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Síroltáron lévő családi medaillon (290. sír)

A Római vicus Budaörsön I. kötetének folytatását 
tartja kezében az olvasó.  Ritkán fordul elő olyan sze-
rencsés helyzet, hogy egy római települést és a hozzá 
tartozó temetőt is sikerül egyszerre feltárni. Buda-
örsön, a Kamaraerdei-dűlőben 2002-ben ez történt. 
Ráadásul e vidéki településnek az ókori neve is fenn-
maradt egy 3. századi oltárkövön: valószínűleg a vicus 
Teuto(…) nevet viselte és az Aquincum territoriumán 
lévő pagus Herculius vezető vicusának tartható. 

A patakparti teleptől kb. 50 méterre előkerült te-
metőt három oldalról lehatároltuk, így az – a szántás 
által elpusztított síroktól eltekintve – majdnem teljes-
nek mondható (kb. 450 sír).

A négy évszázadon át használt temetőben nyomon 
követhetjük a temetkezési rítus, a sírformák s a viselet 
változásait a római foglalástól a 4. század végéig. Lát-
hatjuk, hogyan váltották fel a bennszülött, eraviszkusz 
lakosság csontvázas temetkezését s jellegzetes éksze-
reit a római sírformák s mellékletadási szokások. 

A kötet első felében az ásató mutatja be az egyes 
sírokat, a sír típusokat, a tájolást, a viseletet és az étel–
ital mellékleteket, részletesen tárgyalva a késő római 
kerámiát. Az elsődleges anyagközlésen túl a feldol-
gozás megkísérli a temető szerkezet, a társadalmi ré-
tegződés és az etnikum vizsgálatát is, periódusokra 
lebontva. A kötet második részében az egyes tárgy-
csoportokat ismertetik a téma szakavatott, fi atal kép-
viselői. Gyakran ugyanazok, akik a település anyagát 
is feldolgozták, így lehetővé válik a telepen élő és az 
eltemetett lakosság tárgyi hagyatékának összehason-
lítása, a mindennapi életben használt és a túlvilágra 
szánt edények, eszközök, ékszerek közti különbségek 
vizsgálata. Az üvegeket és gyöngyöket Boruzs Kata-
lin, a kora római kerámiát Delbó Gabriella, a fi bu-

lákat és az embercsontokat Merczi Mónika, a bronz 
tárgyakat Sey Nikoletta, a vasakat Rupnik László, a 
kocsi- és lósírokat Mráv Zsolt mutatja be. 

A mellékletet tartalmazó sírokat, a jellegzetesebb 
sírformákat és az egyes tárgytípusokat a rajzos kép-
táblák, valamint a színes fotó táblák szemléltetik. A 
tanulmányokat teljessé tevő katalógusokat, tábláza-
tokat, térképeket és valamennyi sír rajzát, fotóját a 
DVD melléklet tartalmazza. A térképeken periódu-
sokra lebontva vizsgálhatók az egyes sírfomák és ki-
emelkedő mellékletek előfordulása, a nemek feltünte-
tése mellett. 

Egy lelőhely feldolgozása, bemutatása és egy kötet 
létrehozása, sok ember közös munkájának eredménye. 
Kezdve az ásatáson dolgozókkal, technikusokkal, 
geodétákkal, folytatva a múzeumi restaurátorokkal, 
gyűjteménykezelőkkel, rajzolókkal, fotósokkal és ré-
gész kollegákkal, befejezve a nyomdai előkészítést s a 
végső formába öntést vállaló kiadóval. Fentiek alap-
ján köszönet illeti Deim Pétert (fotó), Érdi Benede-
ket (térképek), Gajzágó Jolánt (fotó), Körösi Andreát 
(állatcsont), Laczkó Sándornét (gyűjteménykezelő), 
Lukács Katalint (restaurálás), Mali Antalt (restau-
rálás, rajz), Pongrácz Zsuzsát (rajz), Sáfár Pált (rajz), 
Torbágyi Melindát (érmek), Túry Miklóst (technikus) 
és nem utolsó sorban az Archaeolingua kiadót. Külön 
köszönet Gabler Dénesnek, ki a telep és temető terra 
sigillatáinak feldolgozásán túl a cikkeket is lektorálta. 

Fogadják szeretettel e kötetet s reménykedjünk a 
sorozat folytatásában, mely a kőemlékeket és a kocsi-
sírokat mutatja majd be részletesebben.
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