
MATOLCSI JÁNOS 

A BUDATÉTÉNYI RÓMAI KORI ÁLLATCSONTLELETEK 

Budatétény területén (Bp. XXII. Növény u. 2. sz.) 
Szirmay Krisztina római település nyomaira bukkant és 
több évi kutatómunkával a települést feltárta. Az ásatás 
során 1447 db állatcsont került felszínre, amelyet — mi
ként az előzetes jelentésből kitűnik — a 2—3. sz.-ból 
valónak1 határozta meg. Szívesen vállalkoztam az elő
került csontanyag faji hovatartozóságának elbírálására és 
archeozoológiai feldolgozására, mert ezáltal egy kevésbé 
ismert korszak gazdasági helyzetébe tekinthetünk bele. 

Az összes leletek 7,6%-a töredékessége miatt nem volt 
meghatározható. A meghatározott 1337 db csontról 
megállapíthattuk, hogy azok mindössze 8 állatfajhoz 
tartoznak. A fajok kevés száma feltűnő jelenség, kü
lönösen azért, mert a vadállatok csontjai úgyszólván 
teljesen hiányoznak a leletek közül. Ezért van az, hogy a 
csontanyag 99,25%-a háziállatokhoz tartozik. Vala
melyest más a helyzet, ha az egyedek valószínűségi 
számát2 vesszük tekintetbe, de a háziállatok aránya ak
kor is az összesnek 96,15%-át teszi ki, a fennmaradó 
3,84% mindössze csak 3 egyedet jelent. 

A vadállatok alacsony aránya nem egyedül álló jelen
ség, mert római kori településhelyeken gyakran előfor
dul, hogy a leletek között alig találnak vadállat-csontot. 
Például von Hauwald, G. Pfaffenhofen-ből3 meghatá

rozott 3177 csontleletnek 99,4%-át, Zawatka, D. és 
Reichstein, H. Bentumersilből4 4977 csontnak 99,3%-át 
háziállat-csontnak határozta meg. így tehát a vadálla
tok 0,6 és 0,7%-ot kitevő hányada elenyésző volt. Ha
zánkban is akadnak ilyen lelőhelyek, ahol a vadállat
csontok száma felettébb kevés s a vadászat még a sport
szerű lehetőségeket sem meríti ki. 

Arra lehetne gondolni, hogy a vadállatok hiánya az 
állattartás fejlettségének a jele, miáltal nem szorultak 
vadászatra Budatétény római kori lakosai. Azonban 
nemcsak erről van szó, ami kitűnik abból, hogy a cson
tok 96,9%-át szarvasmarha-, juh- és kecskecsontok te
szik ki, és az egyedek összességének is 84,6%-át alkotják 
ezek a fajok. Ezzel szemben teljesen hiányzott a tyúk, 
lúd, macska a háziállatok közül. Bennünk ez olyan gaz
dasági helyzet benyomását kelti, hogy Budatétény római 
kori népességének körében nem annyira az állattartás, 
talán inkább az ellátás megszervezése volt döntő. Eset
leg légiók táplálása volt a fő feladat. 

A háziállatok között legnagyobb számban a szarvas
marha volt jelen, csontjai az összes csontoknak 48,7%-
át teszi ki, az egyedeknek pedig 44,8%-át alkotja (1. táb
lázat). Ezek az arányok azt mutatják, hogy az elfo
gyasztott állatoknak csaknem a fele szarvasmarhából 

Az állatcsontok megoszlása fajok szerint 
1.táblázat 

Háziállatok 
Szarvasmarha 
Ló 
Juh és kecske 
Sertés 
Kutya 
Háziállatok együtt 

Vadállatok 
őstulok 
Szarvas 
Madár 

Vadállatok együtt 

Házi- és vadállat összesen 

Meghatározhatatlan 

Mindösszesen 

A területről 13/1976 gödör Összesen 
csont egyed csont egyed csont % egyed % 

523 30 128 5 652 48,72 35 44,87 
495 19 3 1 498 37,27 20 25,64 
145 10 1 1 146 10,92 11 14,10 

17 6 - - 17 1,27 6 7,70 
14 3 - - 14 1,04 3 3,84 

1194 68 132 7 1327 99;25 75 96,15 

7 1 7 0,52 1 1,28 
- - 1 1 1 0,07 1 1,28 

2 1 - - 2 0,14 1 1,28 
9 2 1 1 10 0,74 3 3,84 

1203 70 133 8 1337 100,00 78 100,00 

- - - - 110 - - -

_ . 1447 _ _ 
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A meghatározott csontanyag 
2. táblázat 

Csontok Szarvas
marha Ló Juh és 

kecske 

Processus cornu 2 11 
Cranium 56 111 22 
Mandibula 34 36 14 
Dentés 31 38 12 
Vertebrae + sacrum \ 111 67 2 
Costae 62 24 11 
Scapula 29 23 7 
Humerus 26 12 16 
Radius + ulna 45 24 9 
Metacarpus 25 21 6 
Pelvis 42 57 5 
Femur 53 27 6 
Tibia 39 12 17 
Metatarsus 27 16 6 
Ossa carpi + tarsi 32 13 2 
Ossa digiti 38 17 -

összesen 652 498 146 

állott. Az utána következő ló 25,6%-ot tett ki, a juh- és 
a kecske pedig 14,1%-a volt az egyedek összességének. 
A sertéscsontok elenyésző számban voltak az anyagban. 

Ezekből az arányokból következtethetünk az elfo
gyasztott hús összetételére. Pidoplicsko, I. G. az élősúly 
kiszámítása szempontjából 3—4 sertést, 10 juhot vett 
egyenértékűnek egy szarvasmarhával.5 Lényegében ezt a 
normát alkalmazzák a mai agrártudományi szakkönyvek 
is. Kérdés azonban, mennyire felelnek meg a mai normák 
a közel kétezer évvel előbbi viszonyoknak, amikor az ál
latok más fajtájúak, kevésbé tápláltak és kisebb élő
súly úak voltak. Ha feltételezzük, hogy az utóbbi meg
állapítás valamennyi háziállatra érvényes, akkor az ará
nyok valószínűleg a régi korokra is vonatkoztathatók. 

Ebből a felvetésből pedig az következik, hogy Buda-
tétény római kori lakosainak a hússzükséglet 90%-át a 
szarvasmarha és a ló adta, de első helyen a szarvas
marha állott. Az egyes háziállatok és emlős vadállatok 
jelentőségét a hústáplálék biztosítása szempontjából 
a következők szerint becsülhetjük: 

szarvasmarha 58,1% 
ló 32,0% 
juh és kecske 2,2% 
sertés 3,6% 
őstulok 3,5% 
szarvas 0,9% 

Külön kezeltem a 13/1976. számú lakógödörből ki
került állatcsontokat. Ezek az egész leletanyagnak 9,,9%-
át alkották és döntően szarvasmarha csontmaradványai
ból állottak. A 128 db szarvasmarhacsont 5 egyedhez 
tartozhatott, amelyek közül 3 fiatal, 1 szubadultus és 

Sertés Kutya őstulok Szarvas Madár összesen 

- - Î — 14 
1 — - — 194 
3 — — — 94 
2 — — — 83 

- — - — 180 
4 - — — 101 

- — - - 60 
- — - — 55 
1 - - — 79 

- - — - 53 
- — — - 105 
— — - 1 87 
— 1 - 1 72 
— 1 _ — 50 
— 2 — -- 49 
3 3 - - 61 

14 7 1 2 1337 

1 aduitus korú volt. A többi állatcsont véletlenszerű 
előfordulásnak látszik, hiszen mindössze 3 egyedet kép
viseltek. 

A következőkben az egyes érintett állatokat fajon
ként tárgyalom. A vizsgálódásom arra irányul, hogy meg
keressem a római kor fejlettebb állattenyésztésére utaló 
ismérveket és az egyes állatfajok esetében a római kori 
jellegzetességeket. Ezért összehasonlítást teszek a német 
lelőhelyeken előkerült csontok nagyságát érzékeltető 
adatokkal és a hazai avar lelőhelyek vonatkozó méreteivel. 

Szarvasmarha 
(Bos primigenius f. taurus L., 1758) 

A nagy számú szarvasmarhacsont között viszonylag 
sok értékelhető darab akadt, még ha a fiatal korú egyede
ket figyelmen kívül hagyjuk is. Megszokott jelenség ez a 
római kori csontanyag vizsgálatánál, ami az állatok fel-
aprózásának más módját sejteti, mint amit megszoktunk. 
Jól látható ez abból, hogy a csontleletek 26,5%-a csigo
lyákból és bordákból tevődött össze, de a csigolyák nem 
voltak kettévágva, mert az állatokat nem hasították két 
félre. Az állatok felaprózásának a maitól eltérő módjáról 
tanúskodik az épen maradt végtagcsontok viszonylag na
gyobb mennyisége is. 

A koponyát sok töredék képviselte. Ezek a fragmen
tumok azonban csak az életkorcsoportok megállapítására 
voltak alkalmasak abban az esetben, ha rajtuk a fogak ki-
hasadása és váltódása elbírálható volt. Felhasználtuk az 
életkor szerinti csoportosításra a végtagcsontokat is, 
amennyiben az epiphysisek elcsontosodottságának mér
tékéből megállapítható, hogy növendék, majdnem fel
nőtt, vagy felnőtt állatról van-e szó.6 Nos, a mi vizsgá
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lati anyagunkban a fiatal állatok voltak többségben, a 
következők szerint: 

juvenilis 12 egyed 34,2% 
subadultus 8 egyed 22,8% 
aduitus 15 egyed 42,8% 
összesen 35 egyed 100,0% 

A csontanyag már az első megtekintésre is elárulta, 
hogy a fejlett állattenyésztéséről ismeretes római korból 
való. Az állatok nagyobbak, mint amelyek a. megelőző 
vaskorban éltek és meghaladják a római kort követő kö
zépkor állatainak nagyságát is. Ilyen szarvasmarhák csak 
a római korban léteztek és azt követően eltűntek. De 
nemcsak a csontok nagysága mutatja ezt, hanem formá
juk, alakjuk is eltérő a középkori csontokétól. 

Az egyetlen mérhető koponya a mai magyar szürke 
marha koponyáinak közepesével megegyező nagyságú. 
A legnagyobb homlokszélessége 217 mm, a legnagyobb 
orr csontszélesség 57 mm, a legnagyobb hátsó szélesség 
211,5 mm, a condylusok távolsága 114 mm. A méretek 
közönségesek a magyar szürke szarvasmarha tehenei kö
zött. Csak az orrcsontszélesség tűnik nagynak, átlagon 
felülinek. Több méret nem volt felvehető, mert a szarv
csapokat levágták, az agyüreget felnyitották és az arci 
rész is hiányzik. Az azonban megállapítható a koponyá
ról, hogy nem tartozik a magyar szürkével egyező primi
genius típusú szarvasmarha-csoportba. 

A két szarvcsap, amely hosszában nem mérhető, 190-
175 mm báziskörméretű. Az előbbi tekintélyes méretű, 
hiszen legnagyobb átmérője is 70 mm, de a legkisebb át
mérő már 47,7 mm, ami erős lapítottságra mutat. A la-

Pi fog hiányzik 

Szarvasmarha mandibula-méretek (mm) 

E g y e d e k 

3.táblázat 

Zápfogsor hossza 137,0 134,2 127,7X 138,0 133,4 136,6X 134,0 
Előzápfogak hossza 50,0 49,6 39,8X 49,5 47,6 41,8X -
Valódi zápfogak hossza 88,0 84,4 88,0 85,5 82,3 93,4 -
M 3 hossza 37,2 37,4 38,0 37,0 40,5 44,3 36,7 
M 3 szélessége 15,0 13,5 14,8 15,4 16,4 14,7 13,8 
Pi -tői a Coronoideusig - - - 286,5 - - -
Testmagasság a nyaknál - - - - 29,3 29,8 27,4 
Testmagasság Pj előtt 44,2 - 46,3X 41,0 42,4 47,4X 40,8 
Testmagasság M ! előtt 57,0 54,0 51,4 53,8 54,5 57,6 54,0 
Testmagasság M3 után 74,0 75,0 73,0 71,6 72,6 83,5 75,5 
Test legnagyobb szélessége 30,7 27,4 29,3 29,0 26,4 28,4 28,4 

pítottsági indexe 68,1%-ot ér el, ami a primigenius típus-
sú marhák között szokatlan jelenség, mert a szarvcsapok 
majdnem kerek keresztmetszetűek. Streitferdt, U. K. 15 
római kori szarvcsap közül mindössze egyet talált, 
amelynek lapítottsági indexe 70-nél kisebb.7 Igaz, a má
sik szarvcsap lapítottsági indexe 82,3%-ot tesz ki, de ez 
báziskörméreténél fogva sem tartozhat a primigenius tí
pusba (1. kép). 

Anyagunk kiegyenlítettebb, mint amit más római kori 
lelőhelyen találtak. Kitűnik ez a mandibula-méretek ki
egyenlítettségéből (3. táblázat). A zápfogsor-hossz 
127,7-137,0 mm között van és az átlaguk 134,4 mm. 
Ezzei szemben a Vemania nevű késő római táborban 
129—145 mm között változik a zápfogsor hosszúsága az 
átlaguk pedig 135,5 mm.8 Még nagyobb a variációs szé
lessége a négy délnémet római kori lelőhelyen feltárt 
szarvasmarha mandibulák méreteinek. Itt 113,5-141,0 
mm között van a zápfogsor hosszúsága9 130,6 mm-es 
átlag mellett. Az viszont kiemelendő, hogy a mi anya
gunkban levő 7 alsó állkapocs közül kettőből hiányzik a 
Pi , amely jelenség talán valamely család vagy vérvonal 
ismertetőjegye lehet. 

A csigolyák általában nagyobbak a római kori csigo
lyák közepesénél. Az atlas felső ívének hossza 39,0— 
47,4 mm, alsó ívének hossza pedig 37,0-44,0 mm, a 
A cramális ízületi felület szélessége 89,7—115,0 mm, a 
caudiális ízületi felület szélessége 83,4—104,3 mm. 
A németországi lelőhelyeken talált atlasok méretei nem 
érik el a budatétényi felső méreteket. Ugyanilyen vi
szony mutatható ki az egyetlen epistropheus leletünkkel 
kapcsolatosan, amelyen a felső ív hossza 85,0 mm, a 
test legkisebb szélessége 56,8 mm, a craniális ízületi 
felület szélessége viszont 104,4 mm. 

A lapockáknál is ez lenne a helyzet, ha nem volna 
egy feltűnően kisméretű scapula a budatétényi leletek 
között. Az a példány, amelyen a collum scapulae legki
sebb szélessége 30,7, az angulus articularis szélessége 
pedig 54,0 mm, oly kicsiny, hogy csak 73,0—87,0%-át 
éri el a németországi legkisebb lapockák ugyanolyan 
méreteinek (4. táblázat). Lehetséges, hogy ez a lapocka 
nem teljesen kifejlődött egyedből való. 
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Ami az elülső végtag csontjait illeti, viszont fordított 
a helyzet, mint amit a lapocka legkisebb példányából le
vonhatunk. A humerus, radius és a metacarpus Buda-
tétényben ugyanis jóval hosszabbak mint az összehason
lításban szereplő Bentumersiel ugyanolyan leletei.10 

De már a négy délnémet lelőhelyen előkerültek között 
közönséges méretűnek tűnnek éppenúgy, mint a hazai 
római kori anyagban (5. táblázat). A wehringeni11 

humerusok és radiusok viszont hosszabbak és széleseb
bek a hazaiaknál. 

A medencecsontokról töredékes állapotuk miatt nem 
lehetett eldönteni, hogy hím vagy nőstény ivarú állatok
ból valók-e. Az acetabulum hossza három egyeden 
64,4—71,0 mm közötti, amely méretek inkább nőivarú 
állatra engednek következtetni. Az egyik példányon mér
hető volt a csípőcsont hossza 269,0 mm, a szárny szé
lessége 220,0 mm, a csípőcsont szélessége 26,5 mm, és a 
csípőcsont magassága 50,0 mm. Ezek a méretek is inkább 
tehénre vallanak. 

A hátulsó végtagcsontok közül a femur és a tibia na
gyobbak, mint amelyek Magyarországon bármely korból 
előkerültek, kivéve a római koriakat (6. táblázat).12 Ezek 
egyértelműen bizonyítják, hogy a római korban nagyobb 
testű marhák terjedtek el, mint a megelőző korszakban 
élők. A metatarsus esetében pedig az a helyzet, hogy a 

római korihoz hasonló nagyságú példányok más korszak
ban is előfordulnak, de gyakoriságuk sokkal ritkább, 
mint a római korban volt. Ennélfogva a római kori meta-
tarsusok átlagos hossza jelentékeny mértékben nagyobb 
a más korszakbeliekénél. Ugyanez mondható el a csánk-
csontokról: az astragalusról és a calcaneusról (7. táblá
zat is (2. kép). 

4.táblázat 

Szarvasmarha lapocka-méretek (mm) 

Collum 
scapulae 
legkisebb 
szélessége 

Angulus 
articularis 
szélessége 

Ca vitas 
articularis 
szélessége 

Ca vitas 
articularis 

haránt 
átmérője 

59,0 73,6 64,0 52,4 
59,0 74,7 63,2 64,7 
61,6 80,8 70,0 58,0 
54,8 78,5 64,0X — 
30,7 54,0 44,3 35,4 
41,0 65,0 51,0 43,3 

Hozzávetőleges 

5. táblázat 
Szarvasmarha elülső végtagcsontok (mm) 

A csont 
megnevezése 

Humerus 

Radius 

Metacarpus 

'on a tT v n Vi b Proximalis Diaphysis Distalis Proximalis Diaphysis Distalis 
.gl lAg y u u u 

hossz 
epiphysis legkisebb epiphysis epiphysis legkisebb epiphysis 
szélessége szélessége szélessége mélysége mélysége mélysége 

— — 38,0 80,7 — 48,0 80,4 
- - 38,0 80,6 - - -
- - - 81,4 - - 78,0 
- - - 80,0 - - 76,5 
- - 28,7 72,0 - 32,6 70,0 

296,0 85,6 40,0 74,3 43,0 23,6 47,0 
294,0 80,6 42,6 68,5 45,0 22,0 50,5 
294,0 79,4 39,0 72,0 39,3 22,0 45,0 
285,5 79,3 43,0 73,0 41,0 22,8 50,3 

- 85,7 - - 44,7 - -
- 84,5 - - 44,6 - -
- 83,0 39,9 - 38,8 20,3 -
- 82,5 41,0 - 43,8 23,5 -
- - 45,0 78,5 - 25,4 52,6 
- - 43,7 74,5 - 23,8 51,0 
- - - 66,2 - - 49,0 

213,0 60,0 34,0 63,9 37,0 22,2 33,6 
201,8 62,6 35,5 67,0 37,3 21,3 34,0 
201,5 53,7 30,3 56,8 33,2 22,8 30,0 
199,8 59,0 34,0 - 35,0 21,9 31,8 
199,4 62,7 34,6 66,0 38,2 22,2 33,8 

- 69,3 38,0 - 39,4 24,7 -
- 63,6 35,0 - 39,4 23,0 -
- - - 71,0 - - 36,8 
— — - 70,3 - - 37,4 
- - - 65,0 - - 34,8 
— - — 60,0 - - 31,6 
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Szarvasmarha hátulsó végtagcsontok (mm) 
6. táblázat 

A csont 
megnevezése 

Femur 

Tibia 

Metatarsus 

Hossza 

71,8 
71,0 
70,7 
68,0 
67,2 
67,0 
62,0 
61,3 
59,5 
58,8 

Astragalus 
Szélessége 

48,0 
46,7 
49,0 
47,8 
45,0 
45,0 
46,6 
42,4 
42,8 
40,5 

Proximalis Diaphysis Distalis Proximalis Diaphysis Distaüs 
egnagyobb 

hossz 
epiphysis legkisebb epiphysis epiphysis legkisebb epiphysis egnagyobb 

hossz szélessége szélessége szélessége mélysége mélysége mélysége 

407,8 138,0 37,8 103,6 77,0 39,5 136,0 
402,0X 136,5 39,3 101,5 63,0 38,0 136,5 

- - - 98,3 - - 115,0 
395,7 111,0 46,5 67,6 - 30,8 53,4 
385,0 103,4 42,0 66,8 103,0 29,2 50,6 
378,8 88,5 38,0 65,8 - 26,8 49,6 

- - 40,0 66,5 - 28,0 49,0 
- - 38,4 60,5 - 27,0 44,0 
- - - 59,7 - - 47,0 

246,0 51,6 28,7 59,7 49,6 28,8 34,3 
244,8 48,6 29,6 54,8 47,2 26,3 30,7 
242,7 52,5 29,4 59,7 48,8 28,6 34,8 
233,5 47,5 31,3 55,5 48,0 25,8 32,0 
229,0 52,0 29,8 58,8 50,0 24,8 32,8 
223,0 44,0 24,5 54,2 39,8 22,2 27,7 

- 54,4 27,3 - 47,0 25,8 -
- 51,0 31,0 - 48,4 - -
- 50,2 - - 48,7 - -
- 47,0 - - 44,5 - -
- 43,0 25,5 - 45,0 23,2 -
- - 33,0 55,4 - 26,5 32,4 
- - - 63,5 - 28,4 34,0 

53,3 25,0 

7. 

30,7 

táblázat 
Szarvasmarha csánkcsontok méretei (mm) 

Mélysége 

40,4 
39,8 
39,4 
38,7 
35,0 
32,3 
38,0 
35,0 
33,0 
33,0 

Hossza 

146,2 
138,8 

Calcaneus 
Szélessége 

53,5 
50,5 
53,3 
50,8 
48,2 
46,6 
45,5 
41,5 

Mélysége 

57,4 
53,7 
60,7 
56,0 
59,8 
53,0 
53,0 
52,0 
57,4 

A lábujjcsontok méretei az elülső és a hátulsó lábakét 
is magában foglalja (8. táblázat). Az első ujj csontok (os 
phalangis I.) jelzésű csontok hosszúsági méretei a négy 
délnémet lelőhelyen előkerültek legnagyobbjai közé so
rolhatók, míg a második ujjcsontjainak (os phalangis II.) 
legkisebbjei egyeznek a négy délnémet lelőhely legna
gyobbjainak méreteivel.13 Tehát a budatétényi lábujj
csontok összegészében hosszabbak a német lelőhelyeken 
kimutatottaknál. 

A végtagcsontok hosszúságából kiindulva tudunk kö
vetkeztetni az állatok nagyságára, szélességi viszonyai 
pedig az ivar meghatározásához nyújtanak segítséget. 
Az ivari hovatartozás elbírálását Nobis, G. vezette be, 
azon az alapon, hogy a bikák csontjai szélesebbek és zö
mökebbek, mint a teheneké.14 Ha tehenet és bikát kell 
elbírálni nincs is nagyobb probléma, de ha már kasztrált 
állat jelenlétét kell kimutatni mindjárt nehézségekbe 
ütközünk, mert a csont alkata attól függ, hogy a kasztrá-
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Szarvasmarha lábujjcsontok méretei (mm) 
8.táblázat 

Os phalangis I. 

Os phalangis II. 

piagyobb 
hossz 

Proxi malis 
epiphysis 
szélessége 

Diaphysis 
legkisebb 
szélessége 

Distalis 
epiphysis 
szélessége 

Proximalis 
epiphysis 
mélysége 

Diaphysis 
legkisebb 
mélysége 

Distalis 
epiphysis 
mélysége 

70,0 31,6 25,4 28,5 37,2 19,0 23,4 
69,5 30,4 26,0 31,0 37,4 19,0 22,3 
68,0 35,0 28,7 31,0 36,4 19,8 23,3 
67,6 34,5 29,5 31,4 38,0 20,8 23,5 
67,0 31,8 26,6 30,5 33,7 19,5 23,3 
66,5 28,0 25,0 26,0 33,5 18,5 20,5 
66,4 28,4 24,7 27,0 33,7 18,8 20,7 
66,3 29,5 24,5 27,2 34,2 18,7 21,0 
66,0 35,0 29,0 31,8 36,0 19,0 23,0 
53,4 34,4 29,4 — 33,6 25,8 — 
49,7 35,0 27,0 30,5 35,0 27,7 34,5 
47,0 31,0 28,4 26,8 35,0 22,6 28,7 
46,7 33,5 26,5 31,4 36,5 24,6 32,0 
46,4 34,3 27,2 29,8 37,0 25,7 33,6 
45,7 34,0 26,7 29,4 - 25,7 33,0 
44,4 29,2 23,8 24,6 31,4 23,0 27,5 
44,4 28,0 22,2 22,8 30,5 20,8 25,5 
43,8 28,4 23,5 24,4 33,7 24,2 29,7 

ciót az állat életének melyik szakaszában végezték. Per
sze fennáll ez a probléma az általunk alkalmazott csont-

karakterisztika számításánál is (0 L = mi 
qWZ 

), ahol van 

egy tartomány, melyben bikák, tehenek és ökrök egy
aránt megtalálhatók.15 Végeredményben a 20 egészében 
mérhető végtagcsont között két bika és egy ökör volt 
biztonságosan meghatározható. 

A marmagasságot az ivar ismeretében számítottam 
a magyar szürke marhán megállapított marmagassági 
koefficiensekkel.16 A kapott értékek 20 egyed eseté
ben 118,8-136,5 cm között vannak, az átlagos mar
magasság pedig 127,3 mm. Mind az alsó, mind a felső 
értékek nagyobbak, mint amilyet bármely korszakból ki
mutathattunk, az átlagos marmagasság szintén meghalad
ja a történelmi korszakokból kimutatottakat. Viszont 
elmarad a mai szarvasmarhák marmagasságától, noha a 
különbség csak 5,8%-ot tesz ki. 

Ló 
(Equus przewalskü f. caballus L., 1758) 

A lócsontok száma egyedenként több, mint a szarvas
marha esetében láttuk. Egy egyedre 24,9 db csont jut, 
24,0%-kal több, mint a szarvasmarha egy egyedére 
jutó csontok száma. Ennek azonban nem lehet nagyobb 
jelentőséget tulajdonítani, mert a csontok előkerülésé
nek aránya függ attól, hogy a húst milyen területen 
hordták szét és az ásatás a településhely melyik részét, 
miként érintette. Az kétségkívül megállapítható, hogy a 
lovat korántsem fogyasztották olyan mértékben, mint a 
szarvasmarhát (3. kép). 

Kitűnik ez abból is, hogy a kifejlett egyedek száma 
sokkal nagyobb és a fiatal egyedek száma jóval kevesebb. 
Miként a nagy számú koponyatöredékekből és egyes fo
gakból az megállapítható volt, a kifejlett (aduitus) korú 
állatok voltak többségben. A korcsoportok szerinti meg
oszlás a következő volt : 

juvenilis 5 egyed 25% 
subadultus 3 egyed 15% 
aduitus 11 egyed 55% 
maturus 1 egyed 5% 
összesen 20 egyed 100% 

De hol vannak a nagytestű római katona-lovak? Ha a 
koponyatöredékeket nézzük, akkor olyan nagy premola-
risok tűnnek szemünkbe, amilyenek magyarországi 
anyagban nem fordulnak elő. A 98,0—98,2 mm hosszú 
előzápfogsor kiugró értékével a nagytestű római katona
lovaknak tulajdonítható. A mandibulában is kitűnnek 
a premolárisok méretei csakúgy, mint az egyetlen mér
hető zápfogsor 176,8 mm hosszával. Továbbá feltűnő 
nagyságúnak látszik a mandibula testmagassága P2-nél 
65,6 mm-es magasságával. 

Az atlasok hosszúsági méretei megegyeznek az avar 
lovakéval, de a szélességi méreteik felülmúlják azokét. 
Például a craniális ízületi felület szélessége 83,2—95,0 
mm-t tesz ki, míg az avar lovakon ez a méret 79,0— 
89,0 mm között van.17 A caudális ízületi felület széles
sége szintén elütő, amennyiben a budatétényi lovak ese
tében ez a méret 80,9—89,0 mm, az avar lovakon viszont 
75,0-82,8 mm. 
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A lapockák jóval nagyobbak (9. táblázat), mint ame
lyeket a szintén római kori Bentwnersiel-ben feltártak.18 

A különbség átlagosan 9,2%, minthogy a budatétényi la
pockák alsó szögletének szélessége 92,3 mm, a bentu-
mersielieké pedig 85,0 mm. A nyak legkisebb szélességé
ben viszont 10%-os különbség mutatkozik a budatété
nyiek javára. Más németországi lelőhelyeken és a hazai 
avar lelőhelyeken előkerült lapockák között ilyen kü
lönbség nem mutatható ki. Kisebb differencia azért van 
a scapula nyak legkisebb szélességében és az alsó szöglet 
szélességében a Balaton környéki avar lovak és a gyenes-
diási avar lovak, valamint a budatétényi római kori lovak 
között. 

Ló lapocka méretek (mm) 

Collum 
scapulae 
legkisebb 
szélessége 

67,8 
67,7 
63,3 
63,0 
60,0 
58,5 

Angulus 
articularis 
szélessége 

90,0 
91,4 
94,5 
96,0 
91,7 
90,2 

Ca vi tas 
articularis 
szélessége 

56,0 
61,5 
58,4 
58,4 
57,5 
56,7 

9.táblázat 

Cavitas 
articularis 

lateromediális 
átmérője 

44,7 
48,0X 

47,5 

50,6 

10. táblázat 
Ló elülső végtagcsontok (mm) 

Humerus 

Radius 

Metacarpus III. 

Proximalis Diaphysis Distalis Proximalis Diaphysis Distalis 
gnagyobb 
hossz 

epiphysis legkisebb epiphysis epiphysis legkisebb epiphysis gnagyobb 
hossz szélessége szélessége szélessége mélysége mélysége mélysége 

_ _ — 76,0 _ — 78,5 
- - - 75,0 - - 77,2 
- - - 74,4 - - 76,0 
- - - 72,6 - - 78,0 

345,5 81,7 41,4 78,5 47,7 29,5 44,6 
345,5 81,6 38,2 76,6 41,0 27,7 46,0 
342,4 - 37,0 75,8 42,5 26,5 43,0 
335,5 72,0 37,6 69,5 45,5 27,4 41,0 

- - - 75,0 - - 42,5 
- — — 74,4 — - 42,5 
- - - 71,5 - — 38,3 

244,0 57,6 36,7 51,4 34,0 28,0 38,0 
234,8 51,0 32,5 48,3 37,0 23,7 38,5 
232,3 52,5 35,0 51,0 34,7 22,6 37,0 
229,6 50,0 35,0 50,0 33,0 24,0 37,7 
228,5 47,8 32,7 46,6 33,8 21,6 36,5 
217,7 47,5 34,6 48,0 32,0 21,4 34,4 
215,6 48,0 32,2 47,8 30,8 21,8 34,3 

- 51,0 - - 35,7 - -
- - - 51,7 - - 37,7 
- - - 50,5 - - 39,0 
— — — 45,3 — — 33,4 

Az elülső végtagok mindegyike nagyobb és szélesebb 
a bentumersielieknél, de nem ilyen egyértelmű a helyzet 
a hazai avarkori lovakkal. A humerus distális epiphysisé-
nek méretei közönségesek a hazai avarkori lovak ugyan
olyan méretei között, de a radius hosszúsága már abszo
lút értelemben is nagyobb, mint a Balaton környéki avar 
lovaké. A diaphysis legkisebb szélessége és a distális epi
physis szélessége is felülmúlja az avar lovak ugyanolyan 
méreteit, illetve a balatonkörnyéki avar lovak legna
gyobb méretei megfelelnek a budatétényi méretek köze
pesének. Az előbbi méret a Balaton környéki lovak ese
tében 32,6—39,0 mm, a budatétényi lovakon 37,0—41,4 
mm. A distalis epiphysis szélességénél még szembetű
nőbb az eltérés, amennyiben a Balaton környéki avar 
lovakon 68,2—73,6 mm, a budatétényi római kori lo
vakon 69,5-78,5 mm (10. táblázat). 

A metacarpus hosszúságának legnagyobb az átlaga a 
budatétényi római kori lovak esetében. Ezek átlaga 
5,4%-kal nagyobb, mint a Balaton környéki lovak meta-
carpusainak átlagos nagysága. Elmondható ez a proxi
malis epiphysis szélességére vonatkozóan is, de már a dis
talis epiphysis szélességének méretei tekintetében nem 
különülnek el a budatétényi római kori lovak az avar 
lovakétól. 

Csoportosítani szokták a lovakat a metacarpusok vi
szonylagos szélessége alapján is. Ez a rendszerezés 
Brauner, A. A.-tói származik19 és alkalmas egy-egy ló-
csoport statisztikai vizsgálatára. A metacarpusok diaphy-
sise szélességének és a csont hosszúságának hányadosa
ként kapott karcsúsági index szerint lovaink közül 2 
vékonylábú (13,8-14,3%), 4 közepesnél vékonyabb lábú 
(14,9-15,2%), 1 közepesen vastaglábú (15,8%). Ezek az 
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arányok nem térnek el a Balaton környéki avar lovakétól. 
Medence-méretek négy esetben voltak felvehetők. 

Ezeken az acetabulum hossza 51,6—64,4 mm közötti 
értékek körül volt, általában kisebbek, mint amit az avar 
lovakon megállapítottunk. A foramen obturátum hosz-
szúsága egy esetben 66,0 mm-nek bizonyult, szélessége 
50,0 mm-nek. A csípőcsont szélessége 18,5—25,0 mm-t, 
magassága pedig 36,4—40,0 mm-t tett ki (4. kép). 

A hátulsó végtag csontjai közül a femur és a tibia 
egyetlen mérete alapján sem különíthetők el a budaté
tényi római kori lovak a hazai avar lovaktól. A metatar
sus III. hosszúságai szintén azonos intervallumba esnek, 
de a proximális epiphysis szélessége és à diaphysis leg
kisebb szélessége a római kori lovakon nagyobb, külö
nösen, ha ezeknek a méreteknek az átlagát vesszük tekin
tetbe. A proximális epiphysis szélessége átlagosan 
6,6%-kal szélesebb a budatétényi lovakon (11. táblázat), 
mint a Balaton környéki avar lovakon. A diaphysis leg
kisebb szélessége pedig 3,6%-kal múlja felül az avar lovak 
ugyanolyan méretét. A délnémet lelőhelyek anyaga nem 
különíthető el. 

Az egyetlen metatarsus III. feltűnően vékony. 

Karcsúsági indexe 
, diaphysis legkisebb szélessége x 

legnagyobb hossz 
11,04, ami igen vékonylábú lóra mutat. A Balaton kör
nyéki avar lovak esetében ez az index 11,47-es értéket 
ér el. 

A megmért 3 db astragalus és 3 db calcaneus semmi
lyen mérete alapján nem látszik elhatárolhatónak az avar 
lovak csánkcsontjainak méreteitől (12. táblázat) 

Ellenben a lábujj csontok határozottan hosszabbak. 
A budatétényi os phalangis I.-ek (a csüdcsontok) 5,5%-
kal hosszabbak, mint a Balaton környéki avar lovaké. 
Még nagyobb a különbség az os phalangis IL, a párta
csont esetében. A különbség ebben az esetben 6,2%-ot 
tesz ki átlagosan (13. táblázat). Ez azt jelenti, hogy az os 
phalangis I. és II. legnagyobbjai a budatétényi lovak kö
zül kerülnek ki, míg az avar lovak lábujjainak legnagyobb 
példányai alig haladják meg a budatétényi lovak közepes 
méreteit. 

A patacsontok (os phalangis III.) legnagyobb hosszú
sága 55,0-72,5 mm, a legnagyobb szélessége 68,5-83,0 

Ló hátulsó végtagcsontok (mm) 
11.táblázat 

A csont 
megnevezése 

Proximális Diaphysis Distalis Proximális Diaphysis Distalis 
Legnagyo epiphysis legkisebb epiphysis epiphysis legkisebb epiphysis 

szélessége szélessége szélessége mélysége mélysége mélysége 

Femur 378,2 

Tibia 

Metatarsus III. 

355,0 

262,5 

112,0 38,0 90,0 71,0 45,3 -
117,5 - - 77,7 - -

- 43,3 - - 52,0 -
— — 92,4 — — 122,2 
- - 89,3 - - 115,0 
- - 87,5 - - 112,3 

88,0X 39,4 68,8 82,0X 31,4 44,7 
96,0X - - 85,0X - -

- - 75,0 - — 46.2 
50,4 29,0 47,5 46,5 23,4 37,0 
52,7 34,0 - 47,3 28,0 -
48,8 32,5 - 44,2 - -
48,3 27,7 - 47,0 25,0 -

Hozzávetőleges 

Ló csdnkcsontok méretei (mm) 
12. táblázat 

Hossza 

58,4 
58,0 
58,0 

Astragalus 
Szélessége 

62,4 
58,7 
58,0 

Mélysége 

52,7 
53,4 
59,2 

Hossza 

117,0 

Calcaneus 
Szélessége 

55,0 
51,4 
51,0 

Mélysége 

52,0 
50,7 
49,8 
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mm-t ér el (14. táblázat). A legnagyobb hosszúság kü
lönbözik a négy délnémet lelőhely20 patacsontjainak 
hosszúságától. A differencia a legnagyobb a budatétényi 
csontok javára 12,7%, azok között, amit bármely vi
szonylatban is kimutathattunk az eddigiek során. 

A vázolt különbségek összegeződnek a marmagasság 
értékeiben. A marmagasságot Vitt, V. O. táblázata alap
ján21 parciálással számítottuk és 14 egyed esetében 
132,3-148,8 cm-es értékeket kaptunk. A nagyság cso-

Kis kérődző állatok 
(Ovis et Capra) 

A juh és a kecske vonatkozásában korántsem rendel
kezünk annyi lelettel, hogy a római állattartás jellegze
tességeit vizsgálhatnánk. Csupán felsorolhatjuk a mérhe
tő csontok adatait, anélkül, hogy komolyabb összeha
sonlítást tehetnénk. Az életkorokat is inkább a vég
tagcsontok epiphysis porcainak elcsontosodottsága alap
ján határozhattam meg, mintsem a fogak kihasadása és 
váltódása alapján. 

portok megoszlása szerint közepesnél kisebb marma
gasságúnak bizonyult 21,4%-uk, közepes növésű 71,4%-
uk, míg a közepesnél nagyobb 7,1%-uk. A római kori 
lovak magasabb volta kitűnik az átlagos marmagasság 
139,8 cm-es nagyságából, amely nagyság 2,8%-kal múl
ja felül az avar lovak 136,0 cm-es marmagasságát. 

Egyébiránt a budatétényi lovak is a melegvérű, keleti 
típusú lovak csoportjába tartoznak. 

13. táblázat 

További nehézség a juh- és a kecskecsontok szétválasz
tásának problematikusságából adódik. Bár Boessneck-
Müller-Teichert kidolgozták a juh- és a kecskecsontok 
között levő különbségeket,22 gyakorlatilag mégis nehéz 
szétválasztásuk, mert az egyedi variációk széleskörűek. 
Ennélfogva csak a szembetűnő differenciákat, mint ami
lyenek a szarvcsapok esetében állnak fenn, vehettem fi
gyelembe. Ennek alapján lehetett elbírálni, hogy a meg
határozott 11 egyed közül 5 egyed kecske volt. 

Ló lábujj csontok méretei (mm) 

Os phalangis I. 

Os phalangis II. 

Proxi malis Diaphysis Distalis Proximalis Diaphysis Distalis 
çnagyobc epiphysis legkisebb epiphysis epiphysis legkisebb epiphysis 
hossz szélessége szélessége szélessége mélysége mélysége mélysége 

90,4 56,8 36,3 45,0 37,4 20,2 24,8 
92,0 54,0 33,4 44,0 37,0 19,5 24,8 
89,0 57,2 36,4 44,7 39,4 21,0 25,8 
88,5 52,7 34,8 42,8 36,0 19,5 23,7 
88,0 57,5 35,5 44,0 37,4 20,3 25,5 
85,2 53,3 35,0 43,5 35,2 19,0 23,1 
85,0 54,0 37,8 45,0 36,7 20,3 25,0 
84,0 52,3 33,4 42,0 35,5 18,6 24,2 
82,6 45,4 31,6 39,4 33,3 16,7 22,4 
79,3 55,2 36,1 41,8 37,0 19,3 24,3 
50,0 55,6 48,6 52,8 32,7 23,6 29,4 
49,6 51,0 42,2 47,8 31,6 22,0 27,5 
47,7 51,0 41,0 46,0 31,0 22,8 28,0 
47,4 53,0 47,0 50,8 37,7 24,2 26,6 
47,3 52,5 43,2 " - 31,5 22,2 26,7 
46,7 48,0 39,3 - 30,5 21,5 26,0 
44,2 50,0 43,0 49,0 30,0 22,2 26,7 

14. táblázat 
Ló patacsontok méretei (mm) 

E g y e d e k 

Legnagyobb hossz 71,0 70,5 72,5 55,0X 

Dorsalis hossz 55,0 55,7 59,0 49,0X 

Izületi felület hossza 26,6 24,5 26,0 25,4 
ízületi felület szélessége 46,4 46,0 49,0 47,0 
Legnagyobb szélesség 79,5 79,3 83,0 68,5 
Legnagyobb magasság 44,0 46,0 44,0 43,6 
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Együttesen véve a juh- és a kecskecsontokat, a kis ké
rődző állatok következő életkor szerinti megoszlása volt 
meghatározható : 

juvenilis 6 egyed 54,5% 
aduitus 5 egyed 45,5% 
összesen 11 egyed 100,0% 

A koponyacsontok közül a szarvcsapok voltak mér
hetők. Azt tapasztaltuk, hogy a kecskeszarvcsapok ki
egyenlítettebbek, mint a juhszarvcsapok. Megnyilvánul 
ez a hosszúsági méreteikben éppen úgy, mint a legna
gyobb és kisebbik átmérő nagyságában és a báziskörmé
retben (15. táblázat). Ezzel szemben a juhszarvcsapok 
nagyon heterogén megoszlást mutatnak. A legnagyobb 
átmérőnek 24,6-60,0 mm között váltakozása és a bázis
körméretnek 65,0-155,0 mm közötti nagyság különb
sége mutatja, hogy ebben a 3 esetben a populáció jel
legzetességei nem állapíthatók meg (5-6. kép). 

A csont Legnagyobb i h i & 
megnevezése hossz s z é l e s s é g e 

Humerus — — 

Metacarpus - 27,3 
Tibia — — 

Sertés 
(Sus scrofa f. domestica L., 1758) 

Az előkerült 6 sertésegyedet 17 csont képviseli. 
Egyedenként még 3 csontdarab sem esik. Ez erősen kor-

A mandibulában a 76,8 mm-es záp fogsorhossz tekin
télyes nagyságúnak látszik a gyenesdiási avar temető 
juhaihoz viszonyítva.23 A mért két premoláris közül 
az egyik a kisebbek közé sorolható 24,5 mm-es méreté
vel, de ugyanennek a mandibulának a molárisai 49,0 
mm-es hosszúságával kiemelkedőnek látszanak. A többi 
mérete az avar juhokéval egyező nagyságú. Pl. a man-
dibula testmagassága a Pj-nél 15,5; az M.x előtt 21,2; 
az M3 után 36,7 mm. Ha a cranialis végének magasságát 
nézzük, akkor a 69,7 mm magasság a condyloideusnál 
kicsinek, a 101,2 mm-es magasság a coronoideusnál 
nagynak látszik. A másik mandibula-töredék valamivel 
nagyobb, de töredékesebb. 

A végtagcsontok hosszukban nem voltak mérhetők. 
Az egyik humerus szélességi méretei azonban kiemel-
kedőek. A metacarpus szélességi méretei szintén figye
lemre méltóak, különösen, ami a proximális epiphysis 
szélességét illeti, a 27,3 mm-es méretével vezet az eddig 
ismert metacarpusok között (7. kép). 

15. táblázat 

Diaphysis Distalis Proximális Diaphysis Distalis 
legkisebb epiphysis epiphysis legkisebb epiphysis 
szélessége szélessége mélysége mélysége mélysége 

21,4 39,5 - i - 20,2 32,2 
16,4 32,7 - 15,8 -
15,3 - 18,7 - -
16,0 30,0 - 12,0 23,0 
15,0 27,2 - 11,5 19,0 
17,4 31,2 - 13,5 24,0 
- 30,0 - - 24,0 
- 31,6 - - 21,3 

látozza mind az állattani, mind a gazdaságtörténeti érté
kelés lehetőségét. Különösen korlátozva érezzük magun
kat, ha a mérhető csontok kevés számát és hézagos vol
tát vesszük tekintetbe (8. kép). 

Juh és kecske szarvcsapok (mm) 

Legnagyobb Legnagyobb Kisebbik 
hossz átmérő 

Juh 

Kecske 

100,0 
80,0 

190,0 
176,0 
160,0 
160,0 
155,0 

33,4 
24,6 
60,0 
36,0 
37,0 
30,0 
30,3 
33,0 

isebbik Bázis
tmérő körméret 

23,0 92,0 
18,3 65,0 
37,0 155,0 
23,0 94,0 
23,3 100,0 
21,6 85,0 
21,3 83,0 
20,3 90,0 

Kis kérődző állatok végtagcsontjai (mm) 
16.táblázat 
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Azt sikerült megállapítani, hogy az életkor-csoportok 
szerinti megoszlás a következő volt : 

juvenilis 2 egyed 33,3% 
aduitus 4 egyed 66,6% 
összesen 6 egyed 100,0% 

A mandibula méretek közül azok használhatók vala
melyest, amelyek a fogsorra vonatkoznak. A Pj — P4 , 
vagyis az előzápfogak hossza 51,0 mm-t tesz. ki az egyik 
mandibulában, amely mandibulatestnek a magassága 
P2—nél 36,2 mm, az Mj előtt pedig 33,7 mm. A C fog 
vagy szemfog alveolusának átmérője 12,8 mm, ami ko
cára mutat. Reichstein, H. és Tiessen, M. ugyanis azt 
tartják, hogy 15 mm-nél van a határ a nőstények és a hí
mek között.24 A 15 mm-nél kisebb átmérőjű szemfogak 
nőivarú állatoké, az annál nagyobb átmérőjű szemfogak 
hím állatok mandibulájában fordulnak elő. 

Szokás mérni az M3 fogak hosszát és szélességét. 
Nos, a mi mandibulánkban az M3 hosszúsága viszonylag 
kisebb méretű, amennyiben 29,5—30,2 mm. A széles
ség tekintetében sincsenek feltűnő méretek, legfeljebb 
egyetlen erősnek mondható M3 18,8 mm-t ér el. A má
sik kettő 14—15 mm szélesnek bizonyult, amely mére
tek nem különösen kiemelkedőek. 

A medencecsontok között egyetlen mérhető töre
dék akadt. Ezen az acetabulum (ízületi vápa) hossza 
31,3 mm, az acetabulum szélessége 31,0 mm, amely mé
retekből következtethetünk a femur fejének nagyságá
ra is. Megállapítható volt továbbá az acetabulum és az 
ülőtövis (spina ischiadica) távolsága, ez a méret 47,5 
mm-t tesz ki. 

Egyéb méret a sertéscsonttöredékeken nem volt 
felvehető. 

Kutya 
(Canis lupus f. familiáris L., 1758) 

A kutyaleletek többsége a koponyából és a mandi-
bulából való, a végtagcsontokat egyetlen radiustöredék 
és ujj csontok képviselik. A mandibularészletekből meg
állapíthattuk, hogy az anyag 3 egyedhez tartozik és 
mind a három aduitus korú, kifejlett állat volt (9. kép). 

A három egyed nagyfokú kiegyenlítettséget mutat a 
mandibulatöredékek alapján. Mégis tartózkodnunk kell 
attól, hogy a római kutyákat mai kutyafajtákkal hason-
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Htunk össze. Nem tehetjük ezt egyrészt azért, mert a 
mandibula töredékekből messzemenő következtetések 
nem vonhatók le, másrészt azért sem, mert az eltelt 1800 
év alatt a kutyafajták nem kis mértékben változtak. 

Szorítkozzunk tehát a három egyed záp-fogsor hosz-
szúságának elemzésére. A Pi -tői M2-ig mért hosszúság 
75,0-68,5 mm-t tesznek ki, melyből 54,1, 51,0, 50,2% 
az elő záp fogakra esik, a fennmaradó részt pedig tépőfog 
hossza és a valódi zápfogak hossza alkotja. A tépőfog 
hossza 22,4,22,6, 22,2 mm. A mandibulatest magasságá
ról azzal adhatunk képet, ha P2-nél mért távolságot 
(19,4-20,4 mm) bemutatjuk az Mi előtt mért távolság
gal együtt (23,6, 22,8, 20,0 mm). A processus coronoi-
dusnál mért magasságuk pedig 24,7 és 28,0 mm között 
váltakozik. 

Őstulok 
(Bos primigenius Boj. 1827) 

Az őstulok egyetlen aduitus korú egyedét a jobb há
tulsó láb néhány csontja képviselte. Ezek közül a tibia 
distalis végdarabja, a metatarsus distalis végdarabja, két 
os phalangis I., voltak mérhetők. A tibia distalis epiphy-
sisének szélessége 75,0 mm-t, a distalis epiphysisének 
mélysége 58,0 mm-t ért el. A metatarsus distalis epiphy
sisének szélessége 69,0 mm-t, a distalis epiphysis mély
sége pedig 38,5 mm-t tett ki. Az első ujj csontok (os 
phalangis I.) hosszúsága 71,0—78,0 mm volt, a proxi-
malis epiphysisük szélessége 37,5—37,7 mm-nek bi
zonyult. 

Szarvas 
(Cervus elaphus L., 1758) 

A szarvas jelenlétéről mindössze az agancs egy részlete 
tanúskodik. Ezt az agancsdarabot a 13/1976. gödörben 
találták és annyi volt róla megállapítható, hogy fiatal 
állat maradványa. A megállapítást annak porózus volta 
sugallta. 

Madár 
(Aves sp.) 

A budatétényi ásatáson két madárcsont került elő. 
Egyik egy femur, másik egy tibiotarsus darab volt. Kö
zelebbről azonban a faji hovatartozóságuk nem volt 
megalapítható, az ízületi végdarabok hiánya, illetve el-
mosódottsága miatt. 
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aus dem spätrömischen Kastell 
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JÁNOS MATOLCSI 

RÖMERZEITLICHE TIERKNOCHENFUNDE IN BUDATÉTÉNY 

Im Laufe der in Budatétény durchgeführten Grabun
gen gelangten 1447 St. Tierknochen ans Tageslicht, von 
denen 1337 St. bestimmt werden konnten. Die Funde 

repräsentierten 78 Tierindividuen. Ihr überwiegender 
Teil waren mit 44,8% Rinderknochen, diesenfolgtein mit 
25,6% die Pferde, mit 14,1% die Schafe und Ziegen, mit 
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7,7% die Schweine und schliesslich als Abschluss der 
Haustiere mit 3,7% die Hunde. Die Wildtiere bestanden 
aus einem Auerochsen, einem Hirsch und einem Vogel
individuum die insgesamt 3,7% ausmachten. 

Der Verfasser trachtete anhand von Einzeluntersu
chungen der Tierarten die Charakteristiken der Römer
zeit zu erforschen. Hinsichtlich des Rindes stellte er fest, 
dass diese Tiere grösser waren als in der vorhergehenden 
Eisenzeit und auch die Grösse der Tiere nach der Römer
zeit übertroffen haben. Ihre Widerristhöhe bewegte sich 
zwischen 118,8 und 136,0 cm, bei einem Durchschnitt 
von 127,3 cm. Nach der Römerzeit verschwanden diese 
grosswüchsigen Tiere. 

Auch bei den Pferden kann nachgewiesen werden, 
dass ihre Grösse sowohl die der Pferde der Eisenzeit als 

auch die der awarenzeitlichen Pferde übertroffen hat, in 
den Weten ihrer Widerristhöhe von 132,3—148,8 cm sind 
jedoch starke Überdeckungen zu verzeichnen. Die durch
schnittliche Widerristhöhe beträgt 139,8 cm. 

Die übrigen Tierfunde sind derart zerbröckelt, dass 
daraus keine Folgerungen allgemeiner Gültigkeit gezogen 
werden konnten. Durch Analyse der einzelnen Knochen
bruchstücke versucht der Verfasser, diese in die Grabungs
funde einzureihen, indem er sie mit den Abmessungen 
der aus deutschen Fundstellen zum Vorschein gekomme
nen Knochen und heimischen awarischer Funden ver
gleicht. 
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Abb. 1 Schädelbruchstück und Hornzapfen eines Rin- Abb. 5 
des. Abb. 6 

Abb. 2 Rinderknochen aus der Grube 13/1976. Abb. 7 
Abb. 3 Vordere und hintere Gliedmassenknochen eines Abb. 8 

Pferdes. Abb. 9 
Abb. 4 Metacarpen (oben) und Metatarsen (unten) 

eines Pferdes. 

Schädelknochen und Hornzapfen von Schafen. 
Hornzapfen und Shädelteil von Ziegen. 
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