77.1.203. Két sigilla-
tatöredék is előkerült, az egyik középgalliai termék.8 

(6. kép 7) Ltsz.: 77.1.211/B. az utóbbi kandeláber
motívummal, délgalliai a Domitianus—Traianus korból.9 

Ltsz.: 77.1.211. 

5. gödör (2 . kép 5 ,1 . kép 4) 
Egy bolygatott KNy-i tájolású téglasírt tartalmazott. 

Mérete: 2.45 m hosszú, 1.20 m széles. A sír fedőlapjait 
már nem az eredeti helyén találtuk meg, elszórtan körös
körül kerültek elő a felszínről. A sír oldalfala három, 
helyenként négy vízszintesre helyezett tegulákból áll.9/a 

A sír alját egy sor földberakott tegulasor képezte, itt két 
téglasort helyeztek egymás mellé. A tegulák átl. 20-30 
cm hosszúak, peremesek, állatlábnyomosak. A tegulák kö
zötti kötőanyagként habarcsot használtak fel. A csont
váz nagyon hiányos volt, melléklet nincs. \ 

A gödör betöltéséből szórványként egy szürke táltöre
déket említhetünk meg. Ltsz.: 77.1.246. (6. kép 6) 
6. objektum (2. kép 6) 

Végleges alaprajzát nem ismerjük. ÉD-i irányban csak 
1 m szélességben tárhattuk fel, KNy-i irányban 2.30 m 
hosszan követtük. Oldalfala enyhén ívelt, alja egyenletes. 

Funkcióját nem ismerjük. 
Jelentősebb leletanyag: Oldaltöredék tört profillal. 

Világosszürke, vastagfalú. Ltsz.: 77.1.260 (6.kép 8) 
A továbbiakban néhány árkot húztunk szondázó 

jelleggel. 
1. árok ÉD-i irányban 5 m, KNy-i irányban 1 m. Negatív. 
(2. kép A) 
2. árok L. 6. objektumot. (2. kép B) 
3. árok és rábontásai: újkori mezőgazdasági munka nyo
mát mutatták (2. kép C) 
4. árok L. 4. gödörnél (2. kép D) 
5. árok KNy-i irányban 6.25 m, ÉD-i irányban 2 m, a dé
li szélén három kisebb földberakott kőből álló köves fe
lület jelentkezett. Mérete: ÉD-i irányban 30 cm, KNy-i 
irányban 50 cm. (2. kép E) 
6. árok ÉD-i irányban 70 cm széles, KNy-i irányban 
3.40 m. Negatív(2. kép F) 
7. árok Mérete ÉD-i irányban 3.10 m, KNy-i irányban 
1.60m. Negatív. (2. kép G) 

A fentieken kívül még három árkot húzattunk gépi 
erővel, melyek negatív eredményt mutattak. (2. kép*) 

1976. évi leletmentő ásatás 
l/a gödör (2. kép 7., 9. kép l/A, 10. kép 1) 

Alakja nagyjából négyszög alakú. Mérete ÉD-i irány
ban 3.80 m, KNy-i irányban 4.70 m. A gödör oldalfala 

enyhén ívelt, alja egyenesvonalú. A betöltés szürke, ke
vert föld, elszórtan kis kövekkel, a délkeleti részen pa-
ticsnyomokkal. Tűzhelyre utaló égett foltok a gödör 
DK-i részén jelentkeztek. Nagyobb kövek a gödör északi 
részében voltak. A DNy-i felületen a kisebb és nagyobb 
kövek között nagyszámú állatcsontot találtunk. Cölöpre, 
cövekre és padozatra nár nincs adatunk. Az objektum 
alakját és méretét tekintve lakógödör lehetett. 

A gödörből származó jelentősebb leletek: Tál aljtöre-
déke, kívül-belül fekete bevonatú, bekarcolt betűkkel 
- [Iujlianus névvel. Ltsz.: 79.7.57. (11. kép., 12. kép) 
Oldaltöredék. Felső részén sűrűn rovátkolt tojástagot 
utánzó benyomott dísz, melyen belül hatágú benyomott 
levélmotívum. Az alsó részén ritkított kétsoros fogas
karcolás. Fekete bevonatos kívül-belül. Ltsz.: 79.7.59. 
Tálka duzzadt perem-oldaltöredéke, kívül-belül fekete 
bevonatos. A perem alatt, belül nincs hornyolás. Ltsz.: 
79.7.62. Oldaltöredék fekete bevonattal, benyomott 
levéldísszel. Ltsz.: 79.7.63. Tál oldaltöredéke benyomott 
levéldísszel. Kívül fekete bevonatos, belül drapp. Alsó 
részén két sor ritkított fogaskarcolással. Ltsz.: 79.7.24., 
Tál oldaltöredéke, sűrű fogaskarcolással benyomott 
tojástagot imitáló dísszel. Alatta két sor ritkított fogas
karcolás, narancsszínű bevonatos kívül-belül. Ltsz.: 
79.7.56. Tál oldaltöredéke benyomott levéldísz részle
tével. Kívül-belül fekete bevonatos. Ltsz.: 79.7.44. 
Fazék ferdén kihajló perem-oldaltöredéke, szürke, ke
ményre iszapolt. Az egész felületet ferde fésűs dísz bo
rítja, benne ujjbenyomásos dísszel. Ltsz.: 79.7.25, 26, 
29, 30. Oldaltöredék, világosszürke, besimított függőle
ges dísszel. Ltsz.: 79.7.32. Kancsó pereméről induló 
vájatos fültöredék. Világosszürke. Ltsz.: 79.7.47. Fazék 
ferdén kihajló perem-oldal-aljtöredéke mély ujjbenyomás 
díszével. Tégla anyagú, kormos. Ltsz.: 79.7.45. Fazék 
ferdén kihajló perem-oldaltöredéke. A perem belső felü
letét, oldalát kívül-belül sűrű fésülés díszíti. Barnás
szürke. Ltsz.: 79.7.61. és 79.7.71. (6. kép) Üvegkar
perec töredéke. Sötétkék, fehér szálakkal díszített „sze
mölcsökkel." 10 Ltsz.: 79.7.58. Sigillatatál oldaltöredéke 
tojástag, elválasztóvonal, több ágú rozetta részletével. 
Ltsz.: 79.7.43. (13. kép) Westerndorfí, Helenius kör ter
méke.11 Drag. 37. típusú tál aljtöredékei. Középgal-
liaiak.12 Ltsz.: 79.7.40, 79.7.80. Valószínűleg a rhein-
zaberni műhely is képviselteti magát egy Drag. 33. típusú 
csésze oldaltöredéke alakjában.13 Ltsz.: 79.7.75 

1/b gödör (2. kép 7., 9. kép 1/b) 
Alakja nagyjából kör alakú. Mérete ÉD-i irányban 

1.40 m, KNy-i irányban 1.50 m. Oldalfala enyhén ívelt, 
a közepe felé kétoldalt mélyül. A szürke, kevert betöl
tésben agyagfoltok mutatkoztak. A DK-i részen egy 80 
cm hosszú, 40 cm széles padkát találtunk. Cölöphely, 
cövekhely, padozat már nem volt. Feltehetően a bejára
tot a DK-i oldalon alakították ki. Mérete alapján gazda
sági rendeltetésű objektum lehetett. A gödörből elő
került jelentősebb edénytöredékek: Tál alávágott perem-
oldaltöredéke. Világosszürke. Ltsz.: 79.7.85. Oldaltöre
dék plasztikus ujjbenyomásos dísszel. Ltsz.: 79.7.88. 
Sigillatatál oldaltöredéke tojás-pálcikatag sorral, alatta 
gyöngysoros dísz és állatalak részletével. Ltsz.: 79.7.84. 
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1/cgödör (2. kép 7., 9. kép 1/c) 
Ovális alakú. Mérete KNy-i irányban 2,80 m, ÉD-i 

irányban 1.90 m. A gödör oldalfala az északnyugati 
oldalfalon enyhén ívelt, a délkeleti részén függőleges. Az 
alját a bejáratnál egyenetlen, majd enyhén mélyülve 
egyenletessé alakították. A betöltés szürke kevert. Az 
ÉNy-i részen 10—20 cm mélységben sóderszemcsék tűn
tek fel — az eredeti padlószint nyomai. A DK-i részen 
70 cm szélességben, teljes hosszban padka jelentkezett, 
bejáratot alkotott talán. Cövek ill. cölöp helye már nem 
volt hitelesíthető. 

Méretét tekintve gazdasági rendeltetésű objektum volt. 
Említésre méltó lelet nem került elő. 

2. gödör (2. kép 8., 14. kép, 10. kép 2) 
Alakja hosszított ovális. Mérete: 3.70X2.60 m. Oldal

fala alja a D-i részben egyenetlenül mélyül, az É-i részen 
ívelt és nagyjából egyenes vonalú. A betöltés agyaggal ke
vert szürke föld, a felső részben elszórtan sóderszemcsék 
voltak. A gödör déli felében teljes szélességben egy átl. 
20 cm széles agyaggerinc húzódik, melynek közepéről 
DK felé egy hasonló agyaggerincet bontottunk ki. Fel
tehetően deszkapadlót tarthatott. A gödör elszíneződése 
és az agyaggerinc találkozásánál egy 25 cm átmérőjű 
cölöplyuk került elő. 

A gödör méretét és formáját tekintve félig földbe 
mélyített lakógödör lehetett. 

A 2. gödörből származó leletek közül megemlítjük a 
fésülésnyommal díszített sötétszürke oldaltöredéket. 
Ltsz.: 79.7.93 
3. gödör (2. kép 9., 10. kép 3) 

Formája nagyjából téglalap alakú. Mérete: 2.60 m X 
1.60 m. Oldalfala enyhén ívelt, alja DNy felé kissé mé
lyül. Betöltés szürke kevert, a DNy-i részen agyagfoltok. 
Cölöp, cövek, padozat maradványa már nem került elő. 

Méretét tekintve az objektum gazdasági rendeltetésű 
lehetett. A gödör betöltéséből való leletek közül egy 
nagyméretű hombár perem-oldaltöredékét említhetjük 
meg. Ltsz.: 79.7.96. 
4. gödör (2. kép 10., 10. kép 4) 

Az ÉK-i részét az újkori földút kialakításával elpusz
tították. A D-i részét sikerült feltárni, ennek alapján a 
gödör teljes mérete 4.4 m X 4 m lehetett. Alakja tégla
lap. A gödör hitelesített felén függőleges, majd enyhén 
ívelt oldalfalat és egyenesvonalú aljat figyeltünk meg. 
A betöltés agyaggal kevert szürke föld volt. A feltárt fe
lület egyik sarokrészénél, az elszíneződésnél 45 cm átmé
rőjű cölöp helye jelentkezett. 

Padozatra már nincs adatunk. 
A gödör rekonstruált méretét tekintve lakógödör 

funkcióját töltötte be. 
Említésre méltó leletanyag nem került elő. 

5. gödör (2. kép 11., 10. kép 5) 
Ovális alakú. Mérete: 3.60 m X 3 m. Oldalfala ívelt, 

meredeken mélyül, két oldalról a közepe felé. Alja egye
netlen. A betöltés szürke, kevert föld patics és hamu 
nyomával. A gödör délnyugati szélén egy 30 cm átmérő
jű cölöphelyet figyeltünk meg. Padozatra adat nincs. 

Méreteit és formáját tekintve félig földbe mélyített 
lakógödör lehetett. 

Az 5. gödör betöltéséből származó leletek közül meg
említhetjük a narancsszínű, bevonatos tál benyomott 
díszú (tojástag imitáció sűrű fogazással, levéldísz, rovát
káit elválasztótag) oldaltöredékét.14 Ltsz.: 79.1.24. Tál 
behúzott perem-oldal-alj töredéke. Sötétszürke, szemcsés. 
Ltsz.: 79.7.127. Oldaltöredék fésülés díszével. Ltsz.: 
79.7.110—112. Oldaltöredékek besimított dísz részleté
vel. Szürke, keményre iszapolt. Ltsz.: 79.7.114. Dörzs-
tál peremtöredéke, téglaszínű alapon pirosra festett sűrű 
vonaldísszel. Ltsz.: 79.7.117. Fenőkő lapos töredéke. 
Ltsz.: 79.7.115. Drag. 33. perem-oldaltöredéke. Rhein-
zaberni, antoninuskori.15 Ltsz.: 79.7.121 
6. gödör (2. kép 12., 9. kép 6) 

Alakja szabálytalan téglalap, lekerekített sarkokkal. 
Mérete: 1.50 X 90 cm. Oldalfala ívelt, alja egyenesvona
lú. A betöltés szürke kevert, elszórtan kis kövekkel. 

Méretét és formáját tekintve esetleg kisebb gazdasági 
rendeltetésű objektum volt, esetleg verem. 

Említést érdemlő leletanyag nem került elő. 
7. gödör (2. kép 13., 9. kép 7) 

Alakja megközelítőleg hosszított ovális. Mérete: 
2.90 X 1.30 m. Oldalfala az ÉK-i részen függőleges, 
DNy-i részen enyhén ívelt. Betöltése szürke agyaggal ke
vert föld, alján néhány apró kővel. Padozatra, cölöpre 
nincs adatunk. 

Méretét és alakját tekintve szintén gazdasági rendel
tetésű gödör volt. 

A gödörből származó leletek közül kiemeljük a Drag. 
33. típusú középgalliai csésze aljtöredékét bekarcolt dísz
szel.16 Ltsz.: 79.7.145. 
8. gödör (2. kép 14., 9. kép 8) 

Erről bebizonyosodott, hogy újkori beásás. 
9. gödör (2. kép 15., 15. kép, 16. kép 1-2) 

Téglalap alakú, lekerekített sarkokkal. Mérete: 4.50 m 
X 2,90 m. Oldalfala függőleges, alja egyenesvonalú. A be
töltés paticcsal, apró kövekkel, csonttal kevert szürke 
föld. Az elszíneződés ÉK-i részén, a széleken 30 cm X 
30 cm méretű lapos kövek helyezkednek el. A gödör 
ÉNy-i részén egy 60 cm széles cölöphelyet figyeltünk 
meg. Több cövekhelyet figyeltünk meg, átl. méretük 
10-15 cm. A lapos kövek és a cövekek itt valószínűleg 
a szövőszékek szerkezeti felépítéséhez voltak szüksége
sek. A bejáratra és az eredeti padozatra már nincs ada
tunk. 

A méretek és a szerkezeti adatok és a leletanyag egy 
csoportja: a tizenegy agyaggúla szerint itt „szövőházat" 
tártunk fel. 

A 9. számú gödörből nagyszámú leletet tettünk el. 
Említésre méltók: szürke, szemcsés fedő töredékei. Ltsz.: 
79.7.206-7. Tál behúzott perem-oldal-aljtöredéke. Sö
tétszürke, szemcsés. Ltsz.: 79.7.204. (6. kép 4) Kancsó 
kétfülű, kétszeresen hornyolt, egyenesen, keskenyen ki-
hajló perem-nyaktöredéke. Ltsz.: 79.7.263/a. Nagyobb 
méretű szürke hombár töredékei. Ltsz.: 79.7.122., 19. 
205, 269. Alávágott peremű tálak töredékei. Ltsz.: 
79.7.170., 176-7, 244, 247-8, 249,285. Fazék perem
oldaltöredékei, perem alatt sűrű hornyolással. Ltsz.: 
79.7.224—5, 234. Fésülésmotívumok az alábbi leleteken 
voltak megfigyelhetők: Ltsz.: 79.7.200-1, 208,210-11, 
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213, 219, 196,123. Drag. 29. formát utánzó tál duzzadt 
perem-oldaltöredéke. Perem alatt, keskeny üres 
sáv közbeiktatásával hosszított, kétsoros, fogaskarcolá-
sos mezőkkel. Ltsz.: 79.7.169 (6. kép 1) Szürke, fénye
zett perem-oldaltöredék. Perem alatt üres sáv, alatta kes
kenyebb sáv sűrű fogaskarcolással. Ltsz.: 79.7.243,175. 
Tál duzzadt perem-oldaltöredéke. Perem alatt sűrű 
fogaskarcolás. Kívül-belül narancsszínű bevonatos. Ltsz.: 
79.7.181. A fogaskarcolás mélyített háromszög formá
ban jelentkezett. Ltsz.: 79.7.239, 79.7.203, 209. Oldal
töredék benyomott-sűrű lencsedísszel. Ltsz.. 79.7.242. 
Tál oldaltöredéke fogaskarcolással és benyomott hétágú 
levéldísszel. Szürke bevonatos, kopott. Ltsz.: 79.7.236. 
Mélyebb tál fele. Benyomott fogazott tojástag és benne 
fogazott kör ill. osztópálcával, mely ötágú levélbe tor
kollik. Ltsz.: 79.7.168. Tál oldaltöredéke virágdísszel. 
Kívül barna bevonatos, belül fekete. Ltsz.: 79.7.235. 
Pecsételt díszű áru, benyomott rozettadíszekkel, 
szürke. Ltsz.: 79.7.241, 79.7.18. Tál oldaltöredéke ma
dárábrázolással, kívül-belül fekete bevonattal. Ltsz.: 
79.7.240. (17. kép 1-2., 18. kép) Besimított díszű mé
lyebb pohár töredékei. Világosszürke. Ltsz.: 79.1.158— 
159. (5. kép 4) Oldaltöredék nyersszínű alapon narancs
színűtől a sötétbarnáig folyamatos árnyalatú festéssel. 
Ltsz.: 79.7.281. Unió kagylók átfúrva. Ltsz.: 79.7.279. 
Drag. 32. típusú tál perem-oldaltöredéke, severuskori.17 

Ltsz.: 79.7.167c. Drag. 31. típusú tál oldaltöredéke,közép-
galliai, hadrianus—antoninuskori termék.18 Ltsz.: 79.7. 
154. Agyaggúlák, hosszúkásabb és tömzsi formájúak. 
Zömmel épek. A tizenegy darabból hat darab 15 cm ma
gas, a többi 8 cm magas, szélességük 8—13 cm között 
váltakozik, vastagságuk átl. 8 cm. Alsó részükön átfúrt 
lyuk, de az egyik ép agyaggúlán még az oldalsó lyuk is 
megmaradt. (19. kép 1-2) Ltsz.: 79.7.292/A-B) 

10. gödör (2. kép 16., 9. kép 10) 
Formája nyomott körtealak. Mérete: 2.70 m X 2.20 

m. Oldalfala enyhén ívelt, alja egyenetlen. Betöltése 
szürke, kevert föld, faszén, ill. paticsnyomokkal. Cölöp 
ill. padozatnyom nincs. Méreta alapján gazdasági rendel
tetésű objektum lehetett. Érdemleges leletanyag nem 
került elő. 

11. gödör (2. kép 17. és 9. kép 11) 
Formája ovális. Mérete: 2.40/m X 1.80 m. Oldalfala 

laposan ívelt, alja egyenesvonalú. Betöltése: szürke, ke
vert föld, helyenként agyaglencsékkel. Sekély agyagpad
ka volt megfigyelhető az északi rész keleti negyedében. 
Esetleg bejárat lehetett. Cölöp ill. padló már nem hite
lesíthető. Méreteit, alakját tekintve szintén gazdasági ren
deltetésű gödör volt. 

A 11. gödörhöz tartozó fontosabb leletanyag: Kis 
bögre ferdén kihajló perem-oldaltöredéke fésülés díszé
vel. Ltsz.: 79.7.299., 303. Hombár oldaltöredéke sűrű 
hornyolással. Szürke. Ltsz.: 79.7.300. Drag. 31. típusú 
tál aljtöredéke, középgalhai.19 Ltsz.: 79.7.301. 
12. gödör (2. kép 18., 9. kép 12) 

Alakja majdnem kör. Mérete: 2.60 m X 3.10 m. Ol
dalfala erősen ívelt. Alja egyenesvonalú. A betöltés 
szürke, kevert föld, helyenként agyag, faszén és patics-
nyommal. Az É-i részből kis padka szélesedik ki a köze

pe felé, majd elvékonyodva ismét a D-i rész szélénél zá
rul. A padka funkciója itt esetleg alvóhely.20 Az É-i rész
ben két helyen 30 cm átmérőjű cölöphelyet tártunk fel. 
Padozatra, bejáratra már nincs adatunk. 

A gödör mérete és formája alapján lakógödör lehetett. 
A 12. gödörből származó jelentősebb leletek: Falten

becher oldaltöredékei. Szürke, szemcsés. Ltsz.: 79.7.333 
és 304. Oldaltöredék hosszított fogaskarcolással. Nyers
színű. Ltsz.: 79.7.307. Mélyebb tál duzzadt perem-oldal
töredéke, rövid sűrű fogaskarcolással. Barnásszürke be
vonatos. Ltsz.: 79.7.325. Drag. 37. típusú tál oldaltöre
déke lezouxi műhelyből.21 Itt gyöngysoros vonaldísz 
alatt szőlőlevél, szárnyaló madárka. Ltsz.: 79.7.323 (8. 
kép 8) Rheinzaberni oldaltöredék pávaábrázolással.22 

Ltsz.: 79.7.305, 311, 319, 322 és 314 (8. kép 1,5,4,6, 
3) Westerndoríi, Helenius körhöz tartozó perem-oldal
töredékek.23 Ltsz.: 79.7.316, 319, 320 (8. kép 9, 3,2) 

13. gödör (2. kép 9., 9. kép 13., 16. kép 3) 
Kör alakú. Mérete: 4.40 m X 4 m. Oldalfala és észak

keleti oldalon ívelt és délnyugati oldalon függőleges. Alja 
egyenetlen. A betöltés agyaggal kevert szürke föld, kö
zepe táján vékony, égett paticsréteggel. Cölöphely, pa
dozat már nem volt hitelesíthető. Keskeny agyagpadka a 
K-i szélen jelentkezett, esetleg a bejárat maradványa 
lehetett. 

A gödör eredetileg — mérete alapján lakógödörként 
funkcionált. Felhagyása után szarvasmarha tetemeket 
földeltek itt el.24 

A 13. gödörből származó jelentősebb leletek: Kívül 
nyersszínű, belül téglaszínű, ritkított fogaskarcolással 
díszített oldaltöredék. Ltsz.: 79.7.349. Dörzstál kihajló 
perem-oldaltöredéke. Ltsz.: 79.7.347. 
14. gödör L. az 1977. évi leírásoknál. 
15. gödör L. az 1977. évi leírásoknál. 

16. gödör (2. kép 20., 9. kép 16. és 20. kép 1) 
Téglalap alakú, lekerekített sarkokkal. Mérete: 2.80 m 

X 1.80 m. Oldalfala enyhén ívelt, alja egyenesvonalú. 
Betöltése: kevert föld. Cölöphely, padozat, bejárat helye 
nem ismert. Adatai alapján gazdasági rendeltetésű gödör 
lehetett. 

A 16. gödörből származó értékesebb leletek: Fazék 
perem-oldaltöredéke, sűrű fésülésnyommal. Ltsz.: 79.7. 
358. Mélyebb, meredek falú pohár enyhén duzzadt pe
rem-oldaltöredéke. Szürke bevonatos barbotin techniká
val díszített indadísz részletével. Ltsz.: 79.7.342. (21. 
kép) Rheinzaberni edény oldaltöredéke kettős félkörív
vel.25 Ltsz.: 79.7.365-6 (13. kép. 10-11) Rheinzaberni 
edényke perem-oldaltöredéke tört profillal.26 Ltsz.: 
79.7.363. 

17. gödör (2. kép 21., 9. kép 17., 16. kép 4) 
Hosszított ovális alakú, lekerekített sarkokkal. Mére

te: 2.70 m X 1.40 m. Oldalfala ívelt, alja egyenesvonalú. 
A betöltés szürke kevert föld. A délnyugati felületen 
egy 40 cm átmérőjű cölöphelyet találtunk. Bejárat, 
padlószint részlete nem mutatkozott. A gödör adatait 
tekintve gazdasági rendeltetésű objektum. Leletei közül 
említésre méltó az alávágott peremű, szürke táltöredék. 
Ltsz.: 79.7.367. 
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1977. évi leletmentő ásatás 
Az objektumok számozását az 1976. évi leletmentés 

alapján folytatjuk. 
14. gödör (2. kép 22., 22. kép 14., 17. kép 1) 

Alakja szabálytalan. Mérete ÉD-i irányban 6.10 m, 
KNy-i irányban 5.20 m. Oldalfala függőleges, alja az É-i 
felében egyenesvonalú, csak a D-i részen mélyül 40 cm-ig 
1.30 hosszan. Ezután ismét ívelten az eredeti mélység
adat mutatkozott. Patkóformájú tűzhelye északkeleten 
volt. 

Méretét és alakját tekintve egy nagyobb ház lehetett. 
Az előkerült leletanyagból megemlítjük egy korsó két
szeresen hornyolt, galléros peremtöredékét, alatta fül
indítással. Ltsz.: 79.6.11. Faltenbecher barnára festett 
oldaltöredéke. Ltsz.: 79.6.3. Téglaanyagú edényke oldal
töredéke bevésett, négyzet alakú sűrű dísszel. Ltsz.: 79. 
6.2. Drag. 31. táltöredék Rheinzabernből.27 Ltsz.: 
79.6.5. 

15. gödör (2. kép 23., 22. kép 15) 
Megközelítőleg téglalap alakú. ÉD-i irányban átl. mé

rete: 5.10 m, KNy-i irányban 7.20 m. Oldalfala ívelt, a 
nyugati részen meredeken mélyül a közepe felé, majd 
felfelé ívelődik. E beásás 2.20 m hosszan jelentkezett 
90 cm mélységben. Egy vékony agyagnyereg közbe
iktatásával egy sekély teknőformájú 1.20 m széles be-
ásás után a gödör egyenes vonalat mutat. A gödör K-i 
végében ismét egy beásást rögzíthettünk 80 cm szélesség
ben, 40 cm mélyen. A gödör DNy-i részén patkóformájú 
tűzhelyet alakítottak ki. 

A gödör ház célját szolgálta. 
Az előkerült leletanyagból megemlítjük a sötétszürke, 

szemcsés behúzott peremű tál töredékét. Ltsz.: 79.6.29. 
Narancsszínű bevonatos kívül-belül egy oldaltöredék. 
Ritkított fogaskarcolás és a fogazott motívumokból al
kotott benyomott dísszel. Ltsz.: 79.6.38. Késpenge. 
Ltsz.: 79.6.47 (23. kép 1) Kis ekepapucs. Ltsz.: 79.6.32. 
(23. kép 1) Ekepapucs,nyeléből hiányzik. Ltsz.: 79.6.33. 
(23. kép 2) Ekepapucs, nyeléből kis rész hiányzik. Ltsz.: 
79.6.34. (23. kép 3.) Drag. 33. típusú csésze perem-oldal
aljtöredékei Rheinzabernből. Ltsz.: 79.6.51, 79.6.53.28 

Drag. 31. típusú tál töredéke Rheinzabernből. Ltsz.: 
79.6.19.29 Rheinzaberni sigillataedény perem-oldaltöre
déke tojástag, pálcikatag, kandeláber, leveles elválasztó-
vonal, koncentrikus kör részletével. Ltsz.: 79.6.56.30 

(22. kép 1) Sigillataedény oldaltöredéke koncentrikus 
körben hyppocampussal és kereteit mezőben kandeláber 
részletével.31 Ltsz.: 79.6.36 (24. kép 2) A fenti két darab 
rheinzaberni.32 Sigillataedény perem-oldaltöredéke át
fúrt lyukkal tojás és pálcikatagsor alatt kandeláber és 
Belsus bélyegtöredékkel.33 Ltsz.: 79.6.57 (24. kép 3) 
Rheinzaberni, severuskori termék.34 

16-17. gödröt 1. az 1976. évi leletmentő feltárásnál. 

18. objektum (2. kép 24, 22 kép B,D., 20. kép 2-3) 
A bizonytalan körvonalú elszíneződés miatt, kereszt

árkos módszerrel négy felületet nyitottunk. A 18/A—B 
felületen egy kéthelyiséges kőépület maradványa került 
napvilágra. Az épület északi helyisége ÉD-i irányban 
1.25 m, KNy-i irányban 3.60 m belvilágú. A D-i helyiség 
mérete ÉD-i irányban 3.60 m, KNy-i irányban 5.60 m. 

A bejárat alapozását a DK-i részen találtuk meg egy mé
ter szélességben. A kőépület falvastagsága: 45—47 cm. 
Kötőanyag: habarcs. Padozatára nincs adatunk. Az 
épületet K-ről egysoros földberakott kövezés kíséri 
— limesút részlete — melyből ÉD-i irányban 1.20 m, 
KNy-i irányban 4.80 m maradt meg. (20. kép 4) 

A kövezés tetejéről egy nyersszínű, keményre isza
polt oldaltöredék került elő. Ltsz.: 79.6.45. 

Az épület elszíneződéséből több téglatöredéket szed
tünk fel. Ezeken bélyeget, állatlábnyomot vagy más jelzést 
nem figyeltünk meg. Az É-i, keskeny helyiség betöltésé
ből egy téglaanyagú, gömbölyűre faragott, átfúrt nehezé
ket tettünk el. Ltsz.: 79.6.46. 

A budatétényi leletmentő feltárás utóbbi három évé
ben előkerült anyagának összetétele részben azonos a 
már korábban közölt budatétényi leletanyaggal, részben 
azt még újabb típusokkal gazdagította. A sigillatautánza-
tok közül itt kell megemlítenünk a szürke bevonatú, 
Drag. 55. formájú mélyebb pohár perem-oldaltöredékét 
(1976/16. gödör) barbontintechnikájú levél, indadísz-
szel. Ez a típus a pannóniai közölt kerámiaanyagban még 
egyedi.35 Az északitáliai, barbotindíszes csészéket 
Pannoniában az 1. század végén — 2. században használ
ták.36 A barbotindíszes rheinzaberni edények használata 
provinciákban a 2—3. századfordulóra keltezhető,37 

melynek alapján a 3. sz. első felében készülhetett ez az 
edénytöredék. Ugyancsak ismeretlen típus még eddig a 
fekete bevonatos Drag. 37. formát utánzó reliefdíszes 
sigillatát utánzó tál töredékei (1976/9. gödör) Ezen a tö
redéken felül és alul a kétsoros fogaskarcolásos sávval 
határos szabad mezőben jobbra tekintő, eléggé elnagyolt 
mintázatú madárábrázolás a délgalliai előképet idézi.38 

A helyi, nem fekete, nem szürke kerámián a madárábrá
zolás először a 2. sz. harmadik évtizedéig működő Kis-
celli úti reliefdíszes anyagban tűnik fel,39 a század kö
zepére keltezhetőek a gázgyári fazekastelep és a gorsiumi 
reliefdíszes termékeket előállító műhely működési ide
je.40 Töredékünkön már nem a délgalliai előkép domi
nál, hanem az előbb említett helyi műhelyek egymásra
hatását, részben az egyéni ízlést (fekete bevonat, durvább 
kivitelezésű madár) tükrözi, melynek alapján működhe
tett a 2. sz. második felében ez a még ismeretlen fazekas
műhely, melynek produktumainak töredékeit ezek a ma
daras tálak képviselik. 

A reliefdíszes sigillaták utánzatai között kell megem
lítenünk két töredéket, amelyen a hétágú, legyezőalakú 
levelek sora díszíti az oldaltöredékeket, két ritkított 
fogaskarcolásos sor között, ez utóbbi alatt leveles sor
minta. (1976/1, 9. gödör)41 A növényi reliefdíszes 
sigillatautánzatokhoz tartozik még a belül fekete, kívül 
barna bevonatos virágdíszes oldaltöredék, melynek mo
tívumváltozata az aquincumi polgárvárosból származó si-
gillatautánzatain is feltűnnek.42 (1976/9. gödör) Az alsó 
levélkoszorú motívuma a fekete bevonatos tálon dél
galliai hatást tükröz és gyakori a pannóniai anyagban. 
(1974/1. gödör)43 
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A sigillatautánzatokon kívül a pecsételt áru nagyon 
változatos és egyedi mintakincsekkel jelentkezett a helyi 
leletanyagban. A pfaffenhofeni műhely mintakincsei 
között találjuk meg a rovátkáit félkör-motívum alatt a 
kagylót utánzó sorminta eredetét,44 mely egy narancs
színű bevonatos, pecsételt díszű töredéken került elő a 
sűrűn rovátkolt minta a fogaskarcolással együtt. 
(1977/15. gödör) A narancsszínű bevonatos töredékek 
a 2. sz. folyamán kerülhettek Budatétényre — helyi 
importként - a Kiscelli úti fazekasműhelyből.45 

A szürke pannóniai anyagban a rovátkáit félkörben a 
rovátkáit koncentrikus körminta gyakori motívum, de 
sok esetben ezen belül hétágú, legyezőalakú levél
minta fordul elő és a rovátkáit elválasztóvonal alul eny
hén megvastagodik vagy hétágú levélben zárul.46 

(1976/1/A. 5,9 gödör) 
A háromszög alakú, ritkított háromsoros minta után 

bepecsételt levélminta tűnik fel sormintaként egy vilá
gosszürke, sigillataformát utánzó tál ornamentikája
ként. (1974/1. gödör) 

A körteformájú, rovátkolt szélű pecsételő ügyetlen 
használatát figyeltük meg egy barnásszürke, fogaskarco-
lásos sorral díszített töredéke is. (1974/2. gödör) 

A szürke pecsételt áru a Budatétény környéki lelőhe
lyeken már a Flaviusok után feltűnik.47 A mintakincsek 
részben a délgalliai motívumok utánzatai,48 részben a 
helyi műhelyek egymásrahatásából alakultak ki a 2. sz. 
folyamán. 

Már a 3. sz. elejére keltezhető az a világosszürke, pe
csételt töredék (1976/9. gödör) tagolt rozettamotívum-
mal, melynek eredetét a pfaffenhofeni sigillatákon talál
juk meg.49 

A szürke bevonatos áru közül még egy oldaltöredéket 
kell megemlíteni, ahol a bevésett párhuzamosok között, 
bevésett, fektetett S alakú hullámvonal-díszt használtak 
fel. (1974/1. gödör) Ez a motívum a 2. sz.-ban elég 
gyakori.50 

A fogaskarcolások több változatát használták fel a 
helyi leletanyag díszítéséhez,51 úgy a szürke bevonatú 
és a téglaszínű árun is. (1976/ 9 gödör) 

Az ujjbenyomásos dísz applikált szalagon egy oldal
töredéken (1976/1/B), fésülésdísszel együtt ujjbenyomá-
sos sorminta (1976/1/A gödör) tűnik fel és végül önmagá
ban egyetlen ujjbenyomást alkalmaztak egy téglaanyagú 
oldaltöredéken (1976/1/A gödör) Az ujjbenyomás mo
tívum alkalmazására több példa adódik Pannoniából is, 
fésüléssel együtt az adonyi IV. palánktábor leletei kö
zül ismeretes.52 

A besimított dísz egy szürke fazék oldaltöredékén, 
nagyon hegyes változatban, hosszított formában az egész 
felületet betöltő hullámvonal-minta alakjában jelentke
zett. (1976/9 gödör) E típus más változatát a Kende ut
cai és a gorsiumi leletanyagban találtuk meg.53 

A festett áru között megemlítjük a piros csíkokkal 
festett dörzstál peremtöredékét, mely a pannóniai 
anyagban gyakori. (1976/9 gödör)54 Edény perem-oldal
töredékén narancsszínű festést alkalmaztak, melyen be
vésett párhuzamosok között bevésett hullámvonaldísz 
egy pécsi edénytöredéken is előfordul.55 (1974/2. gödör) 
Még említésre méltó egy oldaltöredéke, ahol nyersszínű 

alapon a legsötétebb barna színtől folyamatosan a leg
világosabb narancssárga festéséig alkalmaztak. 1976/9. 
gödör) 

A kerámialeletek között kell beszélnünk a téglaszínű 
alapon téglaszínűre égetett kettős homlokránccal jelzett, 
kopasz férfifej jobb töredékéről, felfelé húzódó szemöl
dökkel és átfúrt, felfelé tekintő pupillával, mely egyben 
teljesen egyéni, realisztikus szobrászati alkotásnak is 
tekinthető. (1974/1. gödör) 

Végül egy kurzív feliratos, sötétszürke bevonatú 
edény aljtöredékét említjük meg (1976/1. gödör), ame
lyen a 2—3. sz.-i betűtípusok alapján . . lianus töredékből 
esetleg a Iulianus nevet ismerhetjük fel.56 

A fémleletek közül a három vasból készült ekepapucs 
került elő (1977/15. gödör), melyek a mezőgazdasági 
művelést tanúsítják. A szerszámok, melyeknek faalkat-
részei elpusztultak — formailag a köpüs nyelű ekevas 
típusához tartoznak.57 A római hódítás után tűnnek fel 
Aquincumban és más pannóniai lelőhelyről is ismerjük 
ezt a típust.58 

Az 1976/9. számú objektum betöltésének alsó részé
ből tizenegy agyaggúlát tettünk el. Ezek, mivel — egy 
lelőhelyről kerültek elő - feltételezzük, hogy a helyben 
működő szövőszék tartozékait képviselik, a faalkatré-
szek már elpusztultak. A két ágasfa között fent vízszin
tesen egy keresztrudat helyeztek el és ebből az alaptí
pusból fejlődött ki a nehézkes, álló szövőszék típusa,59 

ahol minden láncfonal végére a fonal kifeszítése miatt 
súlyokat helyeztek el, ezeknek a funkcióját töltötték 
be az előkerült, zömök, piramis alakú agyaggúlák.60 

Ezt a típust használhatták Budatétényen. (25. kép) 
A vaskori, görög, egyiptomi ábrázolások is e típus el
terjedését hangsúlyozzák.61 

A budatétényi helyi termékeken kívül és a helyi 
importon kívül62 a távolabbi provinciák sigillatamű-
helyeinek gyártmányai is előkerültek. A rheinzaberni 
műhely további produktumait megtaláltuk a későbbi 
feltárásaink során is63 a westerndorfi gyártmányokkal 
együtt,64 melyek a Severusok korában árasztották el a 
piacot. A lezouxi műhely termékei kevés számban, de 
megjelentek itt is. Pannóniai viszonylatban e termékek 
importja Hadrianus—Antoninus korra tehető.65 

A budatétényi vicus objektumainak további jellem
zése.66 

A feltárt objektumok közül a limesút menti két he
lyiséges kőalapozású épületen (1977/18. jelenség) kívül 
hitelesítettünk két feltehetően téglalap alakú agyagfalas 
ház alaprajzát. (1977/14-15. gödör) Itt már a cölöpök 
helyei nem voltak megfigyelhetők, ezért a beosztására és 
a tetőzésére vonatkozó adatunk nincs. A házak patkó
alakú, kiugró tűzhely-gödrét mindkét esetben sikerült 
rögzítenünk. Alaprajzilag a gorsiumi VI. számú házzal 
egyeznek meg, de méretben a budatétényiek nagyob
bak.67 Egy másik téglalap alakú háznál (1976/1. gödör) 
a DK-i résznél voltak tűzhelyre utaló foltok. Cölöpre, 
padozatra már nincs adatunk. Egy másik téglalap alakú 
ház részletét tártuk fel az egyik objektumban (1976/4. 
gödör), melynek hiányzó részletét a modern földút ki
alakításával pusztították el. A ház egyik sarokrészé-
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nél egy 45 cm átmérőjű cölöphelyet figyeltünk meg, 
mely ugyancsak kevés adat a felépítmény rekonstruá
lásához. 

Ezeken a házakon kívül még egy téglalap alakú szövő-
házat is feltártunk (1976/9. gödör) A gödör ÉNy-i részén 
egy cölöphelyet dokumentáltunk, de az északkeleti sa
rok patkóalakú formája, a tűzhely helyének nyomára 
utal. Feltűnő a szövőház Ny-i és D-i oldalán a nagyjából 
négyzetalakú lapos kövek elhelyezése, talán a szövő
székekkel kapcsolatos funkciójuk lehetett — melyet már 
helyileg alakítottak ki. 

A házakon kívül egy hosszított, ovális, félig földbe 
mélyített agyaggerincekkel ellátott lakógödör típust kell 
megemlíteni. (1974/1. gödör, 1976/2. gödör) E lakó
gödrök felépítményének szerkezeti funkciójához tartoz
hattak az apró kövekkel ékelt agyaggerincek. A felépít
ményhez tartozó két 40 ill. 20—25 cm átmérőjű cölöpök 
helyét — egy-egy esetben figyelhettük meg. 

Kissé szabálytalan köralakú, félig földbe mélyített 
lakógödör típusa is előfordult (1976/5. gödör) A fel
építményre egyetlen 30 cm átmérőjű cölöphely utal. 

Ugyancsak szabálytalan köralakú, de mén föld feletti 
lakógödör típusa is előfordult (1974/2. gödör), ahol az 
északnyugati szélen egy 40 cm széles cölöphelyet még 
tudtunk hitelesíteni, de már a megfelelőjét elpusztítot
ták. Négy karólyuk nyoma gödrön belül hitelesíthető 
volt. Ezt a megközelítőleg köralakú lakógödör típust 
képviseli az az objektum (1976/12. gödör), ahol két 
20-25 cm átmérőjű cölöphelyet figyeltünk meg. 

Szabályos köralakú lakógödörként funkcionált még 
az a gödör (1976/13. gödör), amelynek felhagyása után 
egy szarvasmarha tetemet földeltek el. 

A budatétényi, utóbbi három évben feltárt ipari ren
deltetésű objektumok közül a szövőházról (1976/ 9. 
gödör) már az előbbiekben szó volt. Egy másik ipari 
jellegű objektum (1974/4. gödör) a két szélén elvéko
nyodó, közel 14 m hosszú és 1 m széles. Pontosabb 
funkcióját leletanyag és analógia hiánya miatt még nem 
lehet meghatározni. 

A feltehetően gazdasági rendeltetésű építmények tég
lalap alakban Ül. megközelítőleg köralakban jelentkeztek 
telepünkön. (1976/16, 17. gödör és 1976/10,11,1/B-C 
gödrök) 

Ismeretlen rendeltetésű kisebb gödrök, esetleg vermek 
funkcióját szolgálták az 1974/3, 6 és az 1976/3, 7, 6. 
sz. elszíneződések. 

összefoglalva a budatétényi telepen az 1972—1977. 
évek alatt negyvenhárom objektumot tártunk fel.68 Eb
ből öt házat tártunk fel (1972/2, 1973/12, 1977/18, 
1977/14, 1976/1), melyek közül három kőalapozással 
rendelkezett. Tizenkettő lakógödröt hitelesítettünk. 
Ezek közül három köralakú kunyhó (1972/4, 1976/12, 
1974/2). E típusnak félig földbe mélyített változatát tük
rözi az 1976/5. objektum. Az ovális alakú, félig földbe 
mélyített lakógödrök közül az egyik feltehetően deszka-
padlós volt (1972/7) és kettőnél agyaggerincek jelentkez
tek apró kövekkel. (1974/1, 1976/2) A többi lakógödör
részlet volt (1973/1, 4, 5, 7) Két ipari jellegű objektu
mon kívül (1976/9, 1974/4) kilenc gazdasági rendelteté
sű mutatkozott téglalapul, köralakú alaprajzzal. (1972/8, 
16, 17; 1976/1/B-C, 10, 11, 16, 17). A kis vermeket és 
azoknak részleteit tíz esetben figyelhettük meg. (1972/3, 
9, 15; 1973/2, 3; 1974/3, 6; 1976/3, 6, 7) Feltártunk 
még egy kisebb szabadon álló tűzhelyet (1972/5) és egy 
szemétgödörkomplexust. (1972/10) 

A telepjellegzetességeken kívül egyetlen bolygatott 
téglas/rí (1974/5) kell megemlíteni. A legközelebbi cam-
ponai későrómai temetkezésekre már vannak ada
taink.68/8 

Az egyik felhagyott lakógödörbe való szarvasmarha
temetkezés tényét is megállapíthattuk. (1976/13) 

A budatétényi telep objektumait teljes egészében nem 
rekonstruálhattuk, mert még 1972-ben — a telep felső 
részét — gépi talajművelés során leszedték. Ennek elle
nére annyit megállapíthattunk, hogy a budatétényi 
telep 1972—1977. év között feltárt emlékei egyrészt 
közismertek a 2—3. sz.-i császárkori vicusok69 eddig fel
tárt objektumai között, másrészt egyéni vonásokkal ren
delkeznek. Ezek az ovális, félig földbe mélyített lakó
gödör-típus agyaggerincekkel (1974/1, 1976/2), a szövő
ház (1976/9) és az ipari objektumok formái (1974/4 és 
1972/8,16-17). 

A 2—3. sz.-ra keltezhető telep nem katonai jellegét 
hangsúlyozza - az eddig tapasztalt - bélyeges téglák 
teljes hiánya. A telep lakói főleg mezőgazdasággal, szö
véssel és más ipari tevékenységgel foglalkoztak.70 A te
lepen eddig éremanyag nem került elő. A korábban 
feltételezett limesút egy szakaszát Budatétényben 
1977-ben sikerült hitelesíteni.71 Albertfalva és Campona 
közötti szakasz stratégiai szerepét — a környező ada
tok kapcsán — továbbra is indokoltnak tartjuk,72 sőt 
ennek hitelesítését a délbudai limeskutatás egyik céljá
nak tekintjük.73 
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KRISZTINA SZIRMAI 

Zusammenfassend haben wir auf dem Gelände der 
Ausgrabungen in Budatétény 1972—1977 dreiundvierzig 
Erscheinung dokumentiert.68 Wir legten fünf Häuser 
(1972/2, 1973/12, 1977/18, 1977/14, 1976/1) frei, von 
denen drei ein Steinfundament hatten, und legalisierten 
zwölf Wohngruben. Von diesen waren drei kreisförmige 
Hütten (1972/4, 1976/12, 1974/2). Eine Variante dieses 
zur Hälfte in den Boden versenkten Typs widerspiegelt 
das Objekt 1976/5. Von den ovalen, halb in den Boden 
versenkten Wohngruben hatte eine vermutlich einen Bret
terboden (1972/7), und bei zweien zeigten sich Lehm
grate mit kleinen Steinen (1974/1, 1976/2). Die übrigen 
waren Teile von Wohngruben (1973/1,4,5,7). Mit Aus
nahme von zwei Objekten gewerblichen Charakters 
(1976/9, 1974/4) dienten neun wirtschaftlichen Zwek-
ken, diese hatten einen rechteckigen oder kreisförmigen 
Grundriss (1972/8,16,17; 1976/1/B-C/10,11,16,17). 
Die kleinen Speicherg Gruben und deren Detaile doku
mentierten wir in zehn Fällen (1972/3,9,15; 1973/2,3; 
1974/3,6; 1976/3,6,7). Wir legten ferner noch einen klei
nen freistehenden Herd (1972/5) und einen Abfallgruben
komplex (1972/10) frei. 

Ausser den Siedlungscharakteristiken ist nur ein ein
ziges aufgewühltes Ziege]grab (1974/5) erwähnenswert, 
über die nächstgelegenen spätrömischen Bestattungen in 
Campona besitzen wir bereits Angaben.68'a 

Wir dokumentierten auch die Tatsache einer Rinder
begrabung in einer aufgelassenen Wohngrube (1976/13). 

Abbildungen 

Abb. 1. Lageplan der Rettungsgrabungen in Budaté
tény. 

Abb. 2. Zusammenfassende Lageplan der Rettungsgra
bungen in Budatétény, 1974-1977. 

Abb. 3. 1. Erscheinung 1974/1 während der Freile
gung, von NO, 2. westlicher schnitt von Er
scheinung 1974/2, 3. Erscheinung 1974/4 
nach der Freilegung, 4. aufgewühltes Ziegel
grab von W. 

69. Szirmai 1978, 64. 62. j . és még az intercisai 
vicusról: Id. Visy 1974, 250., a balatongyöröki 
vicusról: Id. Bükéi L.-Müller R.: RégFüz 1:33. Bp. 
1980. 28., szakonyi vicusról: D. Gabler 1980-
1981,71-88.és 115.j. 

70. Szirmai K. 1978.64. 
71-72. Szirmai K. RégFüz 1:31. 1977-1978.47-48. 
73. Szirmai K. RégFüz 1:31. 1977. 47-48., Itt említ

jük meg, hogy a felmérések Farkas Pál és Héjjas 
Pál munkája. A részletrajzokat Gáli Gyuláné és 
Horváth Csaba készítette. A fotók Molnár Ilona 
felvételei és nagyításai. 

Die Objekte der Siedlung in Budatétény vermochten 
wir nicht, zur Gänze zu rekonstruieren, da noch 1972 
der obere Teil der Siedlung im Laufe maschineller Boden
bearbeitung abgetragen wurde. Dessenungeachtet konn
ten wir feststellen, dass die in Budatétény 1972—1977 
freigelegten Denkmäler teils unter den in den Vici69 der 
Kaiserzeit des 2 . -3 . Jh. bisher erschlossenen Erschei-
nungs allgemein bekannt sind und teils über individuelle 
Züge verfügen. Diese sind der ovale, halb in den Boden 
versenkte Wohngrubentyp mit Lehmgraten (1974/1, 
1976/2), die Weberei (1976/9) und die Formen der Ge
werbeobjekte (1974/4, 1972/8,16,17). 

Den nicht militärischen Charakter der aus dem 2 . -3 . 
Jh. stammenden Siedlung wird durch das — bisherige — 
vollständige Fehlen von gestempelten Ziegel betont. Die 
Bewohner der Siedlung befassten sich hauptsächlich mit 
Landwirtschaft, Weberei und anderen industriellen Tätig
keiten.70 Münzen kamen in der Siedlung bisher nicht zum 
Vorschein. Einen Abschnitt der angenommenen Limes
strasse konnten wir 1977 in Budatétény dokumentie
ren.71 Die strategische Rolle des Abschnittes zwischen 
Albertfalva und Campona halten wir — aufgrund der um
gebenden Angaben — nach wie vor für begründet und be
trachten sogar dessen Ausgrabung als eines der Zieles der 
Limesforschung in Südbuda.73 

Abb. 4. Bedeutendere Schnitte der Rettungsgrabung 
von 1974. 

Abb. 5. 1—4. Funde aus den Rettungsgrabungen der 
Jahre 1974,1976. 

Abb. 6. 1—12: Bedeutendere Gefässprofils aus den 
Rettungsgrabungen in Budatétény 1974-
1976. 
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Abb. 7. 1—3. Siegelverzierte und SigÜlata nachahmen
de Schüsselbruchstücke aus der Rettungsgra
bung vom Jahr 1974. 

Abb. 8. 1—9. Sigillatabruchstücke aus der Rettungsgra
bung vom Jahr 1974. 

Abb. 9. Schnitte der 1976 freigelegten bedeutenderen 
Objekte. 

Abb. 10. 1. Teil der Freilegung von Erscheinung 1976/1 
von S, 2. Erscheinung 1976/2 während der 
Freilegung von NO. 

Abb. 11. Bodenbruchteil eines Ge fasse s mit eingeritzter 
Inschrift (lu) lianus. 

Abb. 12. Bodenbruchteil eines Gefässes mit der einge
ritzten Inschrift (lu) lianus. 

Abb. 13. 1—11. SigÜlatabruchstücke aus der Rettungs
grabung von 1976. 

Abb. 14. Grundriss und Schnitt des Objektes 1976/2. 
Abb. 15. Grundriss und Schnitt des Objektes 1976/9 

(Weberei) 
Abb. 16. 1. Objekt 1976/9 (Weberei) während der Frei

legung, von SW, 2. Objekt 1976/9 (Weberei) 
nach der Freilegung, von SW, 3. Rest eines 
Rinderskeletts das dem oberen Teil von Er
scheinung 1976/13, 4. Erscheinung 1976/17 
während der Freilegung. 
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tárásokról. 

2. kép A budatétényi leletmentő ásatások összesítő 
rajza 1974-1977. között. 
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3. Az 1974/4. gödör kibontás után. 
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5. kép 1 - 4 . Leletek az 1974,1976. évi leletmentő fel
tárásokról. 
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9. kép Az 1977. évben feltárt jelentősebb objektu
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2. Az 1976/2. gödör kibontás közben ÉK-ről. 
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12. kép Edény aljtöredéke [Iujlianus bekarcolt fel
irattal. 

13. kép 1—11. Sigillatatöredékek az 1976. évi leletmentő 
feltárásból. 

14. kép Az 1976/2. objektum alaprajza és metszete. 
15.kép Az 1976/9. objektum (szövőműhely) alap

rajza és metszete. 

Abb. 17. 1—2. Bruchteile einer Sigillata nachahmenden 
Schüssel vom Objekt 1976/9. 

Abb. 18. Sigillata nachahmende Schüssel aus der Füller
de von Objekt 1976/9. 

Abb. 19. 1—2. Zu den Webstühlen gehörende durch
bohrte Tonpyramiden von Objekt 1976/9. 

Abb. 20. 1. Teil der Freilegung von Erscheinung 1976/ 
16,2. Fundamentierung der östlichen Mauer 
des Steingebäudes vom W, 3. Gesamtansicht 
des Steingebäudes mit zwei Räumen vom SO, 
4. Überreste der Limesstrasse, die das Stein
gebäude östlich abgrenzt, von NO. 

Abb. 21. Bruchstück eines tieferen Bechers mit a bar-
botine-Verzierung aus der Freilegung von Er
scheinung 1976/16. 

Abb. 22. Bedeutendere Schnitte der Freilegung von 
1977. 

Abb. 23. 1—3. Metallfunde aus der Freilegung von Er
scheinung 1977/15.; 

Abb. 24. 1 —3. SigÜlatabruchstücke aus der Freilegung 
von Erscheinung 1977/17.; 

Abb. 25. Typ des Webstuhls aus Budatétény (Zeich
nung: Nach I. Ecsedy—P. Krasznai).; 
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1976/13. objektum felső részében. 
4. Az 1976/17. gödör kibontás közben. 
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radványa ÉK-ről. 
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az 1976.16. gödör kibontásából. 

22. kép Az 1977. évi feltárás jelentősebb metszetei. 
23.kép. 1-3. Fémleletek az 1977/15. gödör kibontá
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