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PETO MARIA 

RÓMAI KORI (SZARMATA) TELEPÜLÉS SOROKSÁRON 

A fővárost majdan körülölelő MO-ás autópálya épít
kezése kapcsán 1987 nyarán leletmentő ásatást végez
tünk a Budapest XX. (Soroksár) Várhegy és környé
kén (1. kép). Az útépítő vállalat a nyomvonalat lehu-
muszolt állapotban bocsátotta rendelkezésünkre, ahol 
kutatásainkat elvégezhettük. Az említett területen 
hosszú éveken át folyó mezőgazdasági művelés az 
amúgy is sekély mélységekben lévő régészeti objektu
mokat igen megrongálta, s ez a körülmény eredménye
inket is meghatározta. 

Munkaközösségünknek a leletmentés során több ré
gészeti korszak emlékanyagát sikerült feltárnia, ezúttal 
most a Gyáli patak jobb partján talált római kori te
lepmaradványokról kívánunk beszámolni. Régészeti 
előzményként ismert volt a patakparti szivattyúház 
melletti, későkelta korinak meghatározott lelőhely. 
1959-ben vízvezetékcső elhelyezése közben nagy mé
retű LT D szürke edény és cserepek kerültek itt elő. 
Sajnos, aleletanyagot sem a Budapesti Történeti Mú
zeumban, sem az akkor területileg illetékes Pesterzsé
beti Múzeum gyűjteményében nem sikerült fellelnünk, 
ezért revíziójára nem kerülhetett sor. Úgy gondoltuk, 
hogy az útépítés kapcsán, a Kísérleti Tangazdaság kü
lön engedélyével, e közelben lévő helyen hitelesítő ása
tást végzünk. A Tangazdaság egyik munkatársa, Tálos 
István, aki még emlékezett az 1959-es leletmentésre, 
készségesen megmutatta a helyet. Kutatóárkainkkal si
került rátalálni a jelentésben említett vízvezetékcsőre, 
az egykori leletmentés beásásaira, de munkánk során 
néhány jellegtelen, szürke cseréptöredéken kívül egye
bet nem találtunk. Ez a hely már nagyon közel van 
azokhoz a mocsaras területekhez, melyek levezetésére 
a múlt században a Gyáli patak néven ismeretes csa
tornát megásták. 

Az autópálya nyomvonalán, az általunk III. számú
nak nevezett munkahelyen, a finom tükörnyesés után 
foltok, elszíneződések rajzolódtak ki, valamint szórvá
nyos római kori cseréptöredékek kerültek elő. Az el
színeződések feltárása után kör átmetszetű gödrök, 
egy jellegzetes szarmata lakótelep maradványai kerül
tek felszínre. A gödrök átlagban 120-150 cm átmérő
jűek voltak, s minthogy csak az aljuk maradt meg, kb. 
30-40 cm mélységben, eredeti formájukat rekonstru
álni nem tudjuk. Munkánk során 16 objektumot sike
rült feltárni (2. kép 1), ezek lakó- illetve hulladékgöd
rök voltak, ezen kívül a 10. számmal jelzett objektum 
kemence, a 15. számú szabadban álló tűzhely volt. A 
kemence méretei: 170 x 170 cm, agyaggal jól kitapasz
tott, néhol kormosra égett, folyamatosan mélyülő, al
ján szabálytalan alakú üreggel (3. kép). Rostély nyo
mára nem akadtunk, belőle kerámia nem került elő, 
ezért a környéken előforduló összeolvadt salakdara

bok alapján valamilyen hevítő, olvasztó kemencére 
gondolunk. 

A salakanyag vizsgálatát a Csepel Művek Analitikai 
Laboratóriuma végezte; megállapították, hogy vasko
hászati salak, a kémiai összetevők alapján. 

A közelből került elő a leletmentés legszebb darab
ja, az 5. sz. objektum közeléből, egy töredékes, kék
zöld zománcdíszes bronz korongfibula (4. kép 1). A 
területen egy ismeretlen korú és rendeltetésű árok
rendszer bontakozott ki, mely a 4. számmal jelölt göd
röt átvágta, tahát annál későbbinek kell lennie. Való
színűleg újkori készítmény, mely az egész területen, 
Észak és Dél felé is továbbterjed. Az árokrendszerből 
semmiféle leletanyag nem került elő, csupán világos
sárgás betöltése ütött el a környezetétől. 

Leletanyagban a leggazdagabb a 12. sz. gödör volt, 
átm. 160 cm, mélysége 110 cm, s benne több égési ré
teget figyeltünk meg. Innen sok szürke, korongolt ke
rámián kívül római festett edénydarabok, kézzel for
mált házikerámia-töredékek, valamint egy Drag. 37-es 
terra sigillata tál felének darabjai származnak. A tál
töredék (4. kép 3, 5. kép 3.) Gabler Dénes meghatá
rozása szerint rheinzaberni készítmény, Mammilianus 
köréhez köthető és az i. sz. 200/210 táján készült. Ez 
az a konszolidált időszak a barbaricum életében, mely 
a Marcus Aurelius-féle quad-markomann-szarmata 
háborúk után, rendeletileg szabályozott módon, fellen
dítette a rómaiakkal való kereskedelmet , melynek kö
vetkeztében megsokasodtak a provinciából származó 
áruféleségek a Duna balpartján. A korszak anyagi kul
túráját Vaday Andrea a középszarmata periódusba so
rolja. 

A telep egykorú és egyrétegű volt, más régészeti 
korszak hagyatéka nélkül. Terepbejárással átvizsgáltuk 
a gödröktől Ny-ra eső, nyomvonalon kívüli területet, s 
azt tapasztaltuk, hogy a felszíni, szántásban előforduló 
leletek alapján a település DNy-i irányban terjed ki, 
egészen a patak menti Szivattyúházig. Megállapíthat
juk, hogy a telep az általunk feltártnál sokkal nagyobb 
volt, mi annak csak a keleti felét tudtuk lehatárolni, 
illetve nagyon feltételes módon az északi és a déli ki
terjedését is. Munkánk eredményeként nagy valószí
nűséggel megállapíthatjuk, hogy az 1959-es leletmen
tésből származó LT D korszakra keltezett edények is 
ehhez a településhez tartozhattak, s a császárkori szar
mata kultúrának az őslakossághoz köthető alaprétegét 
jelenthették , melyet a sajátosan szarmata és római 
áruk mellett az általunk feltárt 16 gödör anyagában is 
megfigyelhettünk. 

A III. sz. munkahelytől É-i irányban, az útpálya to
vábbi szakaszán újabb régészeti objektumok bontakoz
tak ki (2. kép 2). Egy magányos, nyújtott csontvázas 
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férfisírt tártunk itt fel, melynek irányítása Ny—K-i volt, 
szegényes mellékletei: a koponya jobb oldalán egy LT 
D típusú szürke edény (Ltsz.: 88.2.2.) (5. kép 1), a 
deréktájon egy vas csat pecke, a váz jobb oldalán tö
redékes, hajlott pengéjű vas késtöredék (Ltsz.: 
88.2.11.) (6. kép 6.). A halottat szabálytalan alakú sír
gödörbe, sekély mélységbe temették, s ennek követ
keztében már erősen bolygatott állapotban találtunk 
rá. A sír környékén négy üres gödör foltja bontakozott 
ki, közülük az I. és a Il.-ban égésnyommal. A már em
lített, feltehetőleg újkori árokrendszer itt is folytató
dott. A sír és a III. munkahely között településnyomot 
nem, csupán szórványos római kori cserepeket, köztük 
terra sigillata töredékeket találtunk. (6. kép 3-4.). 

Az Ocsai út déli szélén, a benzinkúthoz közel egy 
terrakotta színű római kis edényt találtak az útépítők 
az átvezető híd aknájának mélyítése közben (Ltsz.: 
88.2.3.) (4. kép 2,5. kép 2). Az általuk megjelölt helyen 

kisebb kutatást végeztünk, de mindössze néhány szór
ványos szürke cseréptöredéket és csontot találtunk. 
Talán egy magányos temetkezést semmisítettek meg a 
földmunka során. 

A soroksári terület sűrű római kori benépesültségé-
nek bizonyítékaként megemlítjük az Ócsai út 17-es ki
lométerkövétől D-re lévő 3. sz.-i temető- és 3-4. sz.-i 
teleprészietet, melyet 1969-ben Nagy Margit leletmen
tett/ 

Az általunk feltárt település földrajzi elhelyezkedé
se, a lankásan emelkedő dombolodal déli oldalán, egé
szen hasonló az ugyanebben a kötetben bemutatott rá
koscsabai telephez. Leletanyagukban is hasonlóak, 
korban is közelállnak egymáshoz. Az utóbbi években 
a pesti oldalon egyre több római kori szarmata terep
feltárás bizonyítja, hogy az Aquincummal szemben 
fekvő Dunaparton és a pesti síkságon jelentős számú 
szarmata etnikummal kell számolnunk. 

A képeken bemutatott leletanyag leírása 10 

Ltsz.: 88.2.1. 

Ltsz.: 88.2.2. 

Ltsz.: 88.2.3. 

Ltsz.: 88.2.4. 

Ltsz.: 88.2.5. 

Ltsz.: 88.2.6. 

Ltsz.: 88.2.7. 

Ltsz.: 88.2.8. 

Ltsz.: 88.2.9. 

Ltsz.: 88.2.10. 

Ltsz.: 88.2.11. 

terra sigillata tál töredéke, 
Drag. 37. Rheinzaberni, Mam-
milianus köre, i. sz. 200/210 kö
rül készült. Lh. 12. gödör alja. 
Több darabból összeragasztva; 
átm. 20.5 tör. m. 10,5 cm. 
4. kép 3,5. kép 3. 
korongolt, szürke kis edény, ép, 
sírmelléklet. Száj átm. 9,5 cm, 
talp átm. 5 cm, m. 9 cm. 5. kép 1. 
terrakotta színűre festett, kopott 
edény, ép, száj átm. 10 cm, m. 
7 cm, szórvány, vsz. sírból. 
4. kép 2, 5. kép 2. 
töredékes, bronz korongfibula, 
kék és zöld zománcdísszel. Lh. 
5. sz. objektum mellett. Átm. 
3,5 cm. 4. kép 1. 
házikerámia, kézzel formált, alj
töredék. Lh. 12. gödör alja. Átm. 
7 cm. 6. kép 1. 
házikerámia töredéke, kézzel 
formált, aljrész. Lh. szórvány az 
ásatásról. Átm. 7,5 cm. 6. kép 2. 
terra sigillata oldaltöredéke, to
jássor dísszel. Lh. 10. gödör. 
4 x 4,5 cm. 7. kép 8. 
kerámia, körömcsípéses díszű, 
pirosas színű oldaltöredék. Lh. a 
10. gödör mellett. 6,5 x 2,5 cm. 
7. kép 9. 
szürke, kézzel formált házikerá
mia oldaltöredéke. Lh. ásatási 
szórvány, 7 x 8 cm. 7. kép 7. 
vaskés töredéke, kissé hajló pen
géjű. Lh. ásatási szórvány, h. 9,5 
cm, sz. 2 cm. 6. kép 7. 
vaskés vagy sarló (?) töredéke, 
enyhén ívelő pengével. Lh sír

melléklet. H. 9 cm, sz. 1 cm. 
6. kép 6. 

Ltsz.: 88.2.12. fenőkő, töredékes. Lh. 14. gö
dör. 6 x 2,5 cm. 6. kép 8. 

Ltsz.: 88.2.13. festett római edény alj- és oldal
töredéke. Lh. 14. gödör; 
8 x 7,5 cm. 7. kép 5,9. kép 2. 

Ltsz.: 88.2.14. kissé kihajló peremű, festett, ko
pott oldaltöredék. Lh. 14. gödör. 
6 x 8,5 cm. 7. kép 1,10. kép 1. 

Ltsz.: 88.2.15. világos, pirosas színű kerámia 
oldaltöredék, a perem alatt két 
helyen átlyukasztva. Lh. 14. 
gödör. 5x7cm. 7. kép 2, 
9. kép 1. 

Ltsz.: 88.2.16. pirosas színű, bordázott oldalú 
töredék. Lh. 14. gödör. 6x6,5 
cm. 8. kép 6, 9. kép 2. 

Ltsz.: 88.2.17. kézzel formált, szürkés, foltos, 
kissé kihajló peremű fazék töre
déke. Lh. 14. gödör. 11x10,5 
cm. 7. kép 4. 

Ltsz.: 88.2.18. terra sigillata töredék, médail
lon díszű. Lh. ásatási sszórvány 
a III. és a IV. munkahely között. 
4,5 x 6,5 cm. 6. kép 3. 

Ltsz.: 88.2.19. figurális díszű terra sigillata ol
daltöredék. Lh. ásatási szórvány 
a III. és a IV. munkahely között. 
3,5 x 3,5 cm. 6. kép 4. 

Ltsz.: 88.2.20. fekete, korongolt, vékonyfalú, 
kemény anyagú edény alj-és 
oldaltöredéke. Lh. 12. gödör. 
Talpátm. 9,5 cm. 8. kép 5. 

Ltsz.: 88.2.21. igen vastag falú, kézzel formált, 
világos színű edény aljtöredéke. 
Lh. 12. gödör. Átm. 12 cm, v. 
2,3 cm. 8. kép 1. 
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Ltsz.: 88.2.22. pirosra festett, fogaskarcolásos 
oldaltöredék. Lh. 12. gödör; 
6,5 x 3,5 cm. 8. kép 3. 

Ltsz.: 88.2.23. fogaskarcolásos díszű, pirosra 
festett, kopott edény oldaltöre
déke. Lh. 12. gödör; 10,5 x 9 cm. 
8. kép 4. 

Ltsz.: 88.2.24. nagyon durva, kézzel formált, ki-
hajló peremű fazék oldaltöredé
ke. Lh. 12. gödör; 9 x 5 cm. 
8. kép 2. 

Ltsz.: 88.2.25. terrakotta színű, nagy, vastagfa
lú edény oldaltöredéke, borda-

Rövidítések 

ArchHung Archaeologia Hungarica 
BpR Budapest Régiségei 
DissPann Dissertationes Pannonicae 

Ltsz.: 88.2.26. 

Ltsz.: 88.2.27. 

MNM 
RFüz 

díszes, több darabból összera
gasztva. Lh. 12. gödör; 
22,5 x 11,5 cm. 8. kép 6,9. kép 2. 
sötétszürke kőeszköz, ép, fenő-
kő vagy kőeszköz. Lh. ásatási 
szórvány; kora: ? 9x3,2 cm. 
7. kép 3. 
szürke, simított felületű, egye
nes, álló peremű edény oldaltö
redéke. Lh. ásatási szórvány; 
száj átm. 15 cm, tör. m. 9 cm. 
6. kép 5. 

Magyar Nemzeti Múzeum 
Régészeti Füzetek 

Jegyzet 

3. 

4. 
5. 

B. C. Elischer: BpR XXI (1963) 429. 
A fibulához ld. Sellye, I.: DissPann Ser. II. 8. 
Bpest. 1939.4. old. és XIX. t. 8. Analógia: Szőny-
ből (MNM 105.1894.9.) 
Gabler Dénes szíves közreműködéséért köszöne
tet mondok. 
Cass. Dio 71.18-19 
Vaday A.: A Közép-Tiszavidék a római korban. 
Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest 1987.5. 
PárduczM.: A szarmatakor emlékei Magyarorszá
gon. ArchHung XXV (1941) Budapest 1.39. 

7. Nagy M.: BpR XXIII (1973) 271. Leletmentési 
jelentés 

8. Nagy M : RFüz Ser. 1. No. 39. (1986) 51-52 
9. A kézirat lezárása idején fejeződött be 1988-ban 

az MO-ás I/B soroksári szakaszán, az Ócsai úttól 
DNy-ra egy a IV. sz. első harmadából való szarma
ta telep feltárása, melyről a BpR következő köte
tében számolunk be. 

10. A leletanyag restaurálása 1988 nyara végén ké
szült el, ezért csak az anyagra jellemző válogatást 
tudtuk bemutatni 

MÁRIA PETŐ 

SARMATISCHE SIEDLUNG AUS DER RÖMERZEIT IN SOROKSÁR 

Im Laufe der Bauarbeiten an der Autobahn „MO" 
führten wir im Jahre 1987 Fundrettungen am rechten 
Ufer des Gyáler Baches (Bp. III. Soroksár, Gebiet der 
Agrarischen Versuchswirtschaft) durch, wo es uns ge
lang 16 Gruben, 1 Einzelgrab sowie sporadische Fun
de einer sarmatischen Siedlung vom Beginn des 3. 
Jahrhunderts, freizulegen. Die Siedlung befand sich 
einst auf einem südlich gelegenen, vom Hochwasser 
geschützten Hügelhang. Aus ihrem Fundmaterial wur
den für die mittlere sarmatische Periode charakteris
tischen Gegenstände, keltische Tradition wahrende 
Keramik, römische Importware darunter terra sigilla-
ta-Stücke (vom Beginn des 3. Jahrhunderts), Schei
benfibel mit Emailverzierung, sowie Bruchstücke von 
handgeformter Hauskeramik gefunden. Objekt Nr. 10. 

war ein Backofen, Nr. 15. ein im Freien stehender 
Herd. 

Im Laufe unserer Erschliessungen konnten wir ei
nen im Jahre 1959, als aus der LX-D Zeit bestimmten 
Fundort, besätigen. Unseres Erachtens nach gehört 
dieser zur SW-Grenze der unsrerseits erforschten sar
matischen Siedlung und markiert zugleich deren 
Rand. 

Die Siedlung entlang des Gyaler Baches, die 1969 
fundgeretteten Überreste beim 17-Kilometerstein in 
der Ocsai-Strasse und die im Sommer 1988 zum Vors
chein gekommene Siedlung, weisen auf die dichte Be
völkerung des des südlichen Teils der Pester Ebene 
zur Römerzeit. 
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Abbildungen 

Abb. 1. Fundortkarte des Abschnittes der Autobahn 
„MO" zwischen Soroksár-Várhegy 

Abb. 2. a-b: Vermessungszeichnung der Grabungen 
der sarmatischen Siedlung vom 3. Jh. 

Abb. 3. Objekt Nr. 10. Backofen 
Abb. 4. 1: Scheibenfibel aus Bronze; 2: Bemaltes rö

misches Gefäss; 3: Fragment einer terra sigil-
lata Schüssel 

Abb. 5. 1: Gefäss keltischen Charakters, Grabbeiga
be; 2: Bemaltes römisches Gefäss, wahr
scheinlich Grabbeigabe; 3. Terra sigillata 
Schüssel. 

Abb. 6-9.Funde aus der Siedlung. 

Képjegyzék 

1. kép Az M0-ás soroksár-várhegyi szakaszának le
lőhelytérképe. 

2. kép 3. SZ.-Í szarmata telep ásatási felmérési rajza. 
3. kép 10. objektum, kemence. 
4. kép 1: Bronz korongfibula; 2: Festett római edény; 

3: Terra sigillata tál töredéke. 

5. kép 1: Kelta jellegű edény, sírmelléklet; 2: Festett 
római edény, valószínűleg sírmelléklet; 3: Ter
ra sigillata tál. 

6-9. kép Leletek a településről. 

A rajzokat Malik Éva, Gál Gyuláné és Újházy György, 
a fényképfelvételeket Komjáthy Péter készítette. 
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PETO MARIA 

RÓMAI KORI (SZARMATA)TELEP MARADVÁNYAI RÁKOSCSABÁN 

1983 nyarán értesült arról a Budapesti Történeti 
Múzeum, hogy a XVII. ker. (Rákoscsaba), Zrínyi u.-
Lemberg u. közti területen, lakótelep építkezését meg
előző, durva tereprendezés során, régészeti leletek ke
rültek elő (1. kép). A Rákospatak mentén, valamint 
az említett hely körzetéből az őskortól a középkorig 
terjedő időszakból több lelőhely ismeretes. 

A leletbejelentést követően munkatársaink, Melis 
Katalin, majd Nagy Margit jártak a helyszínen, amikor 
is 8 gödör anyagát sikerült megmenteni, majd a mun
kát VT. 6-12-ig már az ő közreműködésük nélkül foly
tattuk. A leletmentő ásatásra a földmunkák igen el
őrehaladott állapotában került sor, amikor már nagy 
teljesítményű földgyalukkal a humuszt lehordták, s bár 
ezáltal a gödrök foltjai láthatóvá váltak, azoknak már 
csekély maradványait tárhattuk fel. 

A telep az egykori Tál patak folyására lankásan 
ereszkedő domboldal D-i lejtőjén, a Rákospataktól 
ugyancsak déli irányban, a mai Pesti úthoz közel he
lyezkedik el (1. kép). Egykori kiterjedését terepbejá
rással igyekeztünk meghatározni. A felszíni szórvány
leletek alapján úgy tűnt, hogy a patak mellett végig, 
de annak csak az északi partján, az egykor zsombé-
kos-mocsaras, ma már feltöltött területig terjedt ki. 
Temetkezésre utaló nyomokat sem a feltárás, sem a 
terepbejárás során nem találtunk. 

Az először feltárt 8 gödör körátmetszetű, 100-120 
cm átmérőjű volt, innen házikerámia töredékek és ál
latcsontmaradványok kerültek elő. Tapasztásra, égésre 
utaló nyom látható volt bennük. Néhány üvegszerű, 
összeolvadt salakdarab, feltehetőleg hulladékként ke
rült ezekbe a gödrökbe. 

A leletmentés második szakaszában az első gödrök
től délre, a géppel lehordott humusz alatt, újabb be-
ásások körvonalai rajzolódtak ki (2. kép). Ezek közül 
a 10. sz. objektum feltárása, a lehetőségekhez mérten, 
teljes egészében megtörtént. Az ÉNy-DK-i tájolású, 
körte alakú, földbevájt, paticsfalú kunyhó bejárati ré
sze az ÉNy-i, összeszűkülő részben volt (3. kép). Mé
retei: 2,30 X 3,50 m. A ház keleti oldalán őrlőkő töre
déke feküdt. Belső része déli részében mélyedést ész
leltünk, előtte tüzelőhely vörösre égett foltja volt. In
nen sok kerámiatöredék került elő. Az átellenes olda
lon egy halomban, fekete nagy edény töredékei hever
tek. A ház alját letapasztották, a padló több helyen 
foltosán átégett. A járószintről, étkezési hulladékként, 
állatcsonttöredékek kerültek elő. 

A 11. sz. objektum ehhez egészen közel, északi 
irányban helyezkedett el, ovális alaprajzú, eredetileg 
talán ez is körte alakú volt, bejárati része K-ről nyílt, 
alja letapasztott, pirosra átégett, méretei: 3,30x4,40 
m. Ebből a házból is sok cseréptöredék és állatcsont 

származott. A 9., 12. és a 13. sz. gödör körátmetszetű 
volt, ezeket már nagyobb részben elhordta a dózer, 
bennük átégett agyagdarabok és kövek, valamint kerá
miatöredékek és állatcsontok voltak, a 9. sz. átmérője 
1,80 m volt. A 14. sz. objektum is valószínűleg hulla
dékgödör volt, a 15. sz. ovális alaprajza miatt (átm. 
2 m) lakóház maradványa lehetett. A 16. sz. a már 
ismertetett körte alakú alaprajzot mutatta, bejárata K-
felé nézett, átmérője 1,80 m, hossza 2,90 m volt, kö
zepén egy díszített terra sigillata töredék is előfordult. 

Az előkerült leletanyagból következik, hogy egyes 
gödrök hulladékgyűjtők, mások munkagödrök, műhe
lyek lehettek. (Pl. a 3. és a 4. sz. gödörben sok átégett 
agyagdarab és salak került elő.) 

A félig földbemélyített, ovális alaprajzú lakóházak 
az alföldi és az észak-magyarországi típusokhoz hason
lóak. A császárkori kunyhók tipologizálását a szlová
kiai területen T. Kölnik végezte el , 2 fő típust állapít
va meg: A) földbemélyített; B) a föld felszínén álló 
épületek. Az A) csoport I. alcsoportjába tartoznak a 
cölöplyuk nélküli formák (Ostrovany, Kostany stb.). 
Az általa II. alcsoportnak nevezett, 2 cölöplyukas épít
ményeknél említi, hogy ezek között vannak ovális és 
négyszög alaprajzúak is. Ilyen oválisak a mi lelőhe
lyünk házmaradványai is, de a feltárás során, mint már 
említettük, cölöplyukat nem találtunk. Az ózdi csá
szárkori telepen előkerült, négyszögletes, kissé lekere
kített sarkú házaknál, méretük 3,75 x 4,25 m, sem volt 
egyetlen cölöplyuk sem. Az ózdi teleppel kapcsolat
ban a szerzők megemlítik, hogy több gödörfajta került 
elő, s nem mindegyik szolgált lakás céljául. Az Ózdon 
feltárt település földrajzi elhelyezkedése is hasonló a 
rákoscsabaihoz, valamint az e kötetben publikált so
roksári telephez is. 

Rákoscsabán 2 gödörtípus különíthető el: kerek át-
metszetű és alaprajzú, valamint ovális, vagy inkább 
körte alakú. A kör alaprajzúaknái az oldalfalak lehet
tek függőlesek, vagy méhkas alakban húzódóak, vala
mint S-profilúak. A terület bolygatottsága miatt a kö
rátmetszetű gödrök felmenő részének formája nem ál
lapítható meg. 

Az előkerült leletanyag jellegzetes darabjait a mel
lékelt rajzokon objektumonként mutatjuk be. A kerá
miaanyag összetételéből a korszak ismert, jellegzetes 
képe rajzolódik ki , az ősi, kelta alapréteg korongolt, 
szürke kerámiája; kézzel formált, durva megmunkálá
sú és égetésű házikerámia, valamint a római, provin
ciális importedények. Százalékos megoszlásuk az itteni 
leletanyagban: 72,9% a szürke, korongolt edénytöre
dék, 15,2% a durva, kézzel formált és 11,9% a római 
edény. Ez utóbbi csoportban 1 db lelőhelyes terra sig
illata töredék és 5 db szórvány is benne foglaltatik. 
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A leletanyag leírása: 

1. gödör: 
1. Világos szürke színű, simított felületű, nagy mére

tű korongolt fazék oldaltöredéke, szabályosan ki
vágott lyukkal. Ltsz.: 83.4.1.; M.:10 x 12 cm, lyuk 
átm. 1,6 cm (4. kép 5). 

2. Sárgás-pirosas oldaltöredék, vékonyfalú, koron
golt darab. Ltsz.: 83.4.4., M.:4,5 X 4 cm (4. kép 2). 

3. Szürke, simított felületű, korongolt edény töredé
ke. Ltsz.: 83.4.7.; M.:2,5 x 4 cm (4. kép 3). 

4. Kézzel formált, kívül szürke, belül pirosas színű, 
rossz minőségű edény aljrészének töredéke. Ltsz.: 
83.4.8.; 5 x 4,5 cm, talp átm. 8 cm. (4. kép 4). 

2. gödör: 
5. Sötétszürke, erősen kavicsos anyagú, grafitos 

edény oldaltöredéke. Ltsz.: 83.4.35., M.:4,5x5 
cm; v. 1,2 cm (5. kép 3). 

6. Szürke tál behúzott peremű töredéke, korongolt. 
Ltsz.: 83.4.26., M.: 4 x 6 cm (5. kép 2). 

7. Szürke, kemény anyagú, fogazott díszes oldaltöre
dék, korongolt. Ltsz.: 83.4.27., M.: 6,5x9,5 cm 
(5. kép 5). 

8. Szürke korsó kihajló peremű oldaltöredéke, fino
man iszapolt, vékonyfalú edény. Ltsz.: 83.4.29., 
M.: tör.m. 4 cm átm. 11 cm (5. kép 1). 

9. Világos szürke oldaltöredék, átfúrt lyukkal. Ltsz.: 
83.4.57., M.: 4 x 4 cm (5. kép 6). 

10. Szürke edény oldaltöredéke, kemény anyagú, fol
tosra égetett. Ltsz.: 83.4.73., M.: 3,5x6 cm 
(5. kép 4). 

3. gödör: 
11. Nagyméretű, sötét szürke oldaltöredék, sima felü

letű korongolt. Ltsz.: 83.4.31., M.: 12,5 x 10,5 cm 
(6. kép 4). 

12. Piros színű oldaltöredék, domború oldalfallal, 
provinciális készítmény, 2 db-ból. Ltsz.: 83.4.31; 
34. M.: 9 x 9 ; 8,6 x 6,5 cm (6. kép 6). 

13. Sötétszürke, enyhén behajló peremű, vékonyfalú 
edény oldaltöredéke, korongolt. Ltsz.: 83.4.39., 
M.: 2 x 3 cm (6. kép 3). 

14. Sárgás-barna oldaltöredék, vaskos, alig kiemelke
dő peremmel, korongolt. Ltsz.: 83.4.44., M.: 
3,3x5 cm (6. kép 2). 

15. Szürke, kavicsos anyagú, kihajlú peremű oldaltö
redék, korongolt. Ltsz.: 83.4.46., M.: 6x6,7 cm 
(6. kép 5). 

4. gödör: 
16. Szürke, korongolt oldaltöredék, vastagfalú, puha 

anyagú. Ltsz.: 83.4.53., M.:5,5 x 4 cm (7. kép 3). 
17. Barázdált fül töredéke. Ltsz.: 83.4.58., M.: 4 x 2,5 

cm (7. kép 2). 
18. Szürke, vastagfalú, korongolt oldaltöredék. Ltsz.: 

83.4.60., M.: 5 x 6 cm (7. kép 1). 

5. gödör: 
19. Szürke edényalj, durva megmunkálású, korongolt. 

Ltsz.: 83.4.61. (hozzátartozik a 83.4.69. sz. darab 
is!). M.: átm. 8 cm (7. kép 4). 

20. Szürke, korongolt edény oldaltöredéke, vékonyfa
lú, kemény anyagú. Ltsz.: 83.4.62., M.: 7,2 x 3 cm 
(7. kép 8). 

21. Szürke, kissé kihajló peremű oldaltöredek, vé
konyfalú, kemény anyagú, korongolt. Ltsz.: 
83.4.63., M.: 7,2 x 3 cm (7. kép 6). 

22. Szürke, korongolt (?) oldaltöredék. Ltsz.: 83.4.64., 
M.: 6,5 x 4,2 cm (7. kép 5). 

23. Szürke, kavicsos anyagú, vékonyfalú töredék. 
Ltsz.: 83.4.65., M.: 6 x 4,2 cm (7. kép 7). 

24. Szürke, korongolt oldaltöredék. Ltsz.: 83.4.66., 
M.:5,5x7cm(8.kép2). 

25. Szürke, korongolt oldaltöredék. Ltsz.: 83.4.67., 
M.: 4,5x3 cm (8. képi ) . 

26. Szürke, durva edény töredéke, korongolt. Ltsz.: 
83.4.68., M.: 8 x 5,4 cm (9. kép 3). 

6. gödör: 
27. Szürke, sima felületű oldaltöredék. Ltsz.: 83.4.70., 

M.: 5,5x3 cm (8. kép 5). 
28. Szürke edény oldaltöredéke, kemény anyagú, fol

tosra égett. Ltsz.: 83.4.73. M.: 7,5x3,5 cm 
(8. kép 3). 

29. Szürke, kemény anyagú alj- és oldaltöredék. Ltsz.: 
83.4.74., M.: 7 x 4,5 cm (8. kép 6). 

30. Szürke, korongolt oldaltöredék, kavicsos, szem
csés anyagú. Ltsz.: 83.4.87., M.: 7x7,5 cm 
(8. kép 4). 

7. gödör: 
31. Kézzel formált, durva, rosszul égetett edény aljtö

redéke. Ltsz.: 83.4.91., M.: 5,5 x 4 cm (8. kép 7). 

8. gödör: 
32. Világos szürke, kézzel formált, durva anyagú 

edény alj- és oldaltöredéke. Ltsz.: 83.4.103., M.: m. 
7 cm, talp átm. 7 cm, v.o, 9 cm (9. kép 2). 

33. Szürke, kihajló peremű fazék oldltöredéke. Ltsz.: 
83.4.106., M.: 6,5 x 5,5 cm (9. kép 4). 

34. Sötétszürke, egyenes peremű fazék oldaltöredé
ke. Ltsz.: 83.4.107., M.: perem sz. 2,4 cm, átm. 9 
cm (9. kép 1). 

9. gödör: 
35. Durva, kézzel formált edény rosszul égetett töre

déke. Ltsz.: 83.4.114., M.: 3,8 x 5 cm (10. kép 2). 
36. Őrlőkő töredéke. Ltsz.: 83.4.127., M.: 8,5 x 6 x 5,5 

cm (10. kép 1). 

10. objektum (ház): 
37. Sötétszürke, vékonyfalú, egyenes peremű oldaltö

redék. Ltsz.: 83.4.134., M.: 7 x 3 cm (10. kép 5). 
38. Világos, terrakotta színű oldaltöredék. Ltsz.: 

83.4.136. M.: 4 x 3,8 cm (10. kép 3). 
39. Sötétszürke, korongolt, kemény anyagú edény ol

daltöredéke, 3 db-ból. Ltsz.: 83.4.137., M.: 
3,9 x 9,5; 8 x 4,5; 7 x 4,5 cm (10. kép 6). 

40. Szürke aljtöredék, fényes felületű, alján átfúrt kis 
lyukkal, vastagfalú. Ltsz.: 83.4.144. Töredék M.: 
17,5 cm (11. kép 5). 
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41. Pirosas, téglaszínű, kihajló peremű oldaltöredék, 
két db-ból. Ltsz.: 83.4.151, M.: 3x2,2 cm 
(11. kép 3). 

42. Sárga provinciális római edény profilait oldalú 
töredéke. Ltsz.: 83.4.154, M.: 7x5,2 cm 
(11. kép 2). 

43. Szürke, félgömb alakú tál töredéke. Ltsz.: 
83.4.159. M.: 10 x 7,5 cm (11. kép 1). 

44. Fekete, vékonyfalú, behúzott peremű tál oldaltö
redéke, fényes felületű. Ltsz.: 83.4.162., M.: 
5 x 7 cm (11. kép 4). 

11. objektum (ház): 
45. Kézzel formált, szürkés-sárgás edény, vastagfalú, 

foltosra égett oldaltöredéke. Ltsz.: 83.4.195., 
M.: 8,2 x 10 cm, v. 1 cm (11. kép 6). 

46. Kívül sárgás-szürke, belül sötétszürke, kissé kihaj
ló peremű, kavicsos anyagú fazék töredéke, 2 db-
ból. Ltsz.: 83.4.205-206., M.: 5 x 6 ; 6,5x5,7 cm 
(12. kép 7). 

47. Szürke, kemény anyagú római korsó szalagfüles 
töredéke. Ltsz.: 83.4.207., M.: töredék átm. 8,5 cm, 
fül sz. 3,5 cm (13. kép 1). 

48. Világos szürke oldaltöredék, kis, egyenes, álló pe
remmel. Ltsz.: 83.4.208., M.: 6,8x3,2 cm 
(12. kép 1). 

49. Szürke, vékonyfalú korsó hasas részének töredé
ke. Ltsz.: 83.4.212., M.: 7 x 6 cm (12. kép, 3). 

50. Puha anyagú, egyenes oldalfalú, szürke kerámia 
töredéke. Ltsz.: 83.4.215., M.: 5x3,5 cm 
(12. kép 4). 

12. gödör: 
51. Szürke, kemény anyagú, kavicsos, behúzott pere

mű tál töredéke. Ltsz.: 83.4.223., M.: 6x4,7 cm 
(12. kép 5). 

52. Világos terrakotta színű korsó oldaltöredéke, fül 
indítással. Ltsz.: 83.4.257., M.: 10x4,5 cm 
(13. kép 2). 

13. gödör: 
53. Világos szü/ke, simított felületű, 2 árkolással dí

szített oldaltöredék. Ltsz.: 83.4.253., M.: 8 x 5 cm 
(14. kép 3). 

54. Világos, terrakotta színű korsó oldaltöredéke, fül 
indítással. Ltsz.: 83.4.257., M.: 10x4,5 cm 
(14. kép 2). 

14. gödör: nem volt leletanyaga 

15. gödör: néhány, jellegtelen szürke kerámiatöredék 

16. objektum (ház): 
55. Szürke, kihajló peremű, fényezett felületű edény 

oldaltöredéke. Ltsz.: 83.4.263., M.: 4x3,5 cm 
(14. kép 4). 

56. Relief-díszes terra sigillata töredéke, 2. sz. vége — 
3. sz. elejéről. Ltsz.: 83.4.268., M.: 3,5x2 cm 
(14. kép 3). 

57. Szürke, kifelé hajló, álló peremű, kavicsos anyagú 
fazék 2 db oldaltöredéke. Ltsz.: 83.4.275; 83.4.282. 
M.: 8 x 4; 10 x 4 cm (14. kép 1). 

58. Szürke edény aljából kivágott korong (orsókari
ka?) Ltsz.: 83.4.280., M.: átm. 4 cm (4. kép 1). 

59. Szürke, külső felén besimított dísszel ellátott ol
daltöredék. Ltsz.: 83.4.286., M.: 5,5x4 cm 
(15. kép 5). 

61. Szürke, kemény anyagú oldaltöredék. Ltsz.: 
83.4.296., M.: 6,5 x 3 cm (15. kép 2). 

Szórványlelet: 
62. Díszítetlen, narancsvörös színű terra sigillata tö

redékek, 5 db, szórványként a területről. (Ltsz.: 
83.4.308-310; 83.4.313-314.) 

A leletanyagban egy félig kész orsókarikán és né
hány őrlőkő töredéken kívül más munkaeszköz nem 
fordult elő, fémtárgyakat sem találtunk. A feltárt ob
jektumokból 45 db állatcsont származott, melyeket 
Vörös István az alábbiak szerint határozott meg : 

„Gödör szám: 7. 9. 10. 11. 16. Szórvány 
Szarvasmarha - 3 10 5 8 1 27 
Kiskérődző - 1 3 2 2 - 8 
Sertés - - 2 - - - 2 
Ló 8 - - - - - 8 

8 4 15 7 10 45 db 

Szarvasmarha: cca. 115 cm marmagasságú egyedek 
alkotják az állományt, a lovak kis testméretűek voltak." 

Lelőhelyünket az előkerült terra sigillaták a 2. sz. 
végére — a 3. század elejére keltezik. A hely köze
lebbi és tágabb körzetében több ponton is fellelhető a 
római korszak emlékanyaga. A pesti síkság régészeti 
kultúráinak életét a politikai erőviszonyok mellett min
dig is erősen meghatározta a természetföldrajzi kör
nyezet. A Csömöri, a Szilas és a Rákospatak DK-i 
irányban szelték át a mai Pest területét, s e patakok 
mentén már az őskortól kezdve megtelepedett az em
ber. A vízjárta, mocsaras környezetből kiemelkedő du
nai teraszok és a dombos-homokbuckás területek vol
tak a legkorábbi telephelyek, s ezek is maradtak egé
szen a korai középkor évszázadai soráig. 

A rákoscsabai császárkori település értékeléséhez 
foglalkoznunk kell a terület közvetlen környezetének 
topográfiai viszonyaival és politikai-etnikai történeté
vel is. A szarmaták Duna-Tisza közi beköltözése (az 
i. sz. 1. sz. közepe) előtt a pesti oldal lakossága a kelta 
osus törzshöz tartozó népesség lehetett, akikről Taci
tus azt írja, hogy a quadok szomszédságában élnek és 
az eraviszkuszokkal rokon életmódot folytatnak. A 
római történelemben a szarmaták az 1. sz.-ban tűnnek 

l - l 

fel. A rómaiakkal való legkorábbi kapcsolataikra utal 
területünkön a péceli éremlelet, mely Vespasianus ko
rára keltezhető, valószínűleg még nem is kereskedelmi 
kapcsolat emléke, inkább ajándékként kerülhetett a 
barbaricumba. Fülöp Gyula az alföldi éremforga
lomról írott cikkében megkérdőjelezi azt az elterjedt 
nézetet, hogy az i. sz. 68-98 közé keltezhető éremle
letek a Duna-Tisza közén kereskedelmi jellegűek len-
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nének. A 69-es belháború eseményeivel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy amikor a jazig királyt és kíséretét Pan
noniába rendelik, a vezért ott tartva a seregeket haza
küldik, s minden valószínűség szerint ez utóbbiak nem 
üres kézzel távoztak, hanem lojalitásukért ajándékot 
kaphattak. Egyébként a pannóniai pénzforgalom is 
csak Vespasianus uralkodásával lendült fel. A terra 
sigillaták elterjedése és az éremforgalom egybehangzó 
adatai alapján, az i. sz. 98-160 közti időszak az, amikor 
már kereskedelmi szükségletből kialakulnak a később 
is funkcionáló barbaricumi római útvonalak, ügy mint 
az Aquincum-Zagyvavölgy-Szolnok-Debrecen-Da-
cia, az Intercisa-Kecskemét-Csongrád-Szentes-Körö-
sök völgye-Dacia, a Lugio-Madaras halmok-Szeged-
Marosvölgy-Dacia és negyedikként a Tisza menti E-D 
irányú út. Lelőhelyünk szempontjából az első útvo
nal az érdekes, melynek vonalát a pesti oldalon a Rá
kospatak mentére lokalizálhatjuk. Az aquincummal 
szemben fekvő Transaquincum megépítése után a Rá
kospatak mentén közlekedési út alakult ki, melyet a 
terület római kori leleteinek elterjedése igazol. A tran-
saquincumi erőd megépítését a 2. sz. közepére datál
ják. Szilágyi János az erődítményről és a hozzátarto
zó cölöphídról írott munkájában bemutat egy 1756-
os térképet, melyen a Rákospatak mentén romok van
nak feltüntetve, talán úti őrállomások maradványai
ként. A patak vonala mentén több római lelőhely is 

igazolja az út meglétét. Kőemlék került elő a rákos
csabai régi református templom 1904. évi lebontása
kor, bár másodlagos felhasználásban, ami nem szo
katlan jelenség a pesti oldalon. Melis Katalin a rákos
palotai templom déli oldalán kiásott alapfalban talált 
római kori kőfaragványokat. A rákoscsabai Silvanus-
nak állított oltáron a leg. II. Ad. signifere szerepel, 
mint felajánló, ez a kitétel az i. sz. 106 utánra keltezi 
a kőemléket. 

Aquincumnak a pesti oldallal való kapcsolata Trai-
anus idejében erősödött meg, amikor az Alföld kevert, 
kelta-szarmata lakossága a rómaiak mellé állt a dá
kokkal szemben. Érthető, hogy éppen ebben az időben 
alakultak ki a már említett útvonalak is. A quad-mar-
koman-szarmata háborúk után kezdődik meg a róma
iak nagyobb arányú benyomulása a barbaricumba, ezt 
a kőemlékek és éremleletek mellett a barbaricumi ró
mai építmények is igazolják. E korszak emléke a XVII. 
ker.-ben feltárt település is, mely ha csekély számmal, 
de mégis rendelkezik római importtárgyakkal. 

A feltárt település lakosságának életmódjára a sze
gényes leletanyagból következtethetünk. Alacsony 
színvonalú mezőgazdasági termelést folytathattak, a 
római kultúrával kevésbé kerültek kapcsolatba, lakó
házaik az észak-magyarországi és az alföldi telepekkel 
mutatnak rokonságot. 
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MARIA PETŐ 

SARMATISCHE SIEDLUNGSÜBERRESTE AUS DER RÖMERZEIT 
IN RÁKOSCSABA 

Im Jahre 1983 ist es uns gelungen auf dem Gebiet 
in Budapest, XVII. Bez. zwischen der Zrinyi- und 
Lemberg-Gasse im Laufe einer Gundrettung 16 Ob
jekte, Abfallgruben und Baureste einer sarmatischen 
Siedlung vom Ende des 2. Jahrhunderts freizulegen. 

Die Häuser wiesen einen ovalen, birnförmigen 
Grundriss auf, ihre Pfahlloch, mit Heizangale im In
neren und mit der jener Epoche charakteristischen 
Keramik. In überwiegender Mehrzahl (72,9%) befan
den sich im Fundmaterial graue, gedrehte Gefässfrag-

Abbildungen 

Abb. 1. Fundort der sarmatischen Siedlung. 
Abb. 2. Grabungsgrundriss von der sarmatischen 

Siedlung. 
Abb. 3. Grundriss des Objektes Nr. 10. 

Képjegyzék 

1. kép A szarmata telep lelőhelye 
2. kép Ásatási alaprajz a szarmata telepről 
3. kép A 10. sz. objektum alaprajza 

mente, in kleinerer Anzahl (16%) handgeformte 
Hauskeramik und am kleinsten (11,9%) waren typi
sche römische Gefässe vertreten. 

Der Fundort befand sich in der Nähe vom Rákos
patak, also neben der ins Barbaricum führenden Stra
sse, am südlichen Hang eines Hügels, neben dem eins
tigen Bach Tál. Der Fund ist eine Erinnerung an jene 
konsolidierte Zeit, die die Epoche mach den qua-
disch-markomannischen Kriegen von Marcus Aurelius 
auf dem Gebiete unserer Hauptstadt kennzeichneten. 

Abb. 4-14.Im Laufe der Freilegung zum Vorschein ge
kommenes Fundmaterial. 

(Die Zeichnungen wurden von Katalin De-
bitzky verfertigt.) 

4-14. kép A feltárás során előkerült leletanyag 
(A rajzokat Debitzky Katalin készítette) 
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