SZIRMAI KRISZTINA

AZ ALBERTFALVAI VICUS
(1994. ÉVI ÁSATÁS)

ELŐZMÉNYEK
Az ún. 6-os út földmunkáit megelőzően legutóbb
1990-199l-ben végeztünk régészeti munkákat az albert
falvi vicus területén.1 Rövidesen, a fővárosi közlekedésfej
lesztési munkákhoz kapcsolódóan a 6-os út Hunyadi Já
nos út-Szerémi út közötti új útszakaszának tervezésére is
sor került. 1994-ben nyílt alkalom a tervezett útszakasz
építését megelőző teljes feltárásra. (1. kép) A szóban for
gó terület az 1990-1991. évi kutatásoktól délre, délnyu
gatra, nyugatra húzódik. 1994-ben a közel 8 hónapi ásatás
során az albertfalvi auxiliaris tábortól kb. 150-200 m-re
délnyugatra a tábort körülövező településből 2000 négy
zetméter méretű felületen dolgoztunk.2 (2. kép) Albertfal
ván felületi feltárásra eddig nem volt lehetőség. Most elő
ször volt mód a felületi szisztéma alkalmazására a rendel
kezésre álló nagy felületen, ahol 10x5 m-es felületeket
nyitottunk - a működő gázvezeték és közvetlen környéke
kivételével.
Úgy véljük, hogy az eddigi feldolgozás már alkalmas
arra. hogy az 1994-ben előkerült 1-2. századi telepjelen
ségek legfontosabb jellemzőinek meghatározásával (3.
kép), a válogatott leletanyaggal együtt - értékeljük a fel
tárt teleprészlet jelentőségét/

TELEPJELENSÉGEK
I. Házak
a) Téglalap alakú, lekerekített sarkú házak (3. kép,
B-Bll., C-CIL, E-EIL, G-G/7, metszet)
E háztípusból hat került feltárásra. A házak háromféle tá
jolást mutattak: ÉNy-DK (VI., XII., XIV. felület), K-Ny
(X-XI. felület), végül ÉK-DNy (XVI. felület, C-C/l. fe
lület). A házak méretei: 2,20x4,20 m (VI. felület - 5. kép),
2,50x4,30 m (X-XI. felület), 2,40x4,80 m (XII. felület 6. kép), 3,20x4 m (XVI. felület), valamint 2,80x5,60 m
(C/1. felület - 7. kép), végül 4,40x2,80 m (XIV. felület.).
Mindebből kitűnik, hogy az albertfalvi feltárt téglalap ala
kú házak belvilága: 8,75, 9,24, 10,75, 11,52, 12,32, 12,80,
végül 15,68 négyzetméteres volt. A házak bejáratait - ahol
meg lehetett figyelni - a házak északkeleti, keleti vagy
délkeleti részén alakították ki. (X-XI., XIV, VI., C/1. fe
lület). Karó, cölöp, gerendanyomok is előkerültek. Leg
jobban a VI. felületben előkerült ház északi felében és a
közepe táján maradt meg tizenegy karónyom, 5 cm átmé
rővel. A 20 cm átmérőjű cölöpnyomok részben a házak
közepén (X-XI., XII. felület), részben a ház keleti és nyu

gati szélén is jelentkeztek (XII. felület). Nagyobb cölöp
foltok a feltárt ház keleti oldalán 25-30 cm-es méretben is
megmaradtak (C/1. felület). Itt a ház északnyugati, belső
részén 40x40 cm méretű gerendanyom is feltűnt. Az elő
került karó-, cölöpnyomokból a felépítmény, belső be
rendezés megfelelő típusát mái* nem lehetett meghatároz
ni. A házak padozata egyetlen helyen maradt meg a sóde
res, köves járószint formájában (3. kép, XIV felület).
b) Szabálytalan alakú, cölöpszerkezetü házak (3. kép,
F-FII. metszet)
E típusból három házat tártunk fel (8-9. kép - IX., X-XI.
felület).Tájolás: ÉNy-DK, illetve ÉK-DNy. A házak átla
gos méretei: 5,10x4 m, de a legnagyobb méret: 5,80x5 m
(B/l. felület). A cölöpszerkezetű házak 20,40 és 29 négy
zetméteres belvilágúak Albertfalván. A bejáratot két eset
ben lehetett megfigyelni, a ház délkeleti részén (IX. felü
let) és a ház nyugati oldalán (XI. felület). A karónyomok
itt nagyobbak, 10 cm átmérőjűek, ez a típus került elő az
egyik ház belső részén (X-XI. felület), valamint a ház
északkeleti részén (B/l. felület). A kisebb, 5 cm átmérőjű
karólyukak is megjelentek a ház belsejében és külső olda
lain (B/l. felület). A 20 cm átmérőjű cölöpnyomok a ház
bejáratánál (IX. felület), a ház belső terében (X-XL, B/l.
felület) mutatkoztak. E háztípusnál még cölöpkötegeket is
felhasználtak, három is előkerült 70 cm átmérővel (IX. fe
lület). Nagyobb cölöpkötegnyomok 1-1,40 m átmérővel a
keleti oldalon jelentkeztek a másik épületnél (B/l. felület,
déli rábontás). Ezek a cölöpkötegnyomok már nagyobb
felépítmény létére utalnak. Itt az eredeti padlószint nem
maradt meg.
c) Ovális alakú lakóhely (X-XI. felület, 3. kép, D-D/1 met
szet)
Ezt a típust csak egy jelenség képviseli (10. kép). Mérete:
4x4,60 m. A lakóhely északi oldalán két 20 cm átmérőjű
cölöpnyomot dokumentáltunk, de ezek még a lakóhely
belsejében és a keleti szélén is megmaradtak. Az építmény
padozata nyomtalanul elpusztult.

II. Gazdasági épületek
a) Téglalap alakú cölöpépítmények (11-12. kép)
Ebből az épülettípusból kettő került elő. Tájolásuk külön
böző: ÉK-DNy (C/1. felület), illetve ÉNy-DK (XV-XVI.
felület). Méretük: 4,50x2,40 m=10,8 négyzetméter (C/1.
felület), illetve 3,50x8,50 m=29,75 négyzetméter
(XV-XVI. felület). A cölöpök átlagos méretűek, legalsó
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/. kép. Albertfalva, összesítő helyszínrajz az 1994. évi munkahelyekkel

2. kép. Albertfalva, összesítő alaprajz
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S. kép. Jelentősebb metszetrészletek az 1994. évi ásatásról
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4. kép. A: ún. támpilléres épület maradványa a korábbi jelenségek foltjaival (II. munkahely-B. munkahely);

5. AÍ77. Téglalap alakú, lekerekített sarkú ház
kibontás közben K-ről (VI. felület)

7. kép. Házfolt D-ről (C. felület)
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6. kép. Ház elszíneződése DK-ről (XII. felület)

8. kép. Cölöpszerkezetű ház foltja D-ről (XI. felület)

9. kép. Cölöpszerkezetű ház kibontás után ÉNy-ról (IX. felület)

10. kép. Ovális formájú lakóhely kibontás közben, D-ről (XI. felület)

11. kép. Cölöpház - kibontás után - K-ről (Cl 1 .felület)

12. kép. Cölöpház, kibontás után Ny-ról (XV-XVI. felület)

részük maradt meg. Hat cölöpnyomot bontottunk ki a C/l.
felületen, és hét cölöpnyom maradt meg a XV-XVI. felü
leten.
b) Négyszögű, lekerekített sarkú épület (13. kép)
Egyetlen helyen találtuk meg ezt a típust (C/l. felület).
Tájolás: ÉK-DNy. Mérete: 2,80x2,10=5,80 négyzetméter.
Az 5 cm átmérőjű karólyukak csak a nyugati oldalon hiá
nyoznak. A rövidebb oldalakon egy-egy átlagos méretű
cölöpnyomot is kibontottunk. Az eredeti padlóra már
nincs adat.
c) Ovális alakú építmények (14. kép)
Két ízben kerültek elő. (A, X. felület.) Átl. m.: 2,20x1,40
m. Az A felületen mutatkozó jelenségnél, a keleti és a nyu
gati oldalon 80 cm hosszú és 20 cm széles gerendanyom
is megmaradt. Padozata nyomtalanul elpusztult.
d) Hosszú, keskeny tárolók (CI1-I-1IA. felület, 3. kép,
H-Hll. és l-l/l. metszet, 15-16. kép)
A tárolók egymás szomszédságában kerültek elő. Tájolás:
ÉK-DNy. A tárolókat 7,50-8 m hosszúságban tudtuk csak
kibontani - a működő gázvezeték miatt. Átl. sz.: 2,50 m.
A tárolók feltárt szakaszain belül és kívül több ízben a ka
ró- és cölöpnyomok átlagos méretben maradtak meg. Az
eredeti padlóra szintén már nincs nyom.

törmelékkel. Egy különálló, mély kád is előkerült a XXII.
felületben 9x1,20 m méretben, 1,65 m mélységben, mely e
rendszerhez tartozott. Az ipari létesítmény valószínűleg
egy műhely (officina fullonum?) vízelvezető rendszerét
képviselte, melynek ugyancsak a szint alatti része került
napvilágra.
b) Tűzhelyek, kemencék maradványai
Objektumon belül (C-C/l., I., XI. felület)
A C-C/l. felületen, a téglalap alakú ház ÉNy-i részén
jelentkezett egy tűzhelymaradvány 1,20x0,80 m méret
ben. A XI. felületben, a cölöpkonstrukciós házban, az
északi részen is hasonló méretű tűzhelymaradványt tár
tunk fel. A keleti, keskeny, hosszú tároló északi részén
(1. felület) az élükre állított peremes tegulákon kívül a
20x13 cm méretű vályogtéglák egy 1,40x0,80 m mére
tű paticsos, vályogos felületet zártak le délről. A vá
lyogtéglák délre leomlottak 1,60 m hosszúságban.
Mindezek a tűzhely- és kemencemaradványok általá
ban kör alakúak, átlagosan 1,20-1.50 m átmérőjűek, és
ezeket az objektumok északi vagy északnyugati részén
alakították ki - Albertfalván.

Objektumon kívül (A, IV, XV, XIX. felület)
Az A felület északi részén tűntek fel az objektumon kívü
li, kör alakú, 1,20 m átmérőjű kisebb tűzhelynyomok. A
XIX. felületen szintén jelentkezett egy tűzhelynyom
e) Kör és ovális alakú vermek (IH/a, IV., VIL, IX-X. felü 0,60x1,10 m méretben. A kör alakú kemencetípus a XV
felületen került elő, alján még megmaradtak 3-5 cm vas
let)
A vermek méretei változók. (1,20x1 m, 1,80x1,80 m, tagságban a tapasztásnyomok. Ez a szabadtéri kemence,
1x0,80 m, 2x1,40 m.) A mélység: 0,30x1,20 m között volt. kör alakban 1,50 m átmérővel mutatkozott a IV felületen
is. (23. kép) Az alj tapasztásnyomai itt is megmaradtak. A
A vermek a lakóházak közelében voltak. (17. kép)
paticsfal vastagsága 4 cm. A kemencéhez északon egy vá
lyogos felület csatlakozott 1,40x1,40 m méretben. E vályo
f) Kutak
Két esetben találtunk - kövezés nélkül - földbe ásott ku gos felülettől nyugatra egy agyagkitermelő gödör is előke
tat a B/l. és a VII. felületen. (18. kép) Átmérőjük: rült. E jelenségek északi szomszédságában egy 1,80x 1,20
2,40x2.40 m, illetve 1,70x1,70 m. A kiásott mélység: m-es téglalap alakú paticsos felület jelentkezett. Itt a IV
2,30-2,55 m volt az egyiknél, itt víz jelentkezett (VII. fe felületben tehát egy kemence különböző maradványai is
lület). A feltárt teleprészen a kutak, a szabadtéri kemencék napvilágra kerültek.
a házak közelében voltak.
c) Árokrendszer (IIA, II, WA, UH. felületek)
Az ÉK-DNy-i irányú vízelvezető, dupla árok maradvá
///. Ipari jellegű objektumok
nyait 20 m hosszan követtük. Az árkok átlagos szélessége:
helyenként változó, 0,60-1,20 m közötti. Az ÉK-DNy-i
a) Ipari létesítmény részlete (XVII-XXVIII. felületek)
tájolású árkok nem vezették közvetlenül a Dunához a vi
Kb. 50 m hosszan tártuk fel. A létesítmény csatornarend zet, hanem ezek még csatlakoznak egy olyan vízelvezető
szert, ülepítő teknőket tartalmaz. (19. kép) A feltárt sza árokhoz, mely még feltáratlan - és ezen keresztül juthatott
kaszból helyenként kétágú (XVIII., XXVI. felület - 20. az elhasznált víz a Dunába.
kép) és helyenként egyágú szakaszokat figyeltünk meg
(XXVII. felület - 21. kép). A feltárt 50 m-es szakaszon a Tehát a telep Flavius kori beépítettségéből 1994-ben fel
tájolás ÉK-DNy irányú, de ebből még nyugati (XX-XXI. tártunk 11 házat, melyek 3 típust képviselnek. A gazdasá
felület) és keleti (XXII-XXIII., XXVII. felület) leágazá gi épületekből 7 lett feltárva, ezek 4 típust mutatnak.
sokat is feltártunk. Az elszíneződés átlagos szélessége: Mindezeken kívül 5 verem és 2 kút is jelentkezett az ása
1,80-2 m méretben jelentkezett. Karók, cölöpök felhasz tási területen. Az ipari jellegű emlékek közül valószínűleg
nálását is több ízben megfigyeltük itt a földbe ásott szaka egy officina fullonum, tűzhelyek, kemencék különböző tí
szoknál. (XXIV. felület, 22. kép, 3. kép, J—J/l. metszet.) A pusai, valamint egy vízelvezető árokrendszer egy szaka
csatornarendszer ágainak mélysége változó, helyenként sza került elő. A korábbi periódusra köves, sóderes szint
lejt, sőt egy helyen még a 3 m mélységet is megközelíti maradványok utalnak (II/B felület, 3. kép, K-K/1, és
(XXII. felület). A betöltés szürke, kevert föld apró, köves L-L/1, metszetek).
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13. kép. Négyszögű gazdasági épület elszíneződése - É-ról (CIL felület)

15. kép. Hosszú, keskeny tárolók bontás közben, D-ről (Cll-l/A felület)

14. kép. Ovális alakú gazdasági épület foltja - gerendanyomokkal (A felület)

là- kép. Hosszt,, keskeny tarolok kibontás után Lm! <C,< l-l/A felület)

o

•te.

17. kép. Verem bontás közben - D-ről (XI. felület)

19. kép. Ipari létesítmény részlete - teknőmaradvánnyal D-ről (XXIII. felület)

18. kép. Kút foltja DNy-ról (Bll. felület)

20. kép. Ipari létesítmény kétágú csatornarészlete ÉK-ről (XVIII. felület)

TELEPMARADVÁNYOK

Válogatott leletek

Távolsági út

Az albertfalvi 1994. évi nagyon gazdag leletanyag legna
gyobb része a telepjelenségek egységes, szürke, kevert be
töltéséből származik, csak néhány esetben keitilt elő lelet
a felső, későbbi kövezés felett vagy annak tisztításából.5 A
leletanyag többi részét - a telepjelenségeken kívül - a hu
musz alatti, szürke kevert feltöltésből gyűjtöttük össze.
A leletanyag zömét a kerámia- és az állatcsontleletek
képviselik.6 Az ásatáson 9 db érem került elő, a fémanyag
is jelentős. Kisebb mennyiségben jelentkeztek az üvegtö
redékek, csonteszközök, kőből készült tárgyak, freskótö
redékek.

A korábbi években, 1990-1991-ben feltárt, táborból kive
zető ÉNy-i irányú út újabb 30 m hosszú szakasza 1994ben megint előkerült (24. kép, B, C, L, IL, II/A felület). Az
út megmaradt köves szintje atszf. 100,10 m-en jelentke
zett. A szakirodalom szerint ez az a távolsági út, mely a
Brigetio felé vezető úthoz csatlakozhatott és a Traianus-Hadrianus korban épült.4 (NAGY T., 1973, 118.)
Epületek, szintek
Az utat délről kísérő kőalapozású, vályogfalas épületsor
maradványait átlagosan 40-60 m szélességben feltártuk, a
működő gázvezetéket és közvetlen környékét kivéve (B,
IL, II/A-B, VI., VII. felület). A falak tájolása ÉNy-DK
irányú. Az előkerült falmaradványok átlagosan 50 cm szé
lesek, földbe rakott átlagosan 40x25 cm méretű kövekből
épültek. Az alapfalakból két-három kősor is megmaradt.
Az épületekhez tartozó köves, sóderes szinteket több he
lyen dokumentáltuk (II/B, A/l., IV, V, VII. stb. felülete
ken, 3. kép, A-A/1, metszet). A teljes alaprajzhoz még
nincs megfelelő mennyiségű adatunk.
1994-ben lehetőségünk volt még az ún. Kitérő úttól Éra két felület megnyitására (/. kép, - B jelű pont=II. mun
kahely). A II. munkahely I. felülete régészetileg negatív
volt. AII. munkahely 2. felületében egy támpilléres épület
három alapfala került elő, részben kiszedett, elbontott ál
lapotban. A falak közepes méretű kövekből épültek,
ezeket agyagos földbe rakták. Az É-D-i irányú fal 60 cm
széles, a kiugró, nyugati támpillér mérete 2,20x1,80 m.
(26-27. kép) Az épület belső helyiségéből K-Ny-i irány
ban 6,30 m belvilágot tártunk fel. Az északi és a déli met
szet szerint az épület belső járószintje sóderes, apró köves.
Újjáépítés
Az Antoninus kori újjáépítés ÉK-DNy-i, megváltozott tá
jolású falmaradványai a hozzátartozó köves szintekkel
együtt is több helyen megmaradt, atszf. 100,35 m-en (II/B,
III/A, III., VIL, VIII. felület - 25. kép, 3. kép, K-K/1,
L-L/1 metszet). Itt említjük még meg, hogy a korabeli kö
ves szintek kialakításához több kocka alakú mész- és ho
mokkövet is felhasználtak, átlagos méretük: 35x35x9-10
cm (III. felület).
Tehát 1994-ben a Flavius-kort követően az auxiliaris
táborból kivezető út eddig ismeretlen, 30 m-es szakasza is
feltárásra került. E távolsági úttól délre, a kőalapozású,
vályogfalas épületek maradványait is több ízben, részben
az út mellett, részben jóval távolabb, az úttól délre is kiás
tuk. Ez úttól É-ra - a modem, ún. Kitérő úttól É-ra - pe
dig egy támpilléres épület részlete is napvilágra került. A
markomann háborúk utáni újjáépítés épületeinek, szintje
inek maradványait is kibontottuk.

/. CSÁSZÁRKORI KERÁMIA
Előzmények
A leletanyagban jelen van a dák jellegű kerámia több töre
déke is.7 (29. kép, 8.) A késő LT kori kerámiából az alává
gott peremű, ún. békásmegyeri típusú mély, szürke tálak
töredékeit is felszedtük.8 (33. kép, 3.)
1. Importkerámia
Az előkerült sigillataanyag nagyon gazdag.9 Itt kell meg
említeni a fekete, vékony falú, kétfülű itáliai csészék töre
dékeit, melyek részben barbotindíszesek, részben fogas
karcolásos díszűek. Ezeket a csészéket az 1. század végé
től a 2. század középső évtizedéig használták.10 (29. kép,
2., 3., 30. kép, 1-4.)
2. Helyi kerámia
a) Importutánzat
Az importkerámián belül a sigillatautánzatok dominálnak
a leletanyagban. A különböző sigillataformák utánzatai
(Drag. 27., 29., 32., 33., 36. típus) is feltűnnek, főleg na
rancsszínű bevonattal Albertfalván." (33. kép, 2.) A sigillatákról megismert díszítőmotívumok (tojástagsor, indadí
szek, egyes levélmotívumok) a helyi, domborművei díszí
tett termékeken is megjelennek.12 (29. kép. 5., 31. kép.) A
sigillatautánzatok gyártása a Hadrianus-Antoninus kor
ban virágzott.13
b) Urnák, hombárok, fazekak14 (32. kép, 1-4., 44. kép, 3.)
Az előkerült leletanyag nagy mennyiségben tartalmaz fé
sűs, hornyolásos (32. kép, 2., 44. kép, 3.), valamint sötét
szürke, vékonyabb falú, perem alatt többsoros homyolásokkal ellátott urna-, perem-, aljtöredékeket is." (32. kép,
1-2.) Találtunk hornyolásokkal díszített hombártöredéke
ket is.16 (44. kép, 3.) A csoport leletanyaga között a pythos
jellegzetes peremtöredékei is felismerhetők.17
c) Tálak
A tálak töredékei is nagy mennyiségben kerültek elő. A
császárkori táltípusok sok fajtája megtalálható a leleta
nyagban.
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21. kép. Ipari létesítmény elszíneződése Ny-ról (XXVII. felület)

23. kép. Kemence bontás közben - D-ről (IV felület)

22. kép. Ipari létesítmény kétágú, cölöpnyomos szakasza D-ről (XXV felület)

24. kép. Utrészlet épületmaradvánnyal - Ny-ról (B. felület)

25. kép. Különböző korú falalapozások - D-ről (HIB. felület)

26. kép. Korábbi jelenségek foltjai a támpilléres épület belső terében - K-ről (II. munkahely)

27. kép. A támpilléres épület maradványai DNy-ról (II. munkahely)

28. kép. Oszloptő/relék egy korai jelenség betöltéséből - D-ről (VIII-IX. felület)

29. kép. 1-9. Csészék, poharak az albertfalvi vicusból
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30. kép. 1-6. Csészék, tintatartó, bögre az 1994. évi feltárásról
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31. kép. Drag. 36. formát utánzó táltöredék, applikált dísszel

A behúzott peremű, Drag. 32. formát utánzó, téglaszí
nű lapos tálak töredékeiből a peremen festett és a peremen
és belül festett és szürke anyagú változatok említhetők
meg." {33. kép, A.)
A tálak közül a legnagyobb számol a Drag. 37. fonnát
utánzó bepecsételt díszű tálak képviselik. (40. kép) Az Al
bertfalván előkerült töredékek főleg narancsszínű és szür
ke bevonatosak, de megtalálható közöttük a fekete, drapp
és a barnásszürke bevonat is. Az előkerült cserepek zöm
mel aljtöredékek fenékdíszekkel. Ezek között több a mes
terjegyes aljtöredék (34. kép, 1-7., 40. kép), mely közül a
Resatus név dupla keretben került elő.19 (34. kép, 1.) Több
bélyegtöredék is feltűnt DUS ... betűkkel Albertfalván20
(34. kép, 3-5.), más különböző típusú mesterjegy részleté
vel együtt.21 (34. kép, 2., 6., 7.) A megtalált bepecsételt dí
szű aljtöredékeken különböző levélmotívumokat és fogaskarcolást figyeltünk meg.22 (34. kép, 8-10., 34. kép, 1-5.,
35. kép, 1-5., 36. kép, 1-5., 37. kép, 1-2, 40. kép.) A dup
la planta pedis2, alkalmazása pedig két piros töredéken
tűnt fel mint fenékdísz a 2. században. (35. kép, 6-7., 40.
kép) A bepecsételt díszű tálak oldaltöredékein legtöbb a
levclmotívum24, amelyek közül több levéltípus azonosít
ható (38. kép, 1-13.), de a rozetta (38. kép, 5, 39. kép, 2 ,
40. kép), a tulipán (39. kép, 1, 40. kép) és egy másik vi
rágmotívum is megjelent.23 (38. kép, 6, 39. kép, 2 - 3 , 40.
kép) A bepecsételt díszű tálak fenti ábrázolásain kívül a sigillaladíszekből a legáltalánosabb motívum is, a tojástag
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és a pálcikatag a pecsételt díszek között megtalálható.2'1
(38. kép, 9, 40. kép)
A mélyebb tálak sötétszürke, vízszintes peremű, tört
profilú töredékei is nagy példányszámban kerültek napvi
lágra, köztük a vésett, hullámvonallal díszített peremű
példány is előkerült.27 (33. kép, 5.) A mélyebb tálak na
rancsszínű, márványutánzatú festéssel ellátott töredéke is
napvilágra került28 (41. kép, 1, 2.), ezt az edénytípust a 2.
század közepéig használták. Festett oldaltöredékekel is ta
láltunk.29 (41. kép, 3-4.) A lábastál nagyon gyakori Albert
falván, 1994-ben is sok töredékét szedtük fel.30 (33. kép,
1.)
Az ásatás során a nyersszínű dörzstálak több típusát"
és a szegletes, fogaskarcolással és egyéb más motívummal
díszített füstölőtálak töredékei is napvilágra kerültek.'2
(42. kép, 8.)
d) Csészék, bögrék, poharak, arcos edény, tintatartó
A finomáruhoz" tartozó szürke (30. kép, 6, 44. kép, 2.) és
a barnáspiros bevonatos, sűrű háromszög alakú, bevésett
díszű csésze és egy téglaszínű, pirosra festett, osztott kétfülű csésze is megjelent, vállán hornyolással.34 (29. kép,
2 - 3 , 44, kép, 2.)
A nyersszínú homokbeszórásos, tojásdad formájú na
gyobb bögrét35 (29. kép, 4.) és homokbeszórással vagy e
nélkül barnás piros faltenbecher töredékeket kell még
megemlíteni.3' (29. kép, 6, 44. kép, 4.) Az üvegtechnikái

32. kép. 1-4. Fazekak, urnák, hombárok
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33. kép. 1-5. Lábastál, tálak különböző típusai
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J

I

I

I

34. kép. l-W. Pecsételt díszű tálak aljtöredékei, bélyeggel, levélmotívummal
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35. kép. 1-7. Pecsételt díszü tálak aljtöredékei
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36. kép. 1-5. Pecsételt díszü tálak aljtöredékei levél és fogas karcolás díszével
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37. kép. 1-2. Pecsételt, narancsszínű tálak aljtöredékei levéldísszel

/76

38. kép. I-I3. Pecsételt díszű tálak oldaltöredékei

/77

39. kép. 1-3. Pecsételt díszű tálak
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40. kép. Mesterbélyegek és pecsételt motívumok Albertfalváról

41. kép. 1-5. Festett és márvány utánzatú töredékek

utánzó, narancsszínű és barnás anyagú bögrék töredékei is
megtalálhatók az anyagban.37 (29. kép, 1., 9.)
Egy arcos edénynek orr-száj-áll része maradt meg38
(43. kép, 1.), de a csaknem ép, jellegzetes formájú, barnás
piros festésű tintatartó is bővíti ezt a leletcsoportot.39 (30.
kép, 5.)
e) Durva kerámia
Az anyag egy részét Horváth Friderika értékeli ugyaneb
ben a kötetben.
f) Korsók, kancsók, amphorák, szűrőedény
A nyersszínű egy- és kétfülű korsók festetlenek vagy bar
náspiros, narancsszínű festéssel, márványutánzással látták
el. A sávos vagy teljes festésen kívül a csurgatott festésű
oldaliöredékek is előkerültek.* (4L kép, 1-4.) Itt kell
megemlíteni egy kétfülű, narancsszínű korsóhoz tartozó
ép fedőt is.41 (42. kép, 1., 44. kép, 1-2.) A festett, 2. száza
di korsóhoz tartozó kétosztatú fül is napvilágra került.42
(43. kép, 7.) A nyersszínű kancsókon kívül a szürke, szem
csés anyagú kancsó töredékei is jelentkeztek.43 A különbö
ző típusú amforákra utaló galléros perem-oldal és fültöre
dékek is napvilágra kerültek, sőt egy amforadugó is.44 Egy
nyersszínű szűrőedény jellegzetes töredékét is kibontot
tuk.4^
g) Mázas kerámia
Ezt a csoportot egyetlen zöld mázas oldaltöredék képvise
li eddig. A töredék belső oldala téglaszínű.46
h) Fedők
A fedők több változatban, különböző bevonatokkal és fes
téssel kerültek elő.47 (42. kép, 2.)
i) Mécsesek
Az 1994. évi feltárásról főleg a FORTIS típusú mécsese
ket ismerjük (45. kép, 1-2., 46, kép, 4.) egy barnáspiros
festésű volutás mécstöredéken kívül.48 (46. kép, 7.) Két bé
lyeggel ellátott, egylángú FORTIS típusú, barnáspirosra
festett mécs került elő, alján NE., és .GILIS F bélyegtöre
dékkel.49 (46. kép, 1-3.) Ugyancsak egy FORTIS típusú
mécsdiscuson egy nevető maszk látható.50 (46. kép, 2.) A
további töredékek téglaszínű, FORTIS típusú mécstöredé
kek51 (46. kép, 5.), valamint egy függesztő bütyökkel ellá
tott töredék is megemlíthető.52 (46. kép, 5.) Egy mécs hold
alakú, nyersszínű díszítőtagozata is napvilágra került.53
(46. kép. 6.)
j) Terrakották
A lerrakottaszobrászat albertfalvi emlékei közül egy gaz
dagon redőzött mellképet54 (43. kép, 2.) és két töredéket
kell megemlíteni geometrikus díszítéssel, melyek - való
színűleg - egy terrakottából készült vagy egy talapzat ma
radványai.55 (43. kép, 3., 4.) Egy terrakotta kagylóforma
töredéke is előkerült.56 (43. kép, 6.)
k) Kerámiatárgyak
Ezek között kell megemlíteni egy kerámiakorongot és egy
valószínűleg egy kanálhoz tartozó öblös, kanálformájú tö

redéket57. (43. kép, 8.) Az ásatás során több ízben kerültek
elő lefelé vékonyodó kis lábakkal ellátott „asztalka" jel
legzetes töredékei.58 (43. kép, 5.) A tárgy felső, lapos részét
kör alakú nyílással látták el, valószínűleg egy játékamfo
rát vagy egy mélyebb votivtárgyat helyeztek rá.
Tehát az 1994. évi albertfalvi ásatás kerámiaanyagá
ban kimutatható a dák és a La Tene kori kerámia jelenlé
te. A császárkori importanyag nagy részét itt is a sigillaták
alkotják (1. Gabler Dénes tanulmányát, ugyanebben a kö
tetben), de a vékony falú, itáliai csészék is megjelennek. A
császárkori helyi kerámia csaknem minden típusa főleg
nyers- és téglaszínű változatban és különböző színű bevo
nattal, valamint festett példányként jelen van. A karcolt díszű oldaltöredékek is megjelentek. (42. kép, 3-7.) Ezek
csaknem teljes számban a nyersszínű áruhoz tartoznak, de
egy barnásszürke anyagú is feltűnik.59 Az előkerült karco
latok sormintának, betűpróbálkozásnak60, jeleknek61, vala
mint nevek részleteiként értelmezhetők.62 (42. kép, 1., 4.,
5., 7.) A karcolt betűk típusai az 1-2. századi variánsokat
idézik.63 A leletegyüttesből nem hiányzik a szürke anyagú
áru, sőt még a zöld mázas kerámia jelenléte sem. A mécse
seken és a terrakottákon kívül még egyéb kerámiatárgyak
is előkerültek Albertfalván (áldozati „asztalka", kanál
stb.).

//. ÜVEGEK
Az albertfalvi 1994.évi ásatásból származó üveganyag kb.
200 tétel.64 A leletanyag fele a telepjelenségek egységes
betöltéséből származik, a többi töredék a telepjelensége
ken kívüli szürke, kevert betöltésből került elő.
Az albertfalvi üvegek formái közül legtöbbször az
1-2. századi zöldes színű illatszerespalack és a zöldes
színű félgömb alakú palack és egy szegletes testű egyfülú palack koncentrikus aljai ismerhetők fel.65 (47. kép, 1.,
48. kép, 1.) E kort képviseli még egy sárgásfehér, tört
profilú pohár töredéke is és egy Drag. 30. formát utánzó
pohár sárgászöld aljtöredéke is.66 (47. kép, 6., 7.) A ké
sőbbi, 3. századi típusok közül egy talpas pohár oldaltö
redéke (47. kép, 5., 8.) jelent meg egy csészetöredékkel
együtt67, ez utóbbi az A felületből, a kövezés tetejéről
származik. Ide tartozik még egy szőlőfürtös, zöldes szí
nű üvegkehely oldaltöredéke is.68 (48. kép, 7.) Egy app
likált díszú, fehér, mély tál töredékei is előkerültek.69
(48. kép, 3-4., 8.) Az üveganyag még egy fehér, félgömb
alakú táltöredéket is adott, bevésett, ritkított ovális
dísszel.70 (48. kép, 5.) Egy zöld, hengeres testű üvegkor
só füle képviseli az ez évi leletanyag legkésőbbi üvegle
letét.71 (48. kép, 2.)
Ide tartozik még egy üveggyűrű72 (48. kép, 9.), két
téglalap alakú, kerek és hatszögű belvilágú zöld üveg
gyöngy.73 (48. kép, 10-11.) Az előkerült gerezdéit
pasztagyöngyök töredékei főleg a kékeszöld árnyala
tot képviselik.74 Ezenkívül még a zöld, kék, világos
kék gerezdéit pasztagyöngy75 is megjelent. (49. kép,
6-13.) Még meg kell említem egy üveghasábot is76
(48. kép, 6.), és végül egy kis molnárkék üvegpasz
tát.77
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Tehát az 1994. évi albertfalvi ásatáson a jelentősebb
üvegleletekből az 1-2. századi anyagot a palackok, a po
hár töredékei képviselik. A 3. századi üvegipar már vál
tozatosabb képet mutat, termékei közül a csésze-pohár
típuson kívül kehely, tálak és egy üvegkorsó töredékei
jelentek meg, a kis üvegpasztából készült tárgyakon kí
vül.

VII. FRESKO
A leletanyagban még a freskótöredékek is megjelentek.
(4L kép, 5.) Ezek bordó mezőn fehér, vékony csíkos és
egy fehérre festett töredék.90

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
///. ÉRMEK
Az 1994. évi feltárás során 9 db érem került elő78. A leg
korábbi két pénz Augustus kori, mely közül az egyik a
XII. felületen előkerüli ház betöltéséből, a másik a XXV.
felületben feltárt iparilétesítmény-szakasz betöltéséből
.származik.79 Az előkerült érmek felét a Flavius-dinasztia
idejében verték, közülük Nero és Domitianus asát kell
megemlíteni, melyek a XXIV. felületen feltárt iparilétesít
mény-szakasz betöltéséből kerültek elő.80 Az ásatáson Traianus dupondiusát a XIV felületben, a ház betöltéséből
szedtük fel, de Hadrianus asa is előkerült a III/A felület
déli részén, a szürke kevert betöltésből."1 Ez utóbbi érem
képviseli most a legkésőbbi pénzt.
Tehát a telepjelenségek betöltéséből Augustus asai, va
lamint Nero, Domitianus és Traianus érmei származnak.
Az előkerült éremanyag alapján is - az 1994-ben kiásott
korai telepjelenségek nagy része a Flaviusok korára keltezhetők.

IV. FÉMLELETEK
(feldolgozás alatt)

1994-ben Budapest-Albertfalván, a 6. számú autópálya
Hunyadi János út-Szerémi út közötti szakaszának terve
zett helyén, a vicus közel 2000 négyzetméteres felülete
került napvilágra, a tábortól nyugatra, K-Ny-i irányban
160-250 m között.
/. periódus
A Flavius kori település lakóházai közül hat téglalap ala
kú, lekerekített sarkú, átlag 2,50x4,30 m méretű házat tár
tunk fel. További három cölöpkonstrukciós házat is kibon
tottunk, átlagos méretük: 5,10x4 m. Az ovális alaprajzú la
kóhely egy ízben jelent meg, mérete: 4x4,60 m. A gazda
sági épületek közül két téglalap alakú, cölöpkonstrukciós
típus is előkerült, átlagos méretük: 4,5x2,40 m. Vermek,
kutak is napvilágra kerültek különböző méretekben. Ide
tartoznak még a hosszú, keskeny élelmiszer-tárolók is,
amelyeket csak 7,50-8 m hosszan tártunk fel - a működő
gázvezeték miatt. A hosszú, keskeny tárolók átlagos szé
lessége: 2,50 m. A telepet kísérő ipari jellegű maradvá
nyok közül kisebb méretű tűzhelyek, kemencék maradvá
nyait is megtaláltuk. Egy ipari létesítmény (officina fullonum?) 50 m hosszú szakaszát is kiástuk egy vízelvezető
árokrendszer részletével együtt.

V. CSONTLELETEK
//. periódus
Az előkerült csontleletek főleg tűk"2, melyek különböző
típusokhoz tartoznak. Ezek között említhetők a hajtűk is.
(49, kép, 14-15., 17-19.) Még meg kell jegyezni, hogy
egy spatula*' (49. kép, 16.) és egy nagyjából kerek övcsat
is előkerült/4 (49. kép, 4.) Ide sorolható még egy csont
játékkorong (49. kép, 5.) és egy medvefogból készült
amulett vasnyommal.8' (49. kép, 1.) Még egy agancsból
faragott csontnyél vagy csontsíp (49. kép, 3.) és egy ke
resztbevágott szarvtöredék is napvilágot látott.86 (49.
kép, 2.)

VI. KŐLELETEK
A kőből készült leletek közül fenőköveket és azok töre
dékeit mutatjuk be.87 (50. kép, 2-A.) Egy márványszo
bor gazdagon redőzött ruházatához tartozott egy töre
dék.88 (50. kép, 1.) Végül itt említjük meg, hogy egy pa
lás kőből készült tárgyat is találtunk89, amely - esetleg
- egy kislány jobb, 32-33 méretű kaptafája, amely után
készült a megfelelő cipője. (50. kép, 5.) Itt jegyezzük
meg, hogy egy asztragalos mintával díszített puha ho
mokkőből készült oszlop töredéke is napvilágra került.
(28. kép)
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A pusztulást követően, a 2. század első évtizedeiben
épült a táborból ENy-ra vezető távolsági út, melyből
1994-ben 30 m hosszú útszakaszt dokumentáltunk. Elő
kerültek az úttól délre húzódó, kőalapozású, vályogfalas
épületek maradványai is a köves járószintekkel együtt.
Az úttól északra egy támpilléres épület részlete is napvi
lágra került.
/77. periódus
Az Antoninus kori újjáépítések maradványai több helyen,
új tájolással megmaradtak, helyenként a hozzátartozó
szintekkel együtt.
Magyarországon az auxiliaris táborokhoz tartozó vicusok feltárásairól nagyon kevés az adat.91 Az albertfal
vi vicus abban a szerencsés helyzetben van még, hogy
a hatalmas, ma még beépítetlen terület szisztematikus
feltárásával - a pannóniai auxiliaris táborok vicusainak
sajátosságai csaknem teljes egészében még megismer
hetők.

42. kép. 1-8. Karcolt oldaltöredékek, fedő, füstölőtál töredékei

/83

43. kép. 1-8. Fültöredék és kisebb kerámialeletek
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44. kép. 1-4. Bögre, kancsó, fazék
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45. kép. 1-2. Fords típusú mécsesek töredékei
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46. kép. 1-7 Mécstöredékek
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47. kép. 1-8. Üvegedények töredékei
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48. kép. 1-11. Üvegleletek
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49. kép. 1-19. Pasztagyöngyök és csontfaragványok
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50. kép. 1-5. Kőből készült tárgyak
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miára 1. BÓNIS, 1969, 302-303., Taf. L-LI. és VISY, 5-29.
8. Többek között I. a 95.1.1619. és a 95.1.3036. lelt. számú töredékeket.
Típusára I. BÓNIS, 1942, 24. XXIII/6.
9. L. GABLER DÉNES tanulmányát ugyanebben a kötetben.
10. L. 95.1.1441.. 95.1.1464., 95.1.1480. és a 95.1.1608/a-c, 95.1.1609
leli. számú darabokat. Keltezésre: BÓNIS, 1942. 18-21. A témához
még NAGY T, 1949. 51-52.: SZŐNYI, 5-25. Általában az importkerámiáról: PÓCZY, 1987,497-513.
11. Drag. 27. formára 1. 95.1.1623.. 95.1.1283 lelt. számú darabokat is.
Drag. 29.. 33. típusra 1. többek között 95.1.1438.. 95.1.1619. lelt. szá
mú darabokat. A Drag. 32. formát utánzó típusra I. még például a
95.1.3964. lelt. számú darabot még.
12. Vö.: 95.1.1438. lelt. számú cserepet. Még megemlíthető a 95.1.1611.
és a 95.1.2192. lelt. számú töredék. - L . erre még NAGY T., 1964, 22.
13. GABLER. 48.: MARÓTl. 1990b, 215-222.
14. Fazékra például: 95.1.1437. és a 95.1.1617-8. lelt. számú töredékeket, va
lamint a 95.1.1426. lelt. számú leletet is. Díszítésre I. BÓNIS, 1942.
XVII.T/I. változat és NAGY T., 1949, 51-52., NAGY T.. 1964.24-25. A
szürke árura általában I. még E. SCHINDLER-KAUDELKA, 177-197.
15. L. még a 95.1.1437. lelt. számú töredéket is. Minderre I. BÓNIS, 1942
VII.T/9. változatát.
16. Például a 95.1.1617. és a 95.1.1705. lelt. számú töredék.
17. L. erre a következő töredékekel is: 95.1.1892.. 95.1.2987. lelt.sz. alatt.
18. Többek között a 95.1.1620-1. lelt. számú cserepek, valamint a
95.1.1774. lelt. számú töredék. I. erre NAGYT, 1949. 51-52.
19. Leli. sz.: 95.1.1478.. típusára 1. NAGY L„ 1942, 255-257.
20. Lelt. sz.: 95.1.1416, 95.1.1429. 95.1.1445 lelt. számú töredékek, típusa
ira I. NAGY L„ 255-257.
21. Leli. sz,: 95.1.1451. és a 95.1.1433-4., Resatusra: 1. MARÓTl. 1991,
365-427.
22. Levclmolívumos töredékek: 95.1.1414.. 95.1.1444.. 95.1.1399.,
95.1.1467.. 95.1.1453.. 95.1.1479., 95.1.1439., 95.1.1432., 95.1.1425.,
95.1.1484., 95.1.1440.. 95.1.1447., 95.1.1487.. 95.1.1610., 95.1.1612.
leli. sz. alatt. - A típusokra 1. NAGY L„ 256.; PETŐ, 1979, 276., MA
RÓTl, 1985, IV.T/12., 1.; MARÓTl. 1987a, 30-32. képek, MARÓTl,
1987b. 3-7. kép., MARÓTl, 1990a, 97-110.; Fogas karcolással ellátott
töredékek: többek között: 95.1.1440., 95.1.1444., 95.1.1447.,
95.1.1484., 95.1.1442., 95.1.1487. lelt. sz. alatt.
23. L. 95.1.1413. és a95.1.1415. lelt.sz. darabok.Típusára: BÓNIS, 1942,
21.; PETŐ. 1979.278.
24. Többek között a 95.1.1452.. 95.1.1400., 95.1.1383., 95.1.1491.,
95.1.1412.,95.1.1417., 95.1.1406., 95.1.1461., 95,1.1449., 95.1.1385.,
95.1.1423., 95.1.1386. és a 95.1.1384. lelt. számmal rendelkező lele
tek. Típusaira 1. a 22. jegyzetben említett BÓNIS-, PETŐ-, MARÓTImunkák idézett helyeit.
25. Rozettára: I. 95.1.1412. és a 95.1.1465-6. lelt. számú töredékeket, a tu
lipánra: 1. a 95.1.1428. lelt. számú töredéket, a virágra: a 95.1.1396. és
a 95.1.1406. lelt. számú darabokat. Itt jegyezzük meg, hogy a tulipán
motívumra I. PÓCZY. 1956. 87-90. 11.1. 7-11. kép."
26. L. a 95.1.1449. és még a 95.1.1452. és a 95.1.1491. lelt. számú töredé
keket. L. erre NAGYT, 1964, 25,; PÓCZY, 1956. 95-96.
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27. Lelt. sz.: 95.1.1621. és a95.1.1456. lelt. számú töredék. Formájára I. BO
NIS, 1942. XXII. T/13 típus változata, 1. még NAGYT, 1949, 51-52.
28. Lelt. sz.: 95.1.1409., BÓNIS, 1942, XXI. Taf. 40-42., 22.
29. Lelt. sz.: 95.1.1457., 95.1.1395. L. erre: PÓCZY. 1956. 113-114.
30. L. például a 95.1.1622. lelt. számú töredéket és a 95.1.1725. és a
95.1.1767. lelt. számú cserepet. L. erre BÓNIS, 1942, 24-25.. NAGY
T, 1949, 51-52., NAGYT., 1964,4L és például Magdalensbergből: 1.
ZABEHLICZKY, 127-132.
31. Dörzstáltöredékekre 1. például a 95.1.1602., 95.1.1685 lelt. sz. alatt őr
zött leleteket is.
32. Például: lelt. sz: 95.1.1435. és a 95.1.1726-8. lelt. számú töredékek.
Díszítésre I. BÓNIS, 1942,24.
33. Lelt. sz.: 95.1.1618. - A helyi finomáruról 1. GASSNER. 274-279.
34. Lelt. sz.: 95,1,1441. és a 95.1.1464., valamint a 95.1.1614. leli. számú
darabot. A típusról bővebben: BÓNIS. 1942, 18-19.
35. Lelt. sz.: 95.1.1408b. Típusára: GOSE, 12. Taf. 188. A további töredé
kekre például a 95.1.1659. és a 95.1.1684. lelt. számú darabokat.
36. Például I. a 95.1.1408. és a 95.1.1613. lelt. számú töredékeket. L. még
NAGYT, 1949,51-52.
37. L. 95.1.1458-9. lelt. számú emlékeket. L. ezekre BÓNIS, 1943.473-6.
38. Lelt.sz.: 95.1.1394.
39. Lelt. sz.: 95.1.1626. Tintatartókat bronzból és mázas kerámiából isme
rünk Aquincumból. L.: CSONTOS, 55., Kat. Nr. 230-1.
40. Márványutánzatra I. többek közt a 95.1.1490. lelt. számú darabot, a
festésre: 95.1.1457. 95.1.1395., és a 95.1.1614., valamint a 95.1.1616
lelt. számú töredékeket is. A témára I. NAGYT. 1949. 51-52.. NAGY
T, 1964,24.
41. Lelt. sz.: 95.1.1614. és a 95.1.1616. lelt. számú töredék.
42. Lelt. sz.: 95.1.1393., BÓNIS, 1942, 26., XXV-XXVI. T. változatai.
43. Többek között a 95.1.1820. és a 95.1.3414. lelt, számú töredékek.
44. Például 1. a 95.1.1615. lelt. számú töredéket. Az amforadugó:
95.1.2640. lelt. sz. alatt található. A pannóniai amforákra újabban: KE
LEMEN, 1987, 3-46., KELEMEN, 1990, 147-193.. KELEMEN.
1993,45-74.
45. Lelt.sz.: 95.1.3696.
46. Például I. a 95.1.2885. lelt. számú töredéket, és erre még 1. BÓNIS
1990,24-38.
47. Például a 95.1.1398. és a 95.1.1663. lelt. számú töredékek. Fedőkre vö.:
BÓNIS, 1942, 28., NAGYT, 1964, 24.
48. Többek között 95.1.1411., 95.1.1624-5. Volutás mécs: 95.1.1476. A vicus FORTIS mécseseiről I. NAGYT, 1948, 101., 103-104.
49. Lelt. sz.: 95.1.1488. és 95.1.1469., valamint a 95.1,1418. lelt, számú
töredék. A NE., bélyeg talán a NERI vagy a NERIVS bélyeghez tarto
zott: IVÁNYI, 26.. XCIII.T, GILIS töredék pedig AGILIS-re oldható
fel: IVÁNYI, 1935, 25., LXXIX.T
50. Lelt. sz.: 95.1.1469. -Típusára 1, IVÁNYI, 1935, LI/4. típus változata.
51. L.a95.1.1411., 95.1.1624-5. lelt. számú töredékeket.
52. Lelt.sz.: 95.1.1450., 95.1.1476.
53. 95.1.1422. lelt. számú töredék.
54. Lelt.sz.: 95.1.1388., PÓCZY, 1956, 117-120.
55. Lelt. sz.: 95.1.1420 (2 db).
56. Lelt. sz.: 95.1.1421.
57. Kerámiakorong: 95.1.2278 lelt. sz. alatt. Kanál: 95.1.1477 lelt. sz .alatt.
Csontkanálra I. BÍRÓ, 1994, LIV.P1./473., LV.P1/476., fémkanalakra:
TÓTH, 85-116.
58. Lelt. sz.: 95.1.1446.
59. Lelt. sz.: 95.1.1387.
60. Lelt. sz.: 95.1.1460, 95.1.1463, 95.1.1489.
61. Lelt.sz.: 95.1.1387.
62. Lelt.sz.: 95.1.1402.
63. BEKKER-GALSTERER-KRÖLL, 21., 22., 26.
64. Lelt. sz.: 95.1.1040-95.1.1245.
65. Lelt. sz.: 95.1.1051=BARKÓCZI, 1988. XVII.T/204. típus.
95.1.104I=BARKÓCZI, 1988. XVII.T/207..95.I.1050=BARKÓCZI,
1988. XVII.T.201. típus. Még két adat erre: 95.1.1065. és 95.1.1048.
lelt. számú töredékek.
66. Lelt, sz.: 95.1.1049= BARKOCZI, 1988. VI./63. típus és a 95.1.1042=
BARKOCZI, 1988. VI/59. típus változata.

NAGY L.=NAGY Lajos: Az eraviszkusz kultúra emlékei Budapest környé
kén. In: Budapest Története 1. Bp. 1942. p. 236-265.
NAGY T.. 1948=NAGY Tibor: Az albertfalvai római telep. AntHung 2.,
1948,92-114.
NAGY T. 1949=NAGY Tibor: Az albertfalvi romanizált eraviszkusz telep
leletanyaga. (Les monuments d'un établissement eravisque romanise á
Albertfalva. AntHung. 3. 1949. p. 49-67.
NAGY T. 1964=NAGY Tibor: Perióduskutatások az aquincumi polgárvá
ros területén. (Erforschung der Perioden im Zentral gebiete der Zivilstadl von Aquincum) BudRég 21., 1964, 9-54.
NAGY T., 1973=NAGY Tibor: Budapest története az őskortól a honfogla
lásig. (History of Budapest from the praehistoric age to the Hungarian
conquest.) In: Budapest Története I., Bp.. 1973, 39-216.
PETŐ=PETŐ Mária: Neuere topographische und archeologische Angaben
zum Leben der Siedlung Gellérthegy-Tabán und Umgebung in der frühen
Kaiserzeil. ActaArchHung 31., 1979. 271-285.
PÓCZY. 1956=PÓCZY Klára: Die Töpferwerkstätten von Aquincum.
ActaArchHung 7.. 1956.74-136.
PÓCZY, 1987=POCZY Klára: Wirschaftsieben pannonischer Städte im
Spiegel der Importkeramik. Acta RCRF 25-26., 1987, 497-513.
PÓCZY. 1997=PÓCZY Klára: Berufmusiker aus pannonischen Städte. In:
KOMOS. Festschrift für Thuri Lorenz zum 65 Geburtstag. Wien,
1997.215-219.
SCHINDLER-KAUDELKA=E.SCHINDLER-KAUDELKA, E.-ZABEHLICZKY-SCHEFFENEGGER. S.: Die bodenständige Keramik
vom Magdalensberg. In: Kelten. Germanen, Römer im Mitteldonau
gebiet von Ausklang der Laténe Zivilisation bis zum Jahrhundert.
Brno-Nitra. 1995., 177-198.
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SOMMER, 1997a=SOMMER, C. S.: Kastellvicus und Kastell. Modell für
die Canabae legionis. JberGPV 1997, 41-52.
SOMMER, 1997b=SOMMER, C. S.: Der Saalburg-vicus. Neue Ideen zu
alten Plänen. In: 100 Jahre Saalburg von römischen Grenzposten zum
europäischen Museum. (Hrgs.: E.Schallmayer) Mainz. 1997,149-165.
SZIRMAI, 1994-95=SZIRMAI Krisztina: Újabb régészeti adatok az albert
falvi vicushoz. (New Archaeological data to the research of the Albert
falva vicus.) CommArchHung, 1994-1995, 27-51.
SZIRMAI, 1995=SZIRMAI Krisztina: Az albertfalvi auxiliaris tábor vicusának 1994. évi feltárása (1994. Excavations at the vicus of the Albert
falva auxiliary fort). In: Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának
ásatásai és leletmentései 1994-ben. (Excavations and rescue work at the
Aquincum Museum in 1994.) Aquincumi Füzetek, Bp., 1995. 10-14.
SZIRMAI, 1997=SZIRMAI Krisztina: Excavation in the military vicus of
Budapest/Albertfalva, 1994. In: RFS 1995. Proceedings of the XVIih
International Congress of RFS. Oxbow Monograph 91.,
1997,527-529.
SZIRMAI. 1999=SZIRMAI Krisztina: Albertfalva, vicus 1994, 1996.
In :Pannóniai kutatások. A Soproni Sándor-emlékkonferencia előadásai.
Szekszárd, 1999, 225-229.
SZŐNYI=SZŐNYI Eszter: Észak-itáliából importált császárkori agyagcsé
szék a syőri Xanthus János Múzeumban. Arrabona 14., 1972. 5-26.
TÓTH= TÓTH Endre: Késő római ezüstkanál Bajnáról. (Spätrömischer
Silberlöffel aus Bajna.) FolArch 42. 1991. 85-116.
VISY=VISY Zsolt: Die Daker am Gebiet von Ungarn. MFMÉ. 1970, 5-29.
ZABEHLICZKY-ZABEHLICZKY-SCHEFFENEGER, S.: Dreifussschüsseln mit Töpfermarken vom Magdalensberg. RCRF 35.. 1997.
127-132.

67. Lelt. sz.: 95.1.1064=BARKÓCZI, 1988. VI/60. változat,
95.1.IÜ68=BARKÓCZI, 1988.1V/33. típus.
68. Lelt. sz.: 95.1.1059=BARKÓCZI, 1988. XVI/174. és BARKÓCZI,
1981,35-70.
69. Lelt. sz.: 95.1.1045-6. lelt.számú cserepek=BARKÓCZI, 1988.
XI1/28.; BARKÓCZI. 1981. Abb. 2/1., Abb.9/1. és még a 95.1.1069.
lelt. számú darabot.
70. Lelt. sz.: 95.1.1056. és a 3. századi vésett üvegekre: 1. BARKÓCZI,
1986. 166-190.
71. Lelt. sz.: 95.1.1057=BARKÓCZI, 1988. LV/493. típus.
72. Lelt. sz.: 95.1.1058.
73. Lelt. sz.: 95.1.1040. és a 95.1.1055.
74. L. a 95.1.1401., 95.1.1481-2., 95.1.1476., 95.1.1472. és még a
95.1.1475. lelt. számú darabokat, valamint a 95.1.1462., 95.1.1407.,
95.1.1493. lelt. számú töredékeket.
75. Lelt. sz.: 95.1.1462., 95.1.1407., 95.1.1493.
76. Lelt. sz.: 95.1.1062.
77. Lelt. sz.:95.1.1206.
78. Lelt. sz.: 95.1.1-9. - Az érmek meghatározását TORBÁGYI MELIN
DÁNAK köszönöm.
79. Lelt. sz.: 95.1.4. és 95.1.9.
80. Lelt. sz.: 95.1.8-7. lelt. sz. alatt.
81. 95.1.5. és 95.1.2. lelt. sz. alatt

82. Lelt. sz.: 95.1.1404., 95.1.1392.=L.BIRÓ, 1994, LIX-X. táblák, vala
mint a 95.1.1454., 95.1.1443. és a 95.1.1473. lelt. számú darabokat=BIRÓ, 1994, XXXIV./375. A dísz mellkép vagy kéz lehetett.
83. Lelt. sz.: 95.1.1485-BÍRÓ, 1987. fig. 12/57. és BÍRÓ, 1994, PI.LII.
455.
84. Lelt. sz.: 95.1.1455.=BIRÓ, 1994. VIII/48. - az egyszerűbb változat a
MNM-ból és BÍRÓ, 1987, fig. 6/20.
85. Lelt. sz.: 95.1.1471-BÍRÓ, 1988. Pl.LXXX és 1. a 95.1.1419. lelt. sz.
alatti leletet=CHOYKE ALICE meghatározását itt köszönöm.
86. Lelt. sz.: 95.1.1427.=BÁNKI, 223. VIII.T/1., PÓCZY, 1997, 215-219.;
lelt. sz: 95.1.1389.
87. Lelt. sz.: 95.1.1492., 95.1.1474., 95.1.1397.
88. 95.1.1486. lelt. sz. alatt.
89. 95.1.1390. lelt. sz. alatt.
90. Lelt. sz.: 95.1.1410. és a 95.1.2201. - A vicus freskóira 1. még NAGY
T., 1948,97.
91. KOCZTUR, 1972a. 69-148; KOCZTUR, 1972b, 43-58., KOVÁCS,
1996, 52-55., KOVÁCS, 1998, 13-18., az újabb aquincumi és óbudai
vicusnyomokról még 1. SZIRMAI, 1999, 228., valamint FACSÁDY,
65-76.; MADARASSY 1998, 69-75., MADARASSY 1999a, 50-56.:
MADARASSY, 1999b, 57-64. Az auxilaris vicusokról újabban még
SOMMER, 1997a, 41-52., SOMMER, 1997b, 149-165. '
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SZIRMAI KRISZTINA
DAS VICUS VON ALBERTFALVA

1994 wurde an der geplanten Stelle der Autobahn Nr. 6 in Budapest-Albertfalva, zwischen der Hunyadi János Straße und der Szerémi Straße
die annährend 2000 nv große Oberfläche des Vicus ans Tageslicht gebracht. Es befand sich nördlich vom Lager in ost-westlicher Richtung
einer Entfernung von 16-250 Meter.
/. Periode. Von den in die Erde eingetieften Wohnhäuser der flaviuszeitlichen Siedlung fanden wir sechs rechteckigen Häuser mit
abgerundeten Ecken die 2,50x4,30 m groß waren. Weitere drei
Häuser mit Pfostenbaukonstruktionen wurden auch entdeckt, sie waren
5,10x4 m groß. Ovale Wohnstelle wurde nur in einem Fall gefunden, die durchschnittliche Größe betrug 4x4,60 m. Unter den wirtschaftlichen Gebäuden fanden wir zwei, die zum Pfostenbaukonstruktionstyp gehörten, ihre durchschnittliche Größe war 4,50x2,40
Meter. Speicher und Mieten tauchten in verschiedenen Form und
Größe auf. Hierher gehörten die länglichen, schmalen Lebensmittelspeicher, die wir wegen den funktionierenden Gasleitungen nur in
einer Länge von 7,5-8 m ausgraben konnten.Die Breite dieser langen Speichergruben betrug 2,50 m. Unter der Handwerkeranlagen
der Siedlung fanden wir Überreste kleiner Öfen, und Herde. Am Ende wurde noch eine Anlage (Officina fullonum?) als Überrest in ei-

ner Länge von 50 m gefunden. Die dichte Bebauung der flaviuszeitlichen Siedlung weist hier darauf, daß in Zentralkern der Siedlung
entdeckt worden war, wo eine große Menge von Fundmaterialien
auftauchte.
//. Periode. Nach der Verwüstung wurde in den ersten Jahrzehnten
des 2. Jahrhunderts ein in die Ferne führender Weg - Richtung NordWesten - gebaut daraus dokumentierte man 1994 eine 30 m, lange
Strecke. Es wurden auf der südlichen Seite des Weges Überreste von
Hüttenlehmgebäuden mit Steinfundament, zusammen mit ihren steinernen Fußboden gefunden.
///. Periode. Die Überreste des Antonius-zeitlichen Neubaus blieben mit neuer Orientierung und Mauergründen auf uns, die dazugehörenden Niveaus gingen wegen den neuzeitlichen Erdarbeiten (Ackern)
zugrunde.
Es gibt in Ungarn nur sehr wenige Daten über die Freilegung von Vicus die zu den auxiliären Lagern gehörten. Das Vicus aus Alberfalva
befindet sich in der gründlichen Lage, daß er sich auf einer riesengroßen, noch unbebauten Oberfläche befindet, und systematische
Ausgrabung die Charakteristischen der Vicus der Pannonischen auxiliären
Lager kennenzulernen ermöglicht.
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