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RÓMAI ÉPÜLETEK 
ÓBUDÁN A KISCELLI U. 10. SZ. ALATT 

Az Aquincumi Múzeum az 1950—53. években leletmentő ásatásokat folytatott a Kiscelli u. 
10—12. (Korvin O. u. 63—65.) sz. saroktelkeken, az ott épülő két munkásbérház alapozásakor.1 

A különlegesen gazdag leletanyag mellett a Kiscelli u. 10. sz. alatti feltárások értéke abban rejlik, 
hogy a több ízben elpusztult, újjáépített, kibővített rómaikori épületek mintegy keresztmetszetben 
mutatják be az aquincumi táborváros kiépülésének, hanyatlásának egyes korszakait. 

Az utóbbi évek ásatásai során mind több olyan koracsászárkori leletanyag kerül elő az aquincumi 
táborváros területéről, amelyen a kelta-eraviszkusz lakosság ízlése és technikai felkészültsége érvé
nyesül s amelyeket kétségtelenül bennszülött iparosok készítettek.2 Ezekkel kapcsolatban megemlít
hetünk néhány óbudai lelőhelyet, amelyek nagyjából körvonalazzák azt a területet, ahol az aquincumi 
táborvárosban a legkorábbi településsel számolhatunk. Ezek a lelőhelyek a következők: Kerék u. 
19.3, Ék u. 9.4, Föld u. 12.5, Vörösvári u. 22.6, Szöllő és Selmeci u. sarok7, Kiscelli u. 10—12., Laktanya 
u. 31—33.8, Raktár u. 1—4., Miklós tér, Folyamőr u. 1—9. sz.8a (1. kép). A felsorolt lelőhelyek közül 
a Szöllő u.-ban található a leggazdagabb kelta-eraviszkusz hagyaték, amely Óbudán a legkorábbi 
provinciális ún. apróleletekkel együtt jelentkezik. 

A Kiscelli u.-i ásatás területén több helyen előfordult, hogy közvetlenül a humuszba vágott 
gödrökben a koracsászárkori emlékanyaggal együtt, kelta-eraviszkusz kerámia került napfényre. 
Ezeket zárt egységben találtuk a 2. sz. római épület D helyiségének alapfalai alatt az elplanírozott 
rétegben. Említésre méltók a narancssárgára festett, szükszájú urnák töredékei, amelyeket besimított 
hullámvonalak díszítenek9 (6. kép), valamint a szürke mázas, benyomott díszű tálak,10 amelyek köz
ismerten a bennszülött kézművesipar folytatásának emlékei (2., 14. kép). Ezekkel együtt már Pó-
vidéki terra sigillaták11 (11. kép), volutás kiképzésű sigillata mécses töredékei12 (8. kép), Dél-Itáliá-
ban készült hálódíszű fekete csupor,13 dél-galliai terra sigillaták14 (10. kép) és poharak15 kerültek elő. 

Ezek szerint az aquincumi táborvárosban elszórtan nagy kiterjedésű területen taláható afe l -
sorolt helyeken együttesen a római koracsászárkori és bennszülött emlékanyag. A bennszülött készít-
ményű kerámia a Gellérthegy-tabáni edényekkel mutat rokonságot. Ellenben technikai eljárás, forma
adás alapján arra gondolunk, hogy az Aquincumban előkerült anyag valamivel későbbi időből szárma
zik, mint a tabáni áru. Valószínűnek tartjuk, hogy a szomszédos települések fazekasipara közt közeli 
kapcsolat volt. Feltehető, hogy az I. szóban, amikor Aquincumban virágzásnak indult a városi 
élet, a tabáni fazekasok odaköltöztek. De az sem lehetetlen, hogy ebben az időben olyan lakosság 
költözött az aquincumi táborvárosba, amely a tabáni fazekasok áruját használta. 

összegezve az elmondottakat, abból, hogy a kelta-eraviszkusz anyag közvetlenül a humusz 
felett mindig koracsászárkori emlékekkel együttesen fordul elő, arra gondolunk, hogy az első század 
második felében ;—• amikor Aquincumban még csak földtábor állott — ennek közvetlen környé
kére már némileg romanizált bennszülött lakosságot telepítettek.16 Ez a lakosság még agyagfalú 
épületekben lakott,17 részben még bennszülött, részben már római iparcikkekét használt. Amikor sor 
került az aquincumi tábor kibővítésére, illetve amikor kőtáborrá építették át, az új tábor terjeszkedését 
gátoló egyszerű lakóépületeket lebontották. 

így került földbe a Kiscelli u. 10. sz. alatt is az a korai anyag, amelynek elplanírozott rétegére 
alapozták rá a római kcépületeket, melyeket a leletmentés során feltártunk. 



Az elplanírozott réteg töredékes anyagából megállapítható, hogy a fölötte levő kőépületek leg
korábban a II. sz. első éveiben létesülhettek a kőtábor építésével egy időben. Ezt az időpontot Aquincum 
történetével foglalkozó kutatók Domitianus uralkodásának utolsó éveire, ill. Traianus császárságának 
elejére helyezik.18 Mint látni fogjuk, kőépületeink legalsó építkezési szintjéből ezzel az időszakasszal 
egyező emlékek kerültek elő. 

A\ első építkezés korszaka 

A Kiscelli u. 10. sz. alatt feltárt keleti I. számú római épületet több ízben újjáépítették. Legelső 
alaprajzi elrendezését nem ismerjük. Az első építkezés nyomaira akadtunk, amikor a későbbi korból 
származó udvarrész kőlapjait megemeltük és ezek alatt leástunk. Itt észak-déli irányú falmaradványt 
találtunk,19 ami bizonyítja, hogy kezdetben a későbbi udvarrész helyén is lakószoba állott. Az udvarból 
nyíló apszisos záródású fürdőmedence (15. kép, alaprajzon I-vel jelölve) terrazzopadlója alatt Cresces 
jelzésű vörösmázas firmamécses (16. kép) került elő,20 továbbá dél felé az A és I helyiségek fala alatt is 
mindenütt olyan korai apróleletek kerültek felszínre, amelyek a II. sz. első évtizedeiben készültek. 
A korhatározásra abból következtetünk, hogy az említett töredékek közt szerepelnek a Kiscelli u. 79. 
sz. alatt feltárt fazekasműhely készítményei is.21 (17—20. kép.) Erről a kerámiaműhelyről már korábban 
megállapították, hogy a kőtábor kiépítésével egyidőben kezd dolgozni, minthogy a II. adiutrix, 
a IV. Flavia és a X. gemina légiók házi téglavető és fazekasgyára volt,22 és elsősorban a katonaságot 
látta el árujával. 

A Kiscelli u. 10. sz. alatti 2. sz. római lakóépületből a C, E, M, L helyiségek épülnek az első 
periódusban, mert ezek alatt közvetlenül a koracsászárkor elplanírozott rétegét találtuk. Ekkor az 
E és L helyiségek egyetlen nagyobb szobát alkottak, amelynek északnyugati végében kis fürdő
kád állott. Ennek terrazzopadlója és alapfalai maradtak meg a később megemelt padlószint alatt 
(21. kép). A kád ólom kifolyócsöve és az a téglacsatorna, amelybe az elhasznált vizet levezették, 
teljes épségben megmaradt a későbbi elfalazások alatt.23 A csatorna innen észak felé fordul, majd egy 
kelet-nyugati irányú csatornába torkollik, amely bizonyos eséssel a Dunába vezette az elhasznált 
vizet. E fölött a csatorna fölött megmaradt a későbbi építkezések csatornarendszere. 

Az E helyiség padlója alatt fűtésnek nyomát sem találtuk, tehát a fürdőkád hidegvizű volt. 
Melegvizű kád volt azonban a szomszédos M helyiségben, annak délkeleti sarkában. Ennek a 
medencének első formáját nem ismerjük, csak későbbi átépített alakjában maradt ránk, amelyről 
később lesz szó (22. kép). 

Ekkor az első építkezés idejében az M helyiséget nyugat felől fűtötték, itt húzódott a fűtő
folyosó s ebből nyílt a hypocaustum fűtőszája.24 A fűtőnyílástól délre, az épület délnyugati sarka 
mellett szemétgödröt találtunk, amelynek gazdag anyagában csupa olyan lelet volt, amely még a II . 
sz. első évtizedeiben kerülhetett a földbe. A szemétgödör jellegzetesebb darabjai közé tartoztak: 
nagyméretű hombár, melynek pereme alá ökör körvonalait karcolta rá a fazekas még az edény kiége-
tése előtt25 (28., 23. kép). Ugyanitt találtuk az előbb említett Kiscelli u.-i fazekasműhely néhány ké
szítményét26 (24—27. kép), ezen kívül benyomott díszű kerámiaárut27, Resatus mester névbélyegével 
ellátott tál aljtöredékét,28 hullámvonallal díszített hombár töredékeit29 (29. kép), nagyméretű amphora 
darabjait30 (30. kép). A szemétgödörben három amphora és két hombár volt, amelyeket a töredékek 
alapján össze lehetett állítani (31. kép), ezeken kívül még több hasonló nagyméretű edény került töre
dékesen a szemétgödörbe. Ezért arra gondolunk, hogy eredetileg a fürdőzők olajkészlete állhatott 
ezekben az amphorákban. A szemétgödörben igen sok szárnyascsontot és osztrigakagylót találtunk, 
tehát az sincs kizárva, hogy a fürdőben lakomákat is tartottak és az említett amphorákban állt a bor. 

Az M és C helyiségek külső, udvari sarka mellett kőlapokkal kirakott kis akna volt,31 

amelyben az I—II. sz. fordulójára keltezhető kerámiaáru társaságában egy Augustus nagybronzot is 
találtunk.32 Az érem át volt fúrva, valószínűleg medaillonnak használták, amikor már nem volt 
forgalomban. 

Az 1. és 2. sz. épületek között levő udvarban az első építkezésnek megfelelő korszakban kút 
lehetett. Ezt később betömték és nagyobb kőlapokkal borították le az udvar szintjét. A kőlapok alatt 
4,5 m mélységben leástunk, anyatalajt még itt sem értünk, viszont a talajvíztől ma is nedves aknában 
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1. kép. Az I. sz.-ból származó leletegyüttesek lelőhelyei Aquincumban 



félig elkorhadt és megszenesedett gerendamaradványok mellett néhány ép agyagedény került elő. 
Ezeket — kancsót33 (32. kép), háromfülű korsót34 (33. kép), virágcserép alakú tálat35 (34. kép) — víz
merítés közben ejthették be a kútba, ahol az ép edényeket az iszap továbbra is megőrizte. Ez a három 
edény is a Kiscelli u.-i fazekasmühelyben készült. 

Nagy Lajos az aquincumi tábor nyugati oldalán több olyan középületet tárt fel — többek közt 
a Raktár, Szél, Vihar, Berend utcákban36 —, amelyek azt mutatták, hogy a tábor körüli canabae, vagyis 
a katonasághoz tartozó kereskedők, iparosok, hozzátartozók stb. lakónegyede, a II . sz. folyamán 
még a tábor nyugati oldalán terült el,37 a déli oldalt egyelőre tervszerűen szabadon hagyták a város 
későbbi terjeszkedése számára. Erre az oldalra ekkor elsősorban műhelyek,38 gyárak, középületek39 

stb. kerülhettek. Ez a megfigyelés is amellett szólna, hogy Kiscelli u.-i római épületeinket az építkezés 
első korszakában a táborhoz tartozó egyik fürdőnek tartsuk. 

Több feliratos emlék számol be fürdő építkezéséről az aquincumi táborvárosban,40 de ezek közül 
egy sem vonatkozhatott szóbanforgó épületeinkre, minthogy az egyik felirat nagyobb thermát említ, 
a többi későbbi építkezésekre vonatkozik. 

Kiscelli u.-Í épületeink a II. sz. vége felé elpusztultak s ugyanez volt a sorsa az előbb felsorolt 
táborvárosi lakóépületeknek is. Az eddigi kutatás álláspontja szerint Aquincum is leégett a 169—171. 
évek valamelyikében, amikor a Duna túlsó partján lakó barbárok egyesült erővel támadták a római 
birodalom határait. Legkorábban ekkor pusztulhatott el fürdőnk első ízben, minthogy itt az egyik — 
később újjáépített — helyiség terrazzopadlóján már Marcus Aurelius császár pénzét találtuk.41 

Az ásatási megfigyelésekből leszűrhető következtetések alapján azt mondhatjuk, hogy a Kiscelli 
u. 10. sz. alatt feltárt római épületek közül az 1. sz. épület első alaprajzi elrendezését nem ismerjük. 
Egyes falnyomok és a mindennapi élet használati tárgyai tájékoztatnak arról, hogy az épület állott a 
II. 32. elején. 

A 2. sz. épület C, E, L, M helyiség által közrezárt része épült meg ebben a korszakban. 
Az E és L közfallal azonban később osztották csak meg a korábban nagyobbméretű helyiséget, 
az M helyiség fűtése ekkor nyugat felől történt egy fűtőfolyosóról, amelynek végébe ásott nagyobb 
szemétgödörbe hordták a törött edényeket, ételmaradékokat stb. A fűthető M helyiségben 
melegvizű fürdőkád állott, ezzel szemben az E helyiség délnyugati falsarkában hidegvizű kád 
volt. 

A. második építkezés korszaka 

A quad-markomann háborúk pusztításai után újjáépített helyiségek alaprajzi elrendezése a követ
kező: kőlapokkal kirakott udvar terült el az 1. sz. épület középpontjában (15. kép, alaprajz F). Ennek 
nyugati oldalát félköríves záródású fürdőmedence zárta le. A medence lefolyócsöve kúpcsatornába 
vezetett, amely észak felé fordult és abba a csatornahálózatba torkollott, amely az előző építkezésnél 
leírt korábbi csatornahálózat fölött húzódott,42 miután azt már használaton kívül helyezték (35. kép). 

Az udvar északi, illetve déli oldalán egy-egy nagyobb, majd egy-egy kisebb helyiség követke
zett G, H, — A, I. Mindegyik padlófűtéssel volt ellátva. A kövezett udvarrész kelet felé a még fel
táratlan területsáv alatt is folytatódott, viszont a szobákból ugyancsak kelet felé egy további padló-
fűtéses traktus nyílt, amelynek kikutatása így már nem állt módunkban. Az épületbe kelet felől tör
ténhetett a bejárás. Évekkel ezelőtt a Korvin Ottó u. északkeleti végénél római úttestnyomot tártak 
fel,43 ez az utca zárhatta le észak felől azt az épületcsoportot, amelyhez az 1. sz. épület tartozott. 

Ugyanennek az épületnek az apsissal lezárt része nyugat felé egy hátsó udvarra nyílt, amelyet 
a korábbi periódusnál említett kút eltömése után nagyobb kőlapokkal borítottak be. (B-vel jelölve 
az alaprajzon.) Ezt az udvart nyugat felől a 2. sz. épület C helyisége szegélyezte. Az újjáépítés során 
ennek a helyiségnek padlószintjét 70—80 cm-rel megemelték. A két padló között fűtésnek nyoma nem 
volt, bár a helyiség egyik sarkában agyagból rakott kémény és füstlyuk került elő.44 Az észak felől 
szomszédos D helyiség közfalát ekkor teljesen újjáépítették, amit az bizonyít, hogy az új fal a régi
hez viszonyítva hegyes szöget zár be. Ugyanígy falat húztak az E és L helyiségek között is és 
azon keskeny ajtónyílást hagytak. Az utólagos falazást itt az mutatja, hogy az új közfalat a meglévő 
terrazzopadlóra helyezték (36. kép). 
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2—14. kép. Koracsászárkori leletegyüttes-a 2. sz. római kőépület alól 



15. kép. A Kiscelli u. 10. sz. alatt feltárt római épületek alaprajza 



Az E helyiségben megemelték a ter-
razzopadlót, s a lebontott fürdőkád körvo
nalai maradtak csak meg a régi és az új padló
szint között (21. kép). E helyett a hidegvizű 
kád helyett másikat helyeztek egy újonnan 
épített helyiségbe, amely a korábban fűtő
folyosónak használt terület fölé került. (Alap
rajzon V jelzi; 37. kép.) 

Az új V helyiség miatt az M padló
fűtésének kemenceszáját nyugaton elfalazták 
és helyette az M keleti falán az udvarrész 
felől új fűtőszájat nyitottak.45 

V-ben az új hidegvizű fürdőkád mé
rete kb. a mai fürdőkádak méretével egye
zik.46 A kád terrazzofalát belül tükörfényesre 
csiszolták, rajta mindmáig látható a vízköves 
lerakódás. A kád északi, hosszanti oldalához 
egy lépcsőfok illeszkedik, keleti, rövidebb olda
lán köralakú nyílás látható. Ezen át az elhasz
nált víz abba a kúpalakú, téglákból rakott csa
tornába folyt, amely az M fürdőkádjának vizét 
a padló alatt erre vezette;47 majd a csatorna az 
épületen kívül a korábban leírt szemétgödörbe 
torkollott. Az M helyiség melegvizű fürdő
kádját az újjáépítés során megújították. A két 
kád teljesen azonos kivitelben készült, méreteik 
is hasonlók, eltérés csak annyiban van, hogy az 
utóbbi kád lépcsője elhelyezése folytán a nyugati 
oldalra került (38. kép). 

A második periódusban az egész épület
szárnyban kijavították a fűtést, nyilván a ke
menceszáj áthelyezése következtében. Körben a 
falakon a fűtőtéglákat is helyrehozták (36- kép), 
majd helyenként ólomkapcsokkal erősítették 
meg ezeket.48 Ilyen eljárással legközelebb az 
óbudai hajógyárszigeti ún. helytartói palotánál 
találkoztunk. 

A falfűtés javítgatásaival kapcsolatban ter
mészetesen a vakolatot is leverték s a falakon 
második festékréteg jelzi a következő újjáfestést. 
Az újjáépítés után a 2. sz. épület minden egyes 
feltárt helyiségét falfestéssel díszítették. A V 
és M helyiségek díszítését azonban ebből a 
korszakból éppen úgy nem ismerjük, rrúnt az 
előző periódusból, mert a rákövetkező iclőkben 
még egyszer újjáfestették a falakat. A D helyi
ség festése azonban véletlen folytán ebből a 
periódusból is ránk maradt, minthogy ezt a 
vakolatréteget a későbbi renoválás során lever
ték a falakról s a töredékeket elplanírózták. így 
a feltáráskor egy halomban találtuk — egymás 
fölött két-három rétegben — a díszes töredé-

16. kép. Mécses az 1. sz. épület medencéjének 
padlója alól 

17—20. kép. A kőtábor legkorábbi fazekasműhelyének áruja 
az 1. sz. épület I. építési periódusából 



21. kép. Hidegvizű fürdőkád az E helyiségből. I. építési periódus 
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22. kép. Melegvizű fürdőkád az M helyiségből. II. építési periódus 



keket, amelyek együttesen vadás^jelenetet ábrá
zolnak.49 v, 

A falfestést vékonyan alapozták, a díszí
tett felület eléggé érdes, ugyanolyan technikával 
készült, mint az említett helytartói palota fal
díszítése.50 A nagymennyiségű töredék márvány
utánzást, növényi ornamentikát, alakos ábrázo
lást mutat. 

Feltevésünk szerint a lábazati részt díszít
hette a márvány utánzás51 (39. kép), erre utalnak 
ugyanis a legközelebbi párhuzamok.51a Egyes 
darabokon fehér alapon feketével árnyalt zöld 
sásmintát látunk (40. kép) a fő mező fölött. 
Stukkónak ebben a helyiségben nyomát sem 
találtuk, ellenben a helytartói palota egyes helyi
ségeinek díszével teljesen egyező, kazettás be
osztású töredékek nagy mennyisége arra enged 
következtetni, hogy itt a mennyezet is festett 
lehetett.52 

Az oldalfal középmezője fehérre volt 
festve, ebben négyszögű táblák sorakoztak, szé
les vörös, illetve zöld sávos kerettel. Vannak 

. töredékeink, amelyeken a négyszögeket alul 
piros, zöld, kék ún. maeander szalaggal kitöltött 
sáv kötötte össze (41. kép). A táblás beosztás
tól függetlenül az egész fehér falfelületet egy
színű zöld levelekkel díszítették, ezek egyesével, 
hármas csomókban, vagy laza füzért alkotva a 
négyszögekben álló stilizált fákhoz kapcsolód
nak.53 Ilyen háromágú fát látunk a négyszögek 
közepébe állított állatalakok mögött. A fa leve
lei egybeolvadnak a fehér alap levélmintás hát
terével. Az említett négyszögek közül egyet 
majdnem teljesen épen találtunk. Ebben jobbra 
haladó párduc látható (42. kép). Egy másik négy
szög közepén rekonstruálható a jobbra haladó 
tigris (43. kép). A töredékek alapján arra lehet 
következtetni, hogy még több állat tartozott a va-
dá^zjelenethez. Az egyik töredéken kékre festett 
pávát látunk (44. kép), a madár megrajzolása igen 
jellemző az egész falfelület festőjének stílusára: 
fekete kontúron belül ferde rácsozással érzékel
tette a domború részeket, a madár tollazatát feke
tével festett hármas pontmotívummal tarkázta.54 

U gyanígy díszítették a főalak ruhájának 
egyes részeit is55 (45. kép). Az íjás^ arccal jobbra 
néz, testtel szembefordul, kezében kontrasztíjat 
tart. Fején vörös fríg sapkát visel, bal vállán ; 

széles, vörös köpeny. Hosszúujjú zöld felső ru
háját fekete hullámvonallal mintázott zsinórozás 
díszíti, ugyanilyen zsinórozás van sárga, bugy-
gyos nadrágján is. 

23. kép. Hombár nyakára karcolt állatalak 
24—27. kép. A légió legkorábbi fazekasműhelyének készít

ményei a 2. sz. épület korai szemétgödréből 
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A töredékekből arra következtethetünk, hogy a nyilazó vadász fehér ló hátán ül. A ló söré
nyét, szügy ét, nyakát fekete, barna árnyalással domborították ki, ezzel szemben egészen stilizáltán, 
árnyalás nélkül érzékeltették a vörös színű, díszes lószerszámot. Az egyik töredéken az íjász barnával 
körvonalazott tegeztokját ismerjük fel.56 

Vadászjelenet ábrázolás kedvelt volt a római korban, a nagyművészet, iparművészet általáno
san alkalmazta. Sírládákon,57 díszedényeken58 stb. a hellenisztikus típust ismétlik újból és újból a 
provinciákban is.59 A Kiscelli u.-ban előkerült vadászjelenet a kontraszt-íj as főalakkal60, ismeretlen a 
nyugati provinciák ábrázolásain. Kapcsolatai a kisázsiai falfestészet felé mutatnak.61 Ugyanilyen íjász 
alakot, vadász jelenetet látunk egy dura-europosi mithraeum falán (46. kép), bár itt természetesen az 
ábrázolás szimbolikus értelmű62. 

Az egyik keresi katakomba vadászjelenete alatti63 márványt utánzó lábazati rész, annak beosz
tása, sőt egyes falmezői is egyeznek az aquincumi jelenettel. így arra gondolunk, hogy a két falfest
mény olyan csoporthoz tartozik, mely ugyanazt a témát dolgozta fel. A vadász jelenetnek ez az ábrázo
lásmódja Kis-Ázsiában született meg, elterjedését némi változtatásokkal Trierig követhetjük, Aquincum 
tehát egy közbeeső útállomás.64 A kisázsiai falfestmények ismertetője figyelmeztet is arra, hogy a 
vadászábrázolás keleti vonatkozásai a nyugati provinciákba is átkerültek, de itt ez az ábrázolásmód, 
valamint Mithras lovas képe sem honosodott meg.65 Keleten viszont a vadászjelenetek egész sorát 
ismerjük még magánházakból is.66 A frígsapkás íjász önmagában, lóháton és állatokkal körülvéve 
váltakozva szerepel az ábrázolásokon. 

A Kiscelli u.-i vadászjelenetes töredékek között látunk olyanokat, amelyek festett félos^lopho^ 
(47., 48. kép) és párkányhoz (49. kép) tartoznak.67 Provinciális épületeinket inkább festett stukkó 
szokta díszíteni; a tektonikusán kiképzett oszlop, amelyen a faragást festéssel érzékeltetik, nálunk 
szokatlan. A féloszlophoz tartozó töredékeken az oszlop törzsét vörös alapra felfutó zöld szőlőlevelek 

28. kép. Hombár az I. építési periódus egyik szemétgödréből 29. kép. Hombár az egyik korai szemétgödörből 



3 0 - 3 1 . kép. Amphoták az egyik korai szemétgödörből 
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díszítik, az oszlopfő festése sárga alapon fehér 
és vörös árnyalással történt. A párkány tojás
füzérdísze az oszlopfő színeivel egyezik 
(50. kép). 

Az említett párhuzamok korban is kö
zel állnak a Kiscelli utcai épület falfestményé
nek készítési idejéhez. A durai mithraeum 
falfestményeit Rostovzeff a Severus-korra 
teszi,«« a keresi Mithridates-katakomba díszí
tése szintén a III. sz. első feléből szárma
zik.69 Stílus és kidolgozás szempontjából 
Drack az említett falfestményekkel hozza 
kapcsolatba a Münsingenben előkerült ha
lászjelenetet ábrázoló faldíszítést,7« utóbbin is 
márványutánzás díszíti a lábazati részt. A fel
sorolt falfestményeket erős kontúrozás és laza 
kompozíció jellemzi. 

Hasonló stílusú egy augsti amphora-
szállító jelenet,™ ez még közelebb áll az 
aquincumi vadászjelenethez, mert az augsti 
épületben szintén vörös és zöld sávos kere
tezést alkalmaztak. Trierben előkerült egy 

32—34. kép. Edények az udvarban 
levő kútból. I. periódus 
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35. kép. Korábbi és későbbi csatorna az 1. sz. épületben 

falrészlet, amelyen vörös keretbe foglalt párduc 
látható. A töredék állatalakja mindenben egyezik 
a Kiscelli u.-i megfelelő darabbal, de egyetlen 
töredékről lévén szó, messzebbmenő következ
tetéseket nem kísérelhetünk meg a korhatáro
zást illetően.72 Hasonló táblás beosztású, kon
túrozott alakokat latunk a római katakombafes
tészetben,73 ezek az itáliai párhuzamok azonban 
már a IV. sz.-ba vezetnének át bennünket. 

Stílus kritikai szempontból is megállapít
hatjuk, hogy a Kiscelli u.-i vadászjelenet festője 
egészen más stílussal dolgozott, mint az Aquin
cumból ismert aratójelenet festője,74 nem is 
szólva a még korábbi polgárvárosi festőműhely 
tulajdonosának stílusáról.75 Vadászjelenetünkre 
jellemző az erőteljes kontúrozás, a háttér min
tázása, ami teljességgel díszítő jellegűvé teszi 
az ábrázolást. Minden természetutánzást nélkü
löz már ez a stílus, akárcsak kisázsiai megfelelői. 

Kiscelli u.-i falfestményeinkkel kapcsolat
ban még több kérdés merül fel. Elsősorban azt 
említhetjük meg, hogy az aquincumi táborvá
rosban több épületben került elő olyan falfest
mény, amelyen a lábazati rész márvány utánzás a 
megtévesztésig hasonló a Kiscelli u.-i töredékek
hez. A hajógyárszigeti helytartói palota egyik 
helyiségének falfestményét,76 a Laktanya u.-ban 
1950-ben feltárt épületnek,77 a legio Flórián téri 
nagy fürdőjének,78 a Vihar u. 22. sz. épületnek 
festményeit,79 valamint a Hunor u. 11. sz. alatti 
épület töredékeit80 minden további nélkül fel
cserélhetjük egymással, annyira egyező ezeknél 
a festés stílusa, színezése, geometrikus díszítése, 
így csak arra gondolhatunk, hogy ugyanaz az 
aquincumi festőműhely díszítette mind a hat épületet a 

III. sz- első felében, legalábbis ez végezte a helyiségek nagyobb falfelületén a dekorálást. Ezzel szemben 
azt is megfigyelhettük, hogy a felsorolt helyiségek falfestésénél a főmezőben az alakokat más-más 
festő készítette. Más művész készítette a helytartói palota lebeg,ő női alakjait,81 más a Vihar és 
Hunor u.-i fejeket,82 és más kéz festette a Kiscelli u.-i vadászjelenetet. Ez arra mutat, hogy az 
igényesebb feladatokat tehetségesebb mesterekre bízták. Kutatásaink szempontjából mellékes az a 
kérdés, hogy a mesterek műhelyvezetők vagy vándorpiktorok voltak-e.83 

Az említett hat azonosdíszű aquincumi falfestménnyel kapcsolatban még egy megfigyelést tehe
tünk. Az épületek között szerepel a helytartói palota, a legio nagy katonai közfürdője, az eddig prae-
toriumnak tartott díszes épület a Laktanya u.-ban és a Kiscelli u.-i fürdő. így nem tartjuk kizártnak, 
hogy a festők éppen a legio egyik festőműhelyéhez tartoztak, amely a Severus-kori újjáépítés során a 
táborban sorra festette a nagyobb középületeket. Eddigi megfigyeléseink szerint ugyanis egyetlen 
polgárvárosi épületben sem találtak a műhellyel kapcsolatba hozható faldíszítést. 

Ez azért sem lephet meg bennünket, mert tudjuk, hogy éppen a Ili . sz.-ban milyen nagyarányú 
fejlődésnek lendült a táborváros a polgárváros rovására,84 így az aquincumi canabae-ban a polgár
városénál több díszes épület állt ebben az időben. Ez világosan mutatkozik akkor is, ha sorra vesszük 
azokat a feliratos emlékeket, amelyek a III. sz.-ban a táborvárosi középületek építéséről, bővítéséről 
vagy renoválásáról számolnak be.85 

36. kép. Utólagos falazás az E és L helyiségek közt a 
II. építési periódusban 
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37. kép. A V helyiség hidegvizű fürdőkád;a 

38. kép. Az M helyiség megújított fürdőkádja 
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39—41. kép. Falfestmény töredékek a D helyiségből 

Barkóczi L. szerint a városias kultúrát Pannóniában a Kis-Ázsiából idevándorolt szír katonaság 
és kereskedők terjesztették.86 A Kiscelli u.-i falfestmények újabb adatot szolgáltatnak ehhez a kapcso
lathoz. 

A Kiscelli u.-i épületek a III. sz. folyamán újból elpusztultak, mert a II. periódus aprólelet
anyaga (51—57. kép), falfestményei stb. szintén elplanírozásra kerülnek egy következő újjáépítés 
során. A pusztulás a III. sz. második felében történhetett. Említettük, hogy a Flórián téri fürdőt a 
Kiscelli u.-i épülettel egy időben festették újjá. A fürdőből ismerünk egy építési feliratot 278-ból, amely 
szerint ebben a zavaros időben helyreállításokat végeztek ezen a középületen.87 A Kiscelli u.-i leletek 
arra mutatnak, hogy az itteni épületek valamivel később pusztultak el, mint a Flórián téri fürdő. A C 
helyiségben ugyanis a II. építkezési korszakban megemelt padlószinten Aurelianus dénárját találtuk.88 

Az épületektől északra levő nagy szemétgödör legfelső rétegében szintén Aurelianus verdefényes 
pénze volt.89 Ezekből az adatokból arra következtetünk, hogy i. sz. 275. után pusztulhattak el épüle
teink, viszont nemsokára rendbe is hozták azokat, mert a legfelső építkezés rétegében a III—IV. sz. 
fordulójára valló leleteket figyeltünk meg. 

A II. építkezési periódusban tehát az 1. sz. római épületet az előző épülethez képest új alap
rajzi elrendezésben építették fel. Az épület közepén kikövezett udvar körül két sorban fűthető szobák 
sorakoztak, az udvar nyugati oldalán apsissal záródó kis fürdőmedence volt. Az 1. és 2. sz. épületek 
közt elterülő udvarban a kutat betömték, az udvart egységesen lekövezték. A 2. sz. épületben minde
nütt megemelték a padlószintet. Űj helyiséggel bővítették nyugat felől az épületet, ebbe helyezték át 
az előző periódusban E-ben állt hidegvizű fürdőkádat, az M-ben álló melegvizű kádat ekkor 
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42. kép. Párduc és, tigris alakia a D helyiség falfestékéből 
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csak megújították, és a korábbi fűtőfolyosó beépítése következtében a fűtőszájat az M helyiség 
keleti oldalán nyitották meg. A 2. sz. épület legnagyobb helyiségét, a D-t ekkor újjáfestették. A díszí
tés középmezejét vadászjelenet foglalta el. Ennek feldolgozása során az aquincumi festőműhelyek 
egyikét ismertük meg a III. sz. első feléből. 

A. harmadik építkezés korszaka 

Az 1. sz. épület alaprajzát a harmadik építkezés során nem változtatták meg. Megemelték 
azonban a terrazzopadlót (58. kép) és kijavították a fűtést (59. kép), kivéve a kis sarokszobában, az 
I-ben (15. kép, alaprajz), ahol semmiféle változtatás sem történt. Ezt a helyiséget is használták a III . 
periódusban, mert az ajtónyílást nem falazták el az A helyiség felé, sőt fűthető volt továbbra is : 
e két helyiség közti padlószint emelése ellenére, keskeny nyíláson közlekedhetett a meleg levegő 
(60. kép). 

Az újjáépítés korhatározásához további adatot szolgáltat az a törmelékanyag, amellyel a padló
szintemeléskor a közöket betöltötték. Ebben olyan téglatöredékek is előfordulnak, amelyeknek 
bélyegei Szilágyi J. megfigyelései alapján a III. sz. végi betűtípusnak felelnek meg.90 Továbbá az A 
és F helyiségekben III. sz. végére utaló használati cikkek voltak. így pl. nyersszínű terracotta-
szobor töredéke, köralakú alapzaton. Az üregesen kiképzett postamens kidolgozása alapján megálla
pítható, hogy ez a kis dísztárgy a polgárváros egyik fazekasműhelyében készült, amely a III. sz. elején 
volt üzemben. Ennek a műhelynek raktárát találta Nagy L. a macellumtól délre lévő épületben91 

(61. kép). 
Feketére füstölt firmamécses aljtöredéke LX/(HYM)/NUS / j3^ bélyeggel. Erre a ritka bélyegű 

darabra egyetlen pontos párhuzamot ismerünk, az is Aquincumban került elő91* (62. kép). 
Csontból faragott díszorsó töredéke93 (63. kép), bronz varrótűk94 (64. kép), köztük egy szélesíokú 

hímzőtű is, egy ólomplomba95 (88. kép). Mindezek a tárgyak a női házimunkával függenek össze. 
Ebben az építkezési korszakban két toldaléképületet is emeltek a fürdőtől délre. Az egyik kelet

nyugat irányban elhelyezett négy helyiségből álló lakóépület — T, S, R, Z jelzéssel az alaprajzon —, 
amelynek további kiterjedését már nem tárhattuk fel. Gyenge falazással, de még terrazzopadlóval 
készült az épület. A lángcsatorna töredékei bizonyítják, hogy ennek a helyiségeit is fűtötték. Ehhez 
nyugat felől észak-déli irányú lakóház csatlakozott (67. kép), amelyet a fürdőtől sikátor választott csak 
el. Ahhoz, hogy a régebbi és az újabb épületek padlószintje azonos legyen,96 a korábban udvarnak 
használt területet erősen feltöltötték s a 3. és 4. sz. épületeket erre a feltöltésre alapozták. A falak alatti 
törmelékréteg (61—65. kép) leletanyaga szintén azt bizonyítja, hogy az építkezés nem történhetett 
a III. sz. legvége előtt. Az elplanírozott réteg törmelékanyagából megemlítjük egy hattyúval díszített 
kölni gyártmányú metszett üvegpohár töredékeit97 (92. kép), valamint az épen maradt díszes agyag
mécsest98 (66. kép). 

A fürdőnek használt épületet a harmadik építkezési periódusban harmadszor is kifestették.99 

A D helyiségben ekkor planírozták el a vadász jelenetet ábrázoló falfestményt. Az egész épületben 
a V helyiségben maradt meg legépebben az utolsó faldíszítés. Itt fehér alapon zöld és vörös körök 
középpontjában sárga stilizált szegfűket látunk. A körök zöld levélfüzérrel és piros virágokkal válta
koznak. Ez a szövetszerű, folytatólagos minta a 111. sz. második felében vált divatossá az egész római 
birodalom területén.100 Megfigyeléseink szerint az aquincumi tábor- és polgárvárosban hét olyan 
épületet tártak fel, amelyekben ilyen körös mintájú díszítéssel festették ki a helyiségeket.101 

Az L és V helyiségeket elválasztó ajtófélfán mai napig látható a harmadik festésréteg a 
falon. Vörös lábazati rész fölött fekete vízszintes keretdísz, majd fehér mező következik. Ezen a fehér 
alapon töredékesen maradt fenn a feketével festett rácsminta, e mögött zöld növénydíszt látunk 
(68. kép). Ennek a díszítésnek megfelelőjét egy pécsi katakomba faláról ismerjük102 (69. kép). A díszí
téssel legutóbb Gerke foglalkozott, aki a kerítésminta korhatározása mellett, annak szimbolikus jelen
tését is kifejtette. 

A Kiscelli u.-i V helyiség falfestményeinél megemlíthetjük azt, hogy a falakon fekete betűs 
felirat töredékeit találtuk. Sajnos, az egyes betűkből a szöveget már lehetetlen volt összeállítani. 



43. kép. Rekonstrukciós részlet a_vadászjelenetet ábrázoló falfestéshez 



44. kép. Páva töredéke a D helyiség falfestéséből 
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Ugyanennek a helyiségnek a falfestését felül stukkó
párkány zárta le (70. kép), ezen kanyargó indák közt 
virágmintát látunk. Ugyanez a stukkódísz eddig már 
két aquincumi épületből ismeretes: a polgárváros nagy
lakóházának déli, emeleti terméből103 és a táborváros 
Vihar u.-ban feltárt egyik épületéből.104 Mindhárom 
épület stukkói azonos matricából kerülhettek ki. Lapos 
relief kezelésük alapján Nagy L. a III. sz. legvégére kel
tezi ezeket.105 

Az M és L helyiségben is ugyanennek a stukkó
párkánynak a töredékei kerültek elő. A falak festéséből 
eredeti helyén csak a lábazati rész maradt meg, amelyen 
fehér alapon vörössávos keretezést látunk; a két helyi

ség között a legömbölyített ajtófélfát egyszínű vörösre festették. A felsorolt, mintával díszített tábor
városi falfestmények közös vonása, hogy mindegyiken égés, füstölés nyoma látszik. A Kiscelli utcai 
épületeken is nagyobb tűzvész pusztíthatott végig, erre mutatnak a 4. épület padlószintjén talált égés
foltok. Az A és F helyiségek és a 3. számú épület észak-déli fedett udvara is leéghetett ekkor, 
mert a legfelső szinten sok tetőfedő cserepet találtunk, éppen azokban a helyiségekben, amelyeket 
megfigyeléseink szerint ez után a pusztítás után már többé nem hoztak rendbe. 

Ezeken az épületeken kívül a IV. sz. közepe előtt égett le Nagy Lajos szerint a Raktár u.-i 
római épület,106 a Szél és Szellő utcák sarkán álló magánház,107 a Vörösvári u. 22. sz. alatti108 és a Lak
tanya u. 26. sz. alatti109 díszes épületek. 

A IV. sz. első felében számos barbár betörés és nagyobb támadás következett be Aquincum 
körzetében. Csak találgatásokat kockáztatnánk meg, ha az épületek pusztulását valamelyik háborús 
eseménnyel hoznánk kapcsolatba. Mégis megemlíthetjük a 332. évi hadjáratot, amelynek során I. 
Constantinus verte le seregével Aquincum közelében a szarmatákat.110 Ekkor Aquincumtól délre, 
Camponát is felégették a barbárok s ennek a pusztulásnak a nyomait igazolták a nagytétényi ásatások.111 

Összefoglalva a fentieket: a má
sodik újjáépítés során, vagyis a III . 
periódusban a két régi épületet har
madszor is kifestik. Az M, L, V 
helyiségek falát körösdíszű folytató
lagos mintával díszítik, a helyiségek 
közötti ajtófélfára kerítést utánzó 
minta kerül. A hidegvizű fürdőkádas 
helyiségben feliratot is festettek a falra, 
a szövegből azonban csak egyes betűk 
maradtak épen. A már meglevő két 
épülettől délre két újabb épületet emel
tek. Ezek összefüggtek a korábbi épü
letekkel, amit az bizonyít, hogy a négy 
épület padlószintje azonos volt. 

A fentebb említett 332. évi hábo
rúval kb. egy időben a tartomány pol
gári helytartója Aquincumból áttette 
székhelyét talán Sopianaeba.112 E két 
tényező következtében Aquincum je
lentősége lényegesen alászállt, s a város 
történetírói szerint a ,,jólét nem tért 
vissza többé falai közé".113 

45., 45/a kép. 
Töredékek a 
vadászj elenetbol 



A Kiscelli u.-i feltárások ezt a megfigyelést messzemenően alátámasztják, mert azt. látjuk, hogy 
a romos, düledező épületeket továbbra is lakták, anélkül azonban, hogy a falakat alaposabban kijaví
tották volna, vagy pl. a csatornázást, padlófűtést újra használták volna. Az új lakosok kezdetleges 
életkörülményeire jellemzőek az agyagból tapasztott főzőhelyek, amelyeket a lakott helyiségekben 
találtunk. Az egyik ilyen tapasztásos tűzhely a V helyiségben maradt fenn114 (72. kép). Az A helyi
ség terrazzopadlóját ekkor 8—10 cm vastag törmelékréteg borította. Erre a rétegre állították rá a 
tűzhelyet. Ennek rostélyát a feltáráskor már csak töredékesen találtuk, a kemence előtt két kőlap 
padkául szolgált, mellettük sűrű pernye és hamuréteg volt. 

Hasonló, rosszabb állapotú tűzhelyet ástunk ki a 3. sz. lakóépület egyik helyiségében. Emellett 
is vastag hamuréteg volt, sőt kb. 30 cm-es körzetben a helyiség döngölt agyagpadlója is át volt égve.115 

46. kép. A Kiscelli utcai vadászjelenet egyik dura-europosi párhuzama 

A V helyiség tűzhelye mellett ép sárga ólommázas korsó került elő (71. kép) csonthajtű tár
saságában.116 Hasonló edények töredékei hevertek az L és M helyiségek beszakadt padlója alatti 
fűtőtérben is. A fűtőszáj mellett hagymafejes fibulát (87. kép) találtunk, kengyelét két sorban kon
centrikus körök díszítették.117 Ezek a használati cikkek a IV. sz.-ban itt élő lakosok hagyatékához 
tartoznak. 

Az Aquincumi Múzeum régebbi ásatási jelentéseiből kitűnik, hogy a táborváros területén több 
helyen találtak már hasonló agyagtapasztásos tűzhelyet. A Calvin u. 16. sz. alatt későrómai lakó
kunyhó tűzhelye mellett nyílhegy volt a vastag hamurétegben.118 Hasonló főzőhelyről értesülünk a 
Lajos u. 179. sz. alatti épületből.119 Nincs még tisztázva a Vörösvári u. 22. sz. alatti kis tűzhely sze
repe.120 Ugyanilyen tűzhely volt még a Hunor u. 20. sz. római épületben.121 Az említett főzőhelyek 
anyagában kivétel nélkül mindenütt fémmázas vagy besimított díszű későrómai agyagedények töre
dékeit találták. 

Az irodalomból értesülünk arról, hogy Pannóniával szomszédos provinciák későrómai épületei
ben is találtak ilyen tűzhelyeket. Novotny Carnuntumból említ egyet,122 a virunumi fürdők IV. sz.-i 
rétegében több tapasztásos tűzhelyet is látunk az alaprajzon.123 Az utóbbiakkal kapcsolatban Prasch-
niker közli a külföldi irodalomban ismertetett eddigi párhuzamokat,124 s ezek alapján megállapítja, 
hogy a tűzhelyeket germán lakosság használta, amely az említett provinciák romos épületeit lakta a 
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47—49. kép. Festett féloszlop és párkány 
töredékei a D helyiségből 

IV. sz. folyamán. Megfigyeléseit azzal támasztja alá, hogy ez a tűzhelytípus a provinciális épületekben 
csak abban az esetben fordul elő, ha ott egyéb emlékanyag is bizonyítja a germán lakosság jelen
létét. Niederbieberben pl. a III. sz.-i tábor legénységi laktanyaépületeiben is ilyen tűzhelyeket tártak 
fel. Az itt állomásozó katonaságot ekkor nagyobbrészt szabad germánokból toborozták Philippus 
hadjárataihoz. 

Az aquincumi canabae IV. sz.-i lakossága, amely a szóbanforgó tapasztásos tűzhelyeket használta, 
szintén betelepített barbárokból állhatott.125 Egyszerűbb használati cikkeiket házilag készítették! 
Az 1. és 2. sz. épületek udvarrészében két malomkövet találtak,126 a gabonaőrlés tehát otthon történt. 
Ugyanitt egy kis köteknö is volt:127 valószínűleg kenyérdagasztásra használták a carnuntumi pékmű
helyben talált azonos darab példájára. 

A canabae egy másik későrómai épületében, a Vihar u.-ban egy nagyobb vasszerszám-lelet128 

mutat arra, hogy a tábor lakossága a mezőgazdasági munkákat is ellátta. Ugyancsak e késői lakosságtól 
származik a Lajos u. végén egy nagyméretű sütőkemence.129 Ezt azért említjük meg, mert ezek az 
adatok világosan jelzik az állapotok rendezetlenségét, amikor műhelyek és üzemek dolgoznak közvet
lenül a lakóházak szomszédságában. Erre mutat továbbá, hogy a téglaégető kemence mellett, a Lajos 
u. 177. sz. helyén egy korábbi csarnokos középületet sok kis lakóhelyiségre osztottak és ezeket magán
lakásként használták,130 ugyanebben az időben. 

A IV. sz. második felében e barbár telepesek131 is elhagyják az épületeket, nemcsak a Kiscelli 
u.-ban, hanem az egész canabae vonalában. Ezt azoknak a síroknak a kora bizonyítja, amelyeket az 
épületek romjai között helyeznek el. 

60 



A. canabae helyén temető létesült 

A Kiscelli u.-i feltárások során 27 későrómai sír került elő. Ezek közül 16 a római épületekbe 
volt bevágva, illetve az udvarrészbe helyezve; 10 sír a római épületektől délre eső területeken, egy 
az épületektől északra. 

A sírok részben egy tömbből kifaragott kőszarkofágok, részben másodlagosan felhasznált 
faragott kövekből összerótt sírládák voltak (73., 74. kép). Négy téglasírt (75. kép), egy ólomkoporsós 
temetkezést és több fakoporsós temetkezést figyelhettünk meg (76. kép). 

Külön kihangsúlyozzuk azt a tényt, hogy az egy tömbből faragott kőládák kivételével — ame
lyek észak-déli tájolásúak voltak és a többinél lényegesebben magasabb szintre voltak helyezve — 
a sírok mind kelet-nyugati tájolásúak, s bennük a váz arccal kelet felé fordult.132 

Az egyik kőládában egymás felett azonos tájolású két csontváz133 feküdt. Az egyik földsírban 
pedig egy zsugorított váz. 

Mellékletek; Az 1. sz. sírban egy zöld ékköves aranyfülbevaló (82. kép) volt, amelyet a leletegyüttes 
(pl. II. Constantius érme) miatt a IV. sz. a második felére keltezünk.134 Egészen hasonló került 
elő a lelőhelyhez legközelebb a Bohn-téglagyár területén feltárt kősírládában.135 

Ugyancsak a Bohn-gyári leletekkel azonos egy másik sírleletünk, egy arany karkötő136 (79. kép). 
Ezt az ékszert a kincskeresők a 16. sz. sír kifosztása során a kőláda mellett a földre ejtették. 

Az 5. sz. sír kúpalakú arany fülbevalóját kis gömbök díszítik (81. kép). A függő kampós végző
désű záródása már a népvándorláskori ékszerekre emlékeztet.137 

Legszebb bronzleletünket a 84. képen mutatjuk be. A halott mellé helyezett ékszerládika 
fogantyúja lehetett. Ilyen delfinekkel díszített bronzfogantyúk különböző változatait ismerjük Aquin-

50. kép. Rekonstrukciós kísérlet a D helyiség faldíszítésének részletéhez 
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51 — 57. kép. Használati tárgyak az 1. sz. épület II. építési periódusábój 
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cumból és szerte a provinciális emlékanyagban, 
ezek között azonban fogantyúnk pontos mását 
nem találjuk.138 Hasonló ábrázolásokkal kőem
lékeket szoktak díszíteni, ahol azonban a delfinek 
hátán fekvő férfi és nőalak Venust és Adonist 
ábrázolja.139 A fogantyú nőalakjához hasonló em
lékeken140 érezhető a keleti iparművészet hatása. 

A 17. sz. kősírláda halottja mellé is helyez
tek ékszerdobozt, ennek csak umbóval díszített 
verettöredéke maradt fenn.141 

A sírok bronzékszerei közül egy nyolc
szögletű lapocskával díszített gyűrűt,142 kar-, 
pereceket és fibulákat említünk meg. A 15. sz. 
sírban két azonos méretű, laposra kalapált kar
perec volt, ezeket zegzugos minta díszítette143 

(85. kép). A leletegyütteshez II. Constantius 
érem tartozott. A 22. sz. sírban a mellékletek 
között hagymafejes fibula szerepelt144 (87. kép). 
Ennek a késői fibulatípusnak díszesebb válto
zatával egy másik sírban találkoztunk.145 A 86. 
képen bemutatott kengyelalakú bronzcsat szin
tén a 22. sz. sír melléklete volt. Ez a forma is 
számtalanszor ismétlődik a későrómai lelőhe
lyeken.146 A 22. sz. sír leleteihez tartozott egy 
háromszögalakú vas kés is. Az aquincumi,147 sőt 
a pannóniai limes későrómai sírjainak148 jelleg
zetes melléklete. 

A Kiscelli u.-i sírokban több igen értékes 
ép üvegedényt találtunk. Az 5. sz. sírban nagy
méretű kúpalakú üvegpohár volt (93. kép). 
Mellette hasábostestű, nagyméretű kancsónak 
töredékei (91. kép). A kúpalakú pohárformát 
a IV. sz.-tól kezdve készítik szerte a provinciák
ban.149 

Épen maradt meg a 20. sz. kősírláda nagy
méretű üvegtálja is (89. kép). Kisa szerint a 
rajnai gyárakban készülhetett a III—IV. sz. 
fordulóját követő időkben.150 Ugyanebben a 
sírban még két kisebb-nagyobb kehelyalakú 
üvegpohár feküdt a csontváz lábánál151 (95. kép). 
A 21. sz. téglasírban ép balzsamtartó (90. kép) 
mellett,152 kehelyalakú üvegpohár töredékei 
feküdtek. 

Több sírban csak üvegtöredékeket talál
tunk, amelyekből az edények formáját már nem 
lehetett megállapítani. A 4. sz. sírban a csontváz 
mellett a lábnál levő agyagedényben voltak üveg-

58. kép. Padlószintemelés az 1. sz. épületben a II. építési 
periódusban 

59. kép. A fűtés megújítása az 1. sz. épületben 
60. kép. Javítgatások az A és I helyiségekben 
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61 — 65. kép. Használati tárgyak az A helyiség III. építési periódusából •— 66. kép. Mécses az udvarrész feltöltéséből 

töredékek ; a B jelzésű sírban talált üvegtöredéken AVE (A ésV ligatúrában) feliratot olvastunk. A betűk 
vésett technikával készültek. A Valentinianus-kori bélyegestégla és a l l . Constantius érem valószínűvé 
teszi, hogv e tárgyak a IV. sz. legvégén kerülhettek a sírba. A 15. sz. téglasírban szürke agyagkancsó 
mellett üvegpohár töredékei mutattak arra, hogy itt esetleg ókeresztény szimbolikával számolhatunk. 
A 22. sz. sír félgömb alakú üvegpohara (94. kép) szintén e rítus példáit szaporítja.153 

Az 5. sz. kőlapokból kirakott sírban kétszeri temetkezést figyelhettünk meg. Az alsóbb szinten 
gyermekváz feküdt. Ehhez a sírhoz tartozott egy kisméretű csontkarperec, amely töredékesen maradt 
csak meg154 (83. kép). Ugyancsak gyermek viselhette azt a szívalakú csontlapocskát, amelyet a 27. sz. 
sírban, a gyermek ólomkoporsóban találtunk. A csüngő át volt fúrva,155 s így talán arra a borostyán
gyöngysorra lehetett fűzve, amelynek egy-két szemét a leletek közt találtuk. Az együttes bronzérme, 
amely a leletek korához útmutatóul szolgálna, annyira átégett, hogy nem határozhattuk meg : mérete 
a IV. sz.-i kisbronzoknak felelne meg. 

Az 1. sz. női sírban arany fülbevaló mellett két csonthajtű feküdt. Aranyozott végű volt a 8. 
sz. sír hajtűje (77. kép). Mindkét sírban II. Constantius érme tájékoztat a temetkezés koráról. A 4. 
sz. sír mellett a földre szórtak egy csontnyelet (78. kép). Azonos darab került elő a Vöröskereszt 
u.-ban. 

Agyagedény mellékletet alig néhány esetben figyelhettünk meg. A 2. sz. sírban gyermekváz 
mellett durva, fekete, hullámvonallal díszített edény töredékei hevertek,156 amelyekhez hasonló dara
bokat Brigetio legkésőbbi, ún. Cellás temetőjéből ismerünk, valamint a leányfalusi burgus késői 
kerámiaanyagában.157 

A 4. sz. sírban a csontváz lábánál a provinciális edényformák között szokatlan kiöntőszájú kis 
csupor volt. Az edény korongon készült, de egészen rosszul iszapolt és égetett (96. kép). 
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A 15. sz. sírban és a 22. sz. sírban azonos formájú szürke kancsók voltak,158 az előbbi mellett 
agyagpohár is feküdt (97. kép). Az első edény mellékletét II. Constantius érme képezte. Ez az 
edényforma általános a IV. sz. második felében. 

Temetőrészlegünk 9, éremmel datált159 sírjában a legkorábbi pénz Julia Mamaeától való, de a 
III. sz. első feléből származó érem ellenére is e sír leletegyüttese legkorábban a III—IV. sz. fordulójára 
tehető. Ez a sír egyébként az egyik egy tömbből faragott kőláda, amellyel kapcsolatban már megje
gyeztük, hogy a temető többi sírjánál kb. egy félévszázaddal korábbra keltezhető. A fentebb felsorolt 
jellegzetesebb mellékletek alapján e gazdag sírok arra utalnak, hogy a IV. sz. legelején tehetős család 
tagjait temették itt el.160 

A K-NY-i tájolású, magasabb szinten fekvő sírok egyharmadában II. Constantius pénzét talál
tuk. Egyharmadában meghatározhatatlan IV. sz.-i kisbronzok voltak, amelyek egyikét a leletegyüttes 
Valentinianus bélyegű téglája ugyancsak már a század végére datálja. A mellékletek alapján a IV. s^. 
utolsó harmadát jelölhetjük meg a% épületekbe vágott sírok és a bokájuk csatlakozó temetőrés^ koraként. 

A sírládákhoz másodlagosan felhasznált kövek nagy része épületekből elhurcolt párkány, kü
szöb vagy pillértöredék volt (73., 74. kép). Akadt közöttük olyan is, ahol korábbi szarkofágok akro-
terionos tetőit szabták fel az új koporsó oldallapjai részére. A 20. sz. sír fedelét egy korábbi sírtábla 
helyettesítette, ábrázolással lefelé fordítva (98. kép). Ezen a balra lépő maenas mögött az élénk kékre 
festett háttér is épségben volt a feltárás pillanatában. Sírtáblánk díszítéséhez legközelebb egy duna-
bogdányi kő áll,161 amelyen a táncosnő alakját borostyáninda veszi körül. A borostyánindás keretelés 
jellemző az egyik aquincumi kőfaragóműhely stílusára. Nagy Lajos és Kuzsinszky foglalkoztak e 
műhellyel, amelynek működési idejét is megállapították. Ennek alapján a sírkő a II—III. sz. forduló
ján készült. 

A 6. sz. sír oldallapjait képezték a Szilágyi János cikkében, a 3. és 4. képen látható feliratos 
sírkövek.162 Érdekességük, hogy felépítésük és díszítésük miatt egészen közel állnak egymáshoz, 
mégis alaposabb részletmegfigyelések során kitűnik, hogy C. Ael. Alexander sírköve a Proclianus 
házaspár sírtáblájánál korábbi. C. Ael. Alexandert még Antoninus Pius korabeli hajviselettel ábrázolja 
a kőfaragó,163 ezzel szemben Val. Proclianus homlokból kifésült haja és szakálla a Severus-korra vagy 
későbbre utal. Feleségénél éppen szembeszökő a Severus-dinasztia hajviselete. Ha a két sírtáblát 
néhány jellegzetes aquincumi sírkő mellé állítjuk, szintén arra az eredményre jutunk, hogy Kuzsinsz
ky164 és Nagy Lajos165 korhatározásai alapján a két emlék készítése között egy félévszázadnyi idő tel
hetett el. Ezáltal nyomon követhetjük az aquincumi kőfaragóműhelyek stílus változásának két egymásra 
következő korszakát. 

A 3. sz. kősírláda fejnél levő rövidebb oldallapját felirattal befelé fordított tábla helyettesítette. 
Ezen verses sírfelirat olvasható.166 

Itt említünk meg egy reliefszerű sírkövet, amelyet ásatási területünkön a lakóházak bontása 
során találtak az épületbe falazva. 
A meglehetősen sérült ábrázolás (99. 
kép) vízöntő férfialakja szintén vala
melyik provinciális műhelyben készül
hetett.167 A korsóból öntő alakhoz 
Nagy T. szerint Lysippos szandált 
oldó atlétája szolgáltatta az eredeti 
mintaképet. I. sz. 200 körül működik 
a kőfaragóműhely Aquincumban. 
Erdélyi G. figyelmeztetett arra, hogy 
szarkofág-old állaphoz tartozik töre
dékünk.168 

A Kiscelli u.-i sírok mellékle
teihez a megfelelő párhuzamokat 

67. kép. A 2. épület kibővítése a III. építési 
periódusban 
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kép. Falfestés az L é V helyiségek 
ajtófélfájáról 

néhány kivétellel megtaláljuk az aquincumi sírokban, a melye
ket már korábban feltártak a táborváros területén. A Kiscelli 
u.-tól délkeletre a Dunaparton a Rupp Imre u.-ban későrómai 
sírmező széle került felszínre.169 Itt is barbár jellegű temet
kezés történt a IV. sz. végén. Ettől nem messze, a Lajos u. 
169—171. sz. telkeken kerültek elo a 22. sz. sírunkhoz hasonló 
sírok. Ezek korát Frigeridus dux, Ap. Iovini bélyeges téglák 
határozzák meg. A mellékletek alapján — színes üveg- és 
kőgyÖngyök, mint a 27. sz. sírunkban — már az ásatás során 
felmerült az a kérdés, hogy vajon nem szarmata—jazyg te
metkezés volt-e?170 Hasonló téglasírok kerültek elő a Szöllő 
u. 8. sz. alatt, ahol balta alakú borostyán függővel díszített 
kőgyöngysor mellett fémmázas és besimított edények is sze
repeltek a mellékletek között.171 

A Gyűrű u. 7.—Föld u. 12. sz. alatt feltárt téglasírok,173 

valamint a Meggyfa u. és Folyamőr u. sarok173 helyén talált 
téglasírok szintén a 22. sz. és a 4. sz. sírjainkkal egyeznek. 
A Bécsi út 166. sz. alatt a Bohn téglagyár területén, a kő
koporsó mellett, melyben az említett aranyleletet találták, 
olyan szegényesebb sírok is előfordultak, amelyekben bo
rostyángyöngy mellett vasvéső és IV. sz.-i érem volt.174 

A Bécsi út 193. sz. alatt K-NY-i tájolású sír mellékletét két 
sötétszürke bögre képezte,175 amely a 2. sz. sírleleteinkkel 

azonos. A Bécsi út 98. sz. alatti telken sírmezőt figyelt meg Nagy T., amely a Kiscelli u.-i temető
részünkkel teljesen azonos leleteket hozott felszínre. Az érmek itt II. Constatiustól Gratianusig ter
jedtek.176 Ugyancsak késői sírokat tárt fel Nagy T. a Vályog u. 10. sz. alatt. A leletek közül itt a 
bronz-, a csontkarpereceket, a zöldmázas agyagedényeket emeljük ki. Itt sem hiányzott a korsó
pohár szimbólum a temetkezési rítusból.177 Ez jellemezte a Boróka u.-i178 és Hunor u.-i179 kősírládák 
mellékleteit is. Különösen gazdag ókeresztény sírokat tárt fel Nagy Lajos a Vihar,180 Berend,181 és 
Raktár182 utcákban. A sírok között két ókeresztény temetőkápolnát hoztak napvilágra az ásatások.183 

A különböző időpontokban feltárt sírok korát összeegyeztethetjük a leletek alapján.184 Ebből kitűnik, 
hogy a felsorolt lelőhelyek mindegyikén II. Gonstantius utáni időkben kendtek temetkezni. 

Ha most térképre vetjük a Kiscelli u.-i temetőrésszel azonos sírokat, mindjárt feltűnik, hogy a 
IV. s%. végi temetkezések a% aquincumi canabae területét teljesen elfoglalják. Ez az összefüggő sírmező a 
Lajos u.-tól az óbudai Szeszgyárig sűrű sávban vette körül félkörben a tábort, a messzebb fekvő terüle
teken már természetesen ritkább a te
metkezés. A sírmező közepe táján, a 
tábor ellenségtől védettebb oldalán 
álltak az ókeresztény temetőkápol
nák, a Raktár u.-i cella trichora és a 
Vihar u.-i kis, apsisos kápolna185 

(utóbbit Nagy Lajos megfigyelései 
szerint a temetkezés idejében alakí
tották át magánházból vallási cé
lokra). 

A római uralom utolsó évtize
deiben szerte a provinciákban szo
kássá vált, hogy a város, ill. tábor
falak közvetlen környékére temet-

69. kép. Falfestés az egyik pécsi cubiculum 
ajtajáról 
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70. kép. Stukkópárkány töredéke a V helyiségből 

keztek. Az ókeresztény tanok terjedésével arra is számtalan közeli és távoli példát hoznatnánk, 
hogy a bírókat temetőkápolnák köré helyezik. Brigetio,186 Intercisa,187 Ulcisia Castra,188 Tricciana,189 

Sopianae190 későrómai temetőit említjük itt meg Aquincumhoz legközelebb. A felsorolt települések 
arra is sok példát nyújtanak, hogy a sírokat régebbi épületek romjai közé helyezik.191 

Az aquincumi későrómai sírok ókeresztény mellékleteinek sorát192 a Kiscelli u.-i temetőrészünk 
leletei nem szaporították, bár a halottak mellé helyezett korsó-pohár (100. kép) mellékletet figyeltünk 
meg kb. a sírok felénél,193 tehát itt is számolnunk kell azzal, hogy az eltemetett lakosság részben a 
keresztény tanokat követte. 

Sokkal több adat szól amellett, hogy a temető halottai barbárok voltak már ekkor. Ez itt azért 
sem meglepő, mert ugyanezen a területen már korábban is lakhattak barbár telepesek.194 Párducz 
M. 340—360. évektől kezdődő NY-K-i tájolású alföldi sírokkal kapcsolatban felvetette azt a kérdést, 
hogy mely csoportot lehetne germán és mely csoportot a szarmata népek hagyatékához sorolni.195 

Megfigyelései szerint a fejnél, kéznél elhelyezett mellékletek a gótokra és a gepidákra jellemzőek: a 
szarmaták ezzel szemben többnyire a láb mellé helyezték a kísérőleleteket. Temetőnkben ehhez a 
4., 5., 21., 22., 24. sz. sírok szolgáltatnak párhuzamot. 

Temetőnkben a sírok ókeresztény, valamint barbár jellege jól 
megfér egymással ebben a korban. Történelmi forrásaink több eset
ben is arról számolnak be, hogy a nyugati tartományokból provin
ciánkba küldött hittérítők különös súlyt helyeztek a barbár tör
zsek meggyőzésére. Amantiusról, Iovia püspökéről írja Ambrosius, 
hogy a IV. sz. utolsó két évtizedében nemcsak a városka lakóinak 
szellemi vezetését tartotta a kezében, hanem „jó irányban befolyá
solta" az ott lakó barbár törzs két vezérét is.196 Ambrosius maga 
a Felső-Pannóniába telepített markomannok királynéját ismerteti 
meg a keresztény tanokkal.197 A herulokat Iustinianus telepíti 
Pannónia Secunda földjére, akik ekkor megkeresztelkednek.198 

Hunok és keleti gótok megtéréséről is hallunk.199 Nagy Lajos 
szerint Aquincumban az arianizmus terjedt el,200 aminek következté
ben elpusztítják a régi pogány szentélyeket,201 összetörik az isten
szobrokat, a sírtáblákat.202 E rombolásban a „birodalom kebelébe 
befogadott germánok" is részt vettek.203 

A régészeti kutatás ma már több pannóniai tábor és erődített 
város területén igazolta a betelepített barbárok jelenlétét.204 A leg-

71. kép. Mázas korsó a V helyiség 
főző helye mellől 
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72. kép. Tűzhely és^kősírláda a V helyiségben 



73—74. kép. Kősírládák 

utóbbi feldolgozások figyelmeztetnek arra, hogy az Aquincumban elő- került temetők anyaga a IV. s%. 
utolsó harmadában milyen szorosan összefügg a% Aquincum tói északra fekvő Arrabona és Brigetio, valamint a 
délre fekvő Intercisa lakosságának hagyatékával?^ 

II . Constantius után közvetlenül, vagy uralkodásának végén, barbárok is kerültek a táborokba, 
akik itt a katonai szolgálatot is ellátták. Ez a lakosság már csak a falakon belül lakott, s közvetlenül 
a táborfal mellett, ill. annak közelébe temetkezett. 

A túlparti barbárok ebben az időben már állandóan támadják a limest,206 sőt egyes kutatók 
szerint már valósággal úgy viselkednek, mintha ők lennének az urak Pannóniában.207 A Kiscelli u.-i 
épületeinkkel, ill. temetőinkkel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy körülbelül mikor kénysze
rült a canabae lakossága arra, hogy elhagyja lakhelyét a falakon kívül, beköltözzön a táborba, s csak 
temetőnek használja a falakat környező területet.208 

Minthogy e sírokban a legkorábbi érmek II. Constantius azon veretei, amelyek egyeduralkodó 
korában kerültek forgalomba,209 feltehetően már 360-tól kezdve temetkeztek ide, a Kiscelli u.-i 
épületekbe. így nem tartjuk kizártnak, hogy a lakosság annak a veszélynek a hírére költözött el 
innen, amely 359—360 telén fenyegette Aquincumot.210 Ammianus Marcellinus adatai alapján Alföldi 

75. kép. Téglasír — 76. kép. Későrómai fakoporsós temetkezés 
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77—88. kép. Mellékletek a késő római sírokból 

70 



89., 90., 91., 93., 94., 95. kép. 
Üvegedények a későrómai sírokból 

92. kép. Metszett üvegpohát 
töredékei az udvar feltöltéséből 



A. kimutatta, hogy II. Constantius éppen Aquincummal szemben verte meg a szarmatákat, s Ammianus 
e támadással kapcsolatban kesereg a barbárok kegyetlenségéről. 

A történelmi adatok és régészeti leletek tanúsága szerint a 360. évi hadjárat után még félévszáza
dig a római birodalom keretén belül folyt az élet Aquincumban.211 Nagy Lajos arról ír, hogy ekkor 
„lázas építési tevékenység folyt városunkban, amelyhez a téglákat még a szomszédos tartományokból 
is szállították."212 Azt látjuk azonban, hogy ez a megfigyelés csak a táborfalon belüli területre vonatkoz
hatott, az építkezés pusztán katonai célokat szolgálhatott,213 mert a tábor lakóépületei a történelmi 
források szerint,214 I. Valentinianus idejében siralmas képet nyújtottak. Azt meg éppen a fenti adatok 
igazolják, hogy a canabae vonalában egyetlen lakóépületet sem használtak ebben az időben. Carnun-
tumot a IV. sz.-végi újjáépítések során valóban lakhatóvá tették, bár rövid időre.215 Aquincum tehát 
azzal, hogy megszűnt itt a tartományi székhely,216 csak katonai szempontból tartotta meg jelentősé
gét, s a tőle északra és délre fekvő dunamenti erődök és táborhelyek217 színvonalára süllyedt. 

Aquincum IV. sz.-végi életére vonatkozó homályos adatokhoz egy megfigyelést szeretnénk hoz
záfűzni a Kiscelli u.-i ásatások alapján. Bemutattuk azt, hogy temetőrészünk leleteivel azonos és rokon 
sírok kerültek elő a táborváros canabae-jának majd minden pontján. Különösen jellemzőek itt a 
besimított kerámia-, valamint a fémmázzal készült agyagedények,218 a gyöngyök, csontkarperecek, 
mert helyben készültek. A fémleletekről azért nem beszélünk, mert ezek Pannónia területén meglehe
tősen egységesek ebben az időben, minthogy valamely nagyobb központból terjedhettek el. Feltűnő 
azonban, hogy Aquincumban a IV. sz.-végi polgárvárosi síroknál a kerámiaanyag219 más típu
sokkal és díszítésmódokkal jelentkezik, mint a táborvárosban, bár az érmek tanúsága szerint a polgár
város is lakott volt a IV. sz. legvégéig. Külön említjük meg a csúcshegyi villa anyagát,220 mert ez a 
polgárváros leleteivel hozható kapcsolatba, s a táborváros késői hagyatékától lényegesen eltér. 
Előbbi korát jól ismerjük az épületben talált érmek alapján, ez is a tárgyalt késői csoport
hoz tartozik. 

Ha egy városban — amint ezt most Aquincum esetében láttuk — ugyanabban az időben ennyire 
eltérő csoportok különíthetők szét a helyben készült kézművesáru nagy tömegében, ott különböző 
etnikumhoz tartozó lakossággal számolhatunk. 

A táborváros K-NY-i tájolású sírjaiban olyan kerámiaanyagot találtunk, amelyhez hasonlót 
Leányfalu és Pilismarót burgusaiban látunk ugyanebben az időben.221 A csontkarperecek és boros
tyángyöngyök megfelelői az intercisai222 és brigetiói temetőkben is előfordulnak. Minthogy a tábor
városban a sírok korával egy időben rendszeres katonai erődépítés folyt, s tudjuk, hogy maga I. Valen
tinianus is megfordult e munkálatok ellenőrzése során táborunkban, csakis arra gondolhatunk, hogy 
a barbár lakosság valamilyen hivatalos telepítés következtében került a% aquincumi tábor falai kó\é. 

9 6 - 9 7 . kép. 
Agyagedények a késő-
római sírokból 



98. kép. Sírtábla táncosnő képével 
99. kép. Vízöntő fiú képe kősírláda töredékéről 



Ezzel szemben a polgárvárosban már semmiféle rendszeres későrómai építkezésről vagy hiva
talos életről sincs értesülésünk. A legkésőbbi leletek észak-déli tájolású sírokból kerültek elő,223 

a teljesen barbár jellegű kerámia formákra és díszítésmódokra az Alföld IV. sz.-végi településeiről224 

ismerünk néhány párhuzamot, amelyek távolabb az erdélyi marosszentannai temetők felé mutat
nak.225 A polgárváros e leletei mellett két cikáda-fibula is226 arról tanúskodik, hogy még sokáig 
élhettek itt a falak között a Duna túlsó partjáról áttelepült barbárok azután, hogy a provinciális 
lakosság elhagyta a várost.227 

Eddig az Aquincum területén talált legkésőbbi rómaikori leletek közé II. Theodosius érmét, két 
cikáda fibulát és az eddigi megfigyelések szerint bizonytalan időpontig használatban levő besimított 
kerámiát sorozhatjuk. A kutatás mai állása alapján egyetlen épületről sem mondhatjuk, hogy azok a 
IV—V. sz. fordulóját túlélték volna. Igen elgondolkoztatóak azonban a táborváros legmagasabb római
kori szintjében fekvő mellékletek nélküli sírok, amelyekhez hasonlókat találtunk a Kiscelli utcai te
metőrészben. Egyelőre nem vethetjük el annak a lehetőségét, hogy éppen ezek a sírok származtak 
attól a lakosságtól, amely az V. sz.-ban itt tovább élt a római államrendszer felbomlása után is.228 

Összefoglalva a%-elmondottakat, a Kiscelli u. 10. sz. alatt és a szomszédos telkeken feltárt területen 
a legalsó szinten olyan elplanírozott koracsászárkori réteget figyelhettünk meg, amelynek anyagába 
bennszülött kerámia-áru töredékei tartoztak. így arra a következtetésre jutottunk, hogy az i. sz. I. sz. 
végén, még a kőtábor megépítése előtt, agyagfalas épületek állhattak itt. Ezek lebontása után épültek 
meg a kőfalas lakóházak. 

Kőépületeinknél három építkezési korszakra lehetett következtetni, ezen belül is történtek az 
épületeken kisebb változások, javítások. Az első periódusban két lakóház állott. Az egyik alaprajzát 
ebből a korszakból nem lehetett rekonstruálni, a másodikban terrazzóból készített hideg- és melegvizű 
fürdőkád állott. Mindkét épület elpusztult — valószínűleg a markomann háború alatt. Az újjáépítés 
még a II. sz. végén megtörtént. Ekkor az 1. sz. épületünket egészen új alaprajzi elrendezésben épí
tették meg, a 2. sz. fürdőkádas épületben nagyméretű átalakítások történtek. Újabb helyiségekkel is 
bővült az épület. Ebből a periódusból származik az 1. sz. helyiség vadászjelenetet ábrázoló falfestmé
nye, ennek korát a párhuzamok és a díszítőtechnika alapján már a III. sz. első felére tettük. A falfest
ményekkel kapcsolatban az aquincumi legio egyik festőműhelyét ismertük meg, amely ebben az idő
ben a tábor több középületét festette ki. 

270 körül másodszor is elpusztulnak épületeink. A második újjáépítés során — vagyis a harmadik 
építkezési periódusban — két toldalék-épületet emelnek a meglevő fürdőtől délre. A két régi épületet 
harmadszor is rendbe hozzák, újrafestik, csatornázását, fűtését is helyreállítják. Már ekkor, a III—IV. 

sz. fordulóján az épületektől délre fekvő 
szabad területen kőkoporsókban temet
keztek. A gazdag mellékletek alapján arra 
következtethetünk, hogy tehetősebb csa
ládok tagjait helyezték itt a sírokba. 

Épületeink a IV. sz. első évtizedei
ben leégtek, s ugyanez a sors érte az 
aquincumi táborváros majd minden eddig 
ismert épületét, amit az azonos korú fal
festményeken látható égésfoltok is bizo
nyítanak. E pusztulás után épületeinket 
nem állították teljesen helyre, a fűtést, 
csatornázást sem használták többé. A ro
mok épebb, lakhatóbb helyiségeibe barbár 
telepesek költöztek, akik az egyes lakó
szobákba agyagtapasztásos főzőhelyeket 
állítottak. Az aquincumi táborvárosban 
több helyen figyelhettük meg ugyanennek 

100. kép. Korsó-pohár melléklet a 22. sírból 



a lakosságnak a hagyatékát: a romos épületekben a főzőhelyeket, mellettük a barbárjellegű apró
leleteket. Később — megfigyeléseink szerint kb. 360 körül — ez a lakosság is elhagyta a Kiscelli 
u.-i épületeket, s valószínűleg beköltözött a táborba. Az aquincumi canabae egész vonalában temető 
létesült ekkor, a sírok nagy részét éppen az elhagyott lakóházak és a középületek romjai közé he
lyezték. A sírok egyöntetű leletanyaga azt bizonyítja, hogy az itt eltemetettek részben az ókeresztény 
tanokat követhették, sírmezőnkhöz két kápolna is tartozott. 

A sírleletek alapján azt is megfigyelhettük, hogy ebben az időben, a IV. sz. utolsó harmadában 
az első Valentinianus-féle limes erődítés már csak a tábor belsejére vonatkozott, a tábor lakosságát 
idegenből idetelepített egységes barbár néppel töltötték fel. 

Ugyanekkor a polgárvárosban már egyáltalában nem élt tovább a provinciális lakosság, bár 
az ottani romos épületekben is laktak még. Az itteni lakosság olyan barbárokból állott, akik az Alföld
ről költöztek át az elhagyott városba. 
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Ltsz. 54.991.; vö. Hermet, id. mű, 52. t. 18. 

15 Bonis Ê. : A császárkori edényművesség termékei Pan
nóniában. I. Diss Pann. II. 20. 1942. 18. t. 1. és 17. 

16 Koracsászárkori telepítést figyelt meg Barkóc^i L. 
Adonyban. Acta Arch. 1954. Sajtó alatt. 

17 Nagy L.: Bp. Tört. 1/2, 364. 
18 Ku%sins%ky B.: Aquincum. 1934. 4 . ; Szilágyi J.: Bp. Tört. 

1/2, 492. 
19 Alaprajzon F-nél 1-gyel jelölve. — 3.55 mélységben a fal 

alapja. 
20 hányi: A pannóniai mécsesek. Diss. Pann. II. 2. 1935. 

XVII. típUS, 151. : 
21 Erről részletesen „Aquincumi fazekasműhelyek" c. 

dolgozatomban. (Kéziratban.) A műhely kb. 105—130. 
évek között dolgozott. 

22 Ehhez: Nagy L. : Bp. Tör t 1/2, 628. 
23 A medence méretei : 160 X 90 cm. Az elhasznált vizet 

elvezető ólomcső átm. : 6 cm. Az első és második padló
szint közt 30—32 cm a különbség. 

24 Kemenceszáj méretei: sz. 62. cm, m. 70 cm. Az M 
és L helyiségek fűtő terében a tartópillérek szabálytalanul 
voltak elhelyezve. Ugyanilyen szabálytalanságot figyel
hetünk meg a helytartói palota fűtésénél is. Ehhez: 

Praschniker—Kenner: Der Bäderbezirk von Virunum. 
Wien, 1947. 47. 

25 Hombár méretei: m. 48 cm, legn. átm. 45 cm, perem 
sz. 3,5 cm. Vö. Bonis, id. mű, VII t. 6. A perem alatt 
bekarcolt állatalakhoz: Schörgendorfer: Die römerzeitli
che Keramik der Ostalpenländer. Wien. 1942. 560. 
ábra. Sági K.: AÉ, 1951. 274. 

26 MZ, 1 9 4 2 / 3 , 8 , 2 - 6 . ábrák, Not. d. Sea vi, 1908, 7, Oxé, 
TrZ, 1941/2, 93. ; Ettlinger: Keramik der Augster Ther
men. Basel, 1946. 29. 

27 PóczyK.: AÉ 1952. 103. 
28 Vö. 10. sz. jegyz. 
29 Vö. 2. sz. jegyz. 
30 Behn: Rom. Keramik. Mainz, 1910. 374. t ip.; Stähelin: 

Die Schweiz in röm. Zeit. 1938. 94. ábra 4. vált. 
31 Akna méretei: 143x 115 cm, mélysége 162 cm, teteje 

— 275 m szinten. 
32 Cohen I2, Augustus, 228 (Tiberius-kori veret). 
33 Azonos darabok készültek a polgárváros legkorábbi 

fazekasműhelyében, a II. sz. első évtizedeiben. 
34 Vörösre festett korsó m. : 16 cm. A Kiscelli u. szomszéd

ságában a Selmeci u.-i fazekasműhelyben készülhetett, 
u. itt teljesen azonos edényben találtak az említett mű
helyben egy dénár leletet, amelynek legkésőbbi vereté 
137-ből való. Bp. Tört. 1/2. 629. 1. és 335. jegyz. 

86 Virágcserép alakú tál, a Kiscelli u. 79. sz. alatti fazekas
kemencékből azonos darabok kerültek elő. Tál m. : 8 
cm, átm.: 12 cm. Saalbg. Jahrb. 1934. VI. t. 26. 

36 I. építési periódussal egyező épületek az aquincumi tá
borvárosban: Bp. Tört. 1/2. 364., AÉ. 1951/2. 126, 124, 
128. Ezek mind elpusztultak a markomann háborúk 
alatt. Bp. Tört. 1/2, 365. 

37 Nagy L.: Bp. Tört. 1/2. 364. 
38 Az említett fazekasműhelyek a tábortól délre létesültek. 
39 Lajos u. 179—189. sz. alatt feltárt rómaikori csarnokos 

középület ekkor épült: Szilágyi ].: Bp. Rég. XV. 486. 
40 Kuzsinszky: Aquincum. Bp. 1934. 190., CIL. III. 10489.; 

Kuznnszky: Bp. Rég. VIII. 1904. 165. CIL. III. 3525. 
41 Aquincumi Múzeumban, ltsz. 48887a. 
42 A medence alja terrazzós leöntéssel készült. Ólomcsöves 

kifolyója kőcsatornába torkollott, amely észak felé lej
tett. 

43 Szilágyi J. szóbeli közlése. 
44 Füstlyuk átm.: 11 —12 cm, m.: 70 cm, agyagból ké

szült. A fűtőtér alja 7 cm Vast. terrazzo, már anyatalajon 
létesült. Később ebben a helyiségben 10—15 cm magas 
padlószintemelés történt. 

45 M helyiség belmérete: 242 X 170 cm. A K-i fűtőszáj sz. : 
80 cm, h. :115 cm, falvast. : 30 cm. A praefurnium-udvar 
mérete: 310x224 cm, agyagba rakott kerítésfala 75 cm 
vast. 

46 M-ben lévő fürdőkád méretei: 145x95 cm, V-ben lévő 
kád méretei: 175x95 cm. 

47 A csatorna belmérete 2 4 x 1 8 cm, déli végén köralakú 
lefolyó, a V kádjából is ez gyűjtötte az elhasznált vizet. 

48 Fütőtéglák javításához: Szilágyi J. Bp. Rég. XIV. 132.; 
Praschniker—Kenner, id. mű, 147. 

49 Szilágyi /..• AÉ. 1951. 122. 

77 



50 Szilágyi / . : Bp. Rég. XIV. 122.; Nagy L.: Röm. Mitt. 
41. 1926. 99. 

51 A márványutánzó rész díszítése: fehér-sárga foltos ala
pon vörössel keretezett tojásdad idomok, ezek sza
bálytalanul metszik egymást. Köztük vörössel festett 
zegzugos vonalak. Majd 8 cm sz. fekete függőleges sáv 
után egy-egy újabb mező következett, ennek dísze: 
kétféle zölddel árnyalt és feketével kontúrozott sásminta. 
Ehhez: Drack: Die röm. Wandmalerei d. Schweiz. 
Basel, 1950. 23, 111., XVII. t.; KuZsinszky: Bp. Rég. I. 
122.; Nagyi..: Bp. Tört. 1/2. 593. ; Bp. Rég. XII. 46. 

82 Wulff: Altchristliche u. byz. Kunst. Berlin, 1914. I. 43. 
ábra. ; Rostovzeff Röm. dekorative Malerei in Südrussland. 
Leningrad, 1917. LXXII , LXXVIII , és LXXXII . t. 

53 Wirth: Röm. Wandmalerei v. Untergang Pompeiis bis 
Hadrian Röm. Mitt. 44. 1929. 111.; Wulff, id. mű, 42. 
ábra; W'ilpert: Die Malereien in d. Katakomben Roms. 
Freiburg, 1903. 104. t.; Rost: id. mû, LXXII . t. 

54 A Kiscelli u.-i páva stílusával ellentétbe állítható a polgár
városi festőlakás pávája: Nagy T.: Bp. Rég. XIII. 378.; 
Nagy L.: Bp. Tört. 1/2, L X X X V b t., vagy pl. Schober: 
Römerzeit in Österreich, Abb. 32. (Pettaui épületből.) 

55 A pontozással díszített későrómai plakátstílushoz: 
Praschniker—Kenner, id. mű, 222. ; Drack: Die röm. Wand
malereien d. Schweiz. Basel, 1950. 32. 

5G Rostovzeff, id. mű, 134. 
67 Reinach: Rép. de reliefs grecques et romains. Paris, 1909. 

II. 153. t. 2. es 3. U. ez az ábrázolás gemmán : Furtwàngler : 
Gemmen. Berlin, 1902. III. t. 454. 

68 A lezouxi gyár típuskincséből: Oswald: Index of figure 
types on terra sigillata. Liverpool, 1937. XIII. t. 245, es 
XIV. t. 

69 A típus változata aquincumi lepénysütőmintán: Bp. Rég_ 
XI. 245. ábra. Bp. Tört. 1/2, CXXII. t. 1. fazekasmester 
kézibélyegzőjén; Ku^sinsv^ky: Aquincum. 1934. 97. ábra. 

60 íjász alakja déloroszországi ezüsttálon. Reinach, id mű, 
II. 239. t. 1. 

61 Rostovzeff: Das Mithraeum v. Dura. Röm. Mitt. 49. 
1934. 13. t. 

62 U. o. 195, 200. 
63 Rostovzeff: Südrussland. 298., LXXXIX. t. 2, CL t. 2. 
61 Rostovzeff: Südrussland. LXXXII . t. 
65 Rostovzeff: Röm. Mitt. 49. 1934. 13. t. 
66 Rostovzeff: Dura-Europos and its art. Oxford, 1938. 

96., X V I I - X V I I I . t. 
67 Vö. Drack, id. mű, 107. ábra. A pannóniai falfestészet 

keleti kapcsolataihoz : Nagy L. : Bp. Tört. 1/2. 593. 
68 Rostovzeff: Röm. Mitt. 1934. 200. 
6á Rostovzeff: Südrussland. 298. 
70 Drack, id. mű, 23. X L I I - XLIII. t. 
71 Stähelin: Die Schweiz in Römerzeit. 2. kiad. Basel, 1931. 

86. ábra. A stílushoz: Drack, id. mű, 19., 33. 
72 Steiner: Röm. Wandmalerei in Trier. Tr. Z. 1927. Abb#, 

27.; Bonner Jahrb. 130. 1926. 355. 
73 Wulff, id. mü, 68. és 53. ábra. A Capeila greca falán már

ványutánzó lábazati rész fölött az alakos ábrázolás. A 
katakombafestészet aquincumi kapcsolataihoz: NagyL.: 
Bp. Tört. 1/2. 592. 

74. Nagy L.: Bp. Rég. XII. 45. ; NagyL.: Röm. Mitt. 41. 
1926. 79. 

75 Vö. 54. jegyzettel. 
76 Bp. Rég. XIV. 66. kép.; Bp. Tört. IX/2 LXXXV. t. 3. 

78 

77 Az Aquincumi Múzeum 1951. évi leletmentésének 
anyaga a Laktanya u. 33. sz. alatt és a Sorompó u. 2. sz. 
alatti saroktelkeken. 

78 Bp. Rég. XIV. 60. ábra. 
79 Nagy L. ásatása a Vihar u.-ban 1936-ban. Publikálatlan. 
80 Az Aquincumi Múzeum leletmentéséből, 1953-ban a 

Hunor u.-ban. Feldolgozza Kába M. 
81 Szilágyi J.: Bp. Rég. XIV. 61, 62. ábrák, 58. kép. 
82 NagyL.: Bp. Tört. 1/2. LXXXVI . t. 1, 2. kép. 
83 BarkócZi L. : Brigetio. Diss. Pann. II. 22. 1951. 28. 
84 Mócsy A.: Das territórium legionis. Acta Arch. III. 

1953. 196. 
85 CIL. III. 3580 (201-ből,), Bp. Tört. 1/2. 579. (202.-ből), 

CIL. III. 3649. (205-ből); Bp. Rég. XV. 320. (228-ból), 
CIL. III. 10403. (Alexander Severus alatt), CIL. III. 
10489. (222-235.-közt) ; Bp. Rég. XV. 320. (szintén Sev. 
Alexander alatt), CIL. III. 3525. (268-ból említi középü
let újjáépítését Aquincum táborvárosában). 

86 Barkóczi, id. mű. 
87 Bpest. Tört. 1/2. 362., és 25. jegyz. 
88 Cohen 6. Aurelianus 159. cf. BA-593. 
89 Cohen 6. Aurelianus 192—4. verdefényes ezüstdénár. 
90 Szilágyi / . : Bp. Rég. XVI. 
91 Nagy L.: Bp. Tört. 1/2. 635. 
92 .Azonos darabot ismerünk a Bécsi úti temető egyik késő

császárkori sírjából, Urbs Roma Constantinus éremmel 
és női mellképpel díszített csonttűvel együtt került elő. 
Svastikával bélyegzett mécsesekhez és symbolikához: 
H. Menzel: Antike Lampen im Röm. Germ. Zentral
museum zu Mainz. 1954. 87. Abb. 82, 1.; Brusin: Aqui-
leia, 1932., 135- az LX jelzést mécsesen a következő
képpen magyarázza: L(usus) X(decimus denariis centum 
constat). 

93 NagyL.: Pannónia Sacra. Bp. 1938. I. 42, 46. 
94 A varrótűk közt egy szélesfokú hímzőtű is szerepel a 

leletegyüttesben. 
95 Nagy L.: Pannónia Sacra. 1938, 106, és 68. ábra; Egger: 

Öst. Jahrh. X X I - X X I I . 1922. Beibl. Sp. 375. 
86 Az 1. sz. épületben az A helyiség padlószintje — 2,48 

cm, a 2. sz. helyiségben T helyiségé — 2,48 cm. 
97 Fremersdorf: Figürlich geschliffene Gläser. 1951. 13. o. 

és 1. jegyz. 6. és 13. ábrák. Ehhez korhatározó adatok 
Bonn. Jahrb. 9. 1939. 6. 

98 hányi, id mű, LX. t. 1 - 3 . XVIII. tip. 35. 
99 D-ben ekkor planírozták el a vadászjelenettel díszített 

faltöredékeket. L és V helyiségek közti ajtófélfán ma 
is látható a három egymásra festett réteg. 

100 Drack, id. mű, 21. , 32., 5. sz. melléklet. 119., 122. 
ábra; Praschniker—Kenner, id. mű, 231. 69. jegyz.; 
Wilpert, id. mű, 104. t.; Wulff, id. mű, 55., 42. ábra; 
Wirth, id. mű, 111. 

101 Az aquincumi legátus-palota szentély melleti helyiségé
ben. Laktanya u. 31. sz. alatt 1938. évi ásatásból. 
Szél és Szellő u.-k sarkán feltárt épületből, 1937. évi 
ásatás. Vihar u. 12. sz. alatt 1935-i feltárás. Nemesis szen
tély a polgár városi amfiteátrum mellett: Kuzsinszky: 
Bp. Rég. I. A polgárváros déli részén lévő épületből 
1942. évi ásatás. 

102 Gerke: Spätantike u. Byzanz, Neue Beitr. z. Kunst 
d. ersten Jahrtausends n. Ch. Zürich, 1952. 125., 35. 
ábra; Gosztonyi: AÉ. 1942. 198. 4., 5. ábrák. 

103 Kuzsinszky: Bp. Rég. I. 1908. 142. 



104 Nagy L. : AÉ. 1927., 114., Bp. Tört. 1/2, 597. LXXXIX. 
t. 1., 3. 

105 Nap L. : Bp. Tört. 1/2,597. 
106 Nagy L.: Ókeresztény cella trichora Óbudán a Raktár 

u.-ban. Bp. 1931. 14. 
107 Nagy L.: Bp. Tört. 1/2, 364. 
108 Szilágyi J.: A É . 1951 . 128. 
109 Pub l iká la t l an . E m l í t i Nagy L.: A É . 1944. 120. 
110 Stein: Gesch. d. spätröm. Reiches. I. Wien. 1928. 

158; Alföldi: Bp. Tört. 1/2. 676., 694. 
111 Paulovics: II limes romano in Ungheria. Quaderni del-

l'impero IV. 13. 
112 Alföldi szerint ez Constantinus alatt történt. Bp. Tört. 

1/2. 699. 
113 Alföldi, id. m ű , 6 9 4 . ; Nagy L.: Cella t r i chora 5 1 . 
114 Az elpusztult kemence méretei: m. 70 cm, átm. 80 cm, 

fal vast. 12 cm. 
115 A tűzhe ly á tm . 60 c m , m a g a s s á g á t 4 5 cm- ig ta lá l tuk . 
116 Behn: Röm. Keramik. Mainz, 1910. 87. típus ; Schumacher: 

Altertümer u. heidi. Vorzeit. V. Mainz 1900. 52. t. 
971. ; Schörgendorfer: Die röm. Keramik d. Ostalpen
länder. Wien, 1942. 454, 489. tip. 

117 Patek: A pann. fibulatípusok és elterjedésük. Diss. 
Pann. II, 19. 1942. 94. XXVII. XXX. t. 

118 Szilágyi J.: AÉ. 1951. 126. XLIX. t. 4. A kemencét 
törmelékanyagból falazták, ebben zöldmázas edény
darabok is előfordulnak. 

119 Szilágyi J.: B p . R é g . X V . 4 8 1 . 
120 Szilágyi ].: AÉ. 1951. 1 2 - 1 4 . ábrák. 
121 Szilágyi / . / AÉ. 1951. 132. 1 6 - 1 8 . ábrák. 
122 Nowotny: R L i Ö . 12. 1914. I V . t. „ E " he ly i ségben . 
123 Praschniker—Kenner: id. m ű , 4 8 . , a lapra jzon 10. és 12. 

he ly i ségekben . 
124 Pittioni: Der Kettlacher Fund. Sondschr. d. ö. a. Inst. 

Bd. 14., 36.; Schmid: Jahrh. 1938. Beibl. Sp. 90. 
125 Legutóbb Barkóczi: Intercisa, Arch. Hung. XXXIII . 

1954. 40. 
126 Virunumban a korábban fürdőnek használt díszes 

helyiségben az egyik későrómaikori agyagtapasztásos 
tűzhely mellett találtak malomkövet: Praschniker—Ken
ner, id. mű, 8. 

127 Hasonló kőteknők kerültek elő a carnuntumi pékség
ben. Nowotny: RLiÖ. 3. 1902. 99. Textfig. 19. Az aqu.-i 
kőteknő méretei 9 0 x 6 5 x 1 5 cm. 

128 Leletek az Aquincumi Múz.-ban. Ltsz. 33683—88. Hasonló 
leletegyüttes a polgárvárosból, a Gázgyár területéről. 

129 Szilágyi J.: AÉ. 1951. 123. Egy emberöltővel később, 
I. Valentinianus alatt már ezt a kemencét sem használ
ták, mert az oldalába sírokat vágtak bele. 

130 Szilágyi ].: B p . R é g . X V . 484 . 
131 Nagy L.: Az óker. cella trichora Óbudán a Raktár u-

ban. Bp. 1931. 16. 
132 A s í rok le í rása: 

1. sír: K-Ny-i tájolású, felnőtt női váz, arccal K felé. 
Mellékletek: arany fülbevaló, 

III. sz.-i kisbronz, 
II. Constantius . kisbronz, 
Két db 5 cm h. csonthajtű. 

Udvarrészben, a kőlapok közé bevágva. 
2. sír: Gyermek váz, Ny-K-i tájolású. Sírpárnául kúp

cserép szolgált, rajta ansatás keretben LEGII-
ADI bélyeg. 

Mellékletek: Fekete, hullámvonaldíszcs agyag
bögre töredékei, 
IV. sz.-i érem, (talán II. Maximi-
nus?). 

A sír a frigidarium medence terrazzopadlójába 
volt bevágva. 

3. sír: felnőtt csontváz, KNY-i, arccal K-nek. 
, , B " helyiségben, udvar kőlapjai közé bevágva. 
(A kőlapok tetejének szintje 2 m.) 
Mellékletek nélkül. 
A csontváz feje mellett másodlagosan felhasz
nált befelé fordított feliratos kő, rajta verses 
sírfelirat. 
(Publ. : Szilágyi J. : Acta Ant. Hung. I. fasc. 
1 - 2 . 191. old. és 1., 2. ábrák.) 
(I. t. 1.) 

4. sír: felnőtt férfié, KNy-i, arccal K-nek, a kissé 
zsugorított váz jobbkarja test mellett, balkar 
könyökben meghajlítva. 
(I helyiség K-i falának D-i sarkában. Szint 
m.: — 1,90 m.) 
Mellékletek: Szürke, bögre kiöntős szájjal, 

(száj átm. : 6,5 cm, m : 8,5 cm.) 
Üvegedény töredékei. 

5. sír: Kettős temetkezés:. 1. gyermekcsontváz 
2. felnőtt női váz. 

Kőkoporsó. 
Második váz KNy-i, arccal K-nek, a másodlago
san felhasznált kőlapok habarcs nélkül agyagba 
rakva. Belméret: 1,90 m, 0,48 m, 0,50 m. 
Mellékletek: Arany fülbevaló, kúpalakú csün-

gővel. 
Csontkarperec töredéke 
Üvegpohár, kúpalakú (átm. 9 cm, 
m. : 13 cm). 
Üvegkancsó töredékei. 

A. sír: C helyiségben 35 cm-re vágták be a pado
zatba. H. : 115 cm. 
Mellékletek nélkül. 

B. sír: Téglasír, csontok a síron kívül kidobva. 
A későrómai sírhelybe a XVIII. sz.-ban bele
temetkeztek, a rómaikori csontokat akkor 
dobták ki onnan. 
C helyiségben, annak terrazzójába 35 cm-re 
bevágva. 
Mellékletek: (a sír mellett) 

Üvegtöredék . . . . A V E (A és V 
lig.-ban) felirattal, 
kisbronz, rossz állapotban (III. 
Gordianus?) 
IV. sz.-i kisbronz 
Bélyeges tégla, AP VALENTINI 
felirattal (fejnél). 

C. sír: K N y - i , arccal K felé. 
Mellékletek: b r o n z g y ű r ű nyo lc szögű l apocs 

káva l . 
6. sír: Felnőtt váz, bolygatva, kőlapokból össze

állított sírban. A rövidebb oldalak és fedél 
feldarabolt küszöbkövekből, a hosszabb olda
lakon alakos és feliratos sírtáblák másodlago
san felhasználva. (Az ábrázoláson arc és kéz 
leverve. A feliratot ugyanebben a kötetben 



Szilágyi J. ismerteti.) D helyiség nyugati 
falára rárakva, csontok a sír ÉNy-i sarkában. 
A sír teteje — 1,40 m szinten, alja — 2 m-en. 
A kőláda KNy-i tájolású. 

7. sír: Mellékletek nélkül, bolygatott. 
D helyiségtől délre lévő római falcsonkra 
ráhelyezve. 
(Szintje a faltető szintjével egyenlő.) 
(A koponyacsontokon mély horpadás mutatta, 
hogy még élete folyamán sérülést szenvedett.) 

8. sír: Felnőtt váz, KNy-i tájolású, mellette koporsó
szegek. 
T helyiség terrazzójába bevágva, — 1,50 m 
szinten. 
Mellékletek nélkül (?) 
Közvetlenül a csontváz alatti rétegben 3 bronz
érem (kettő egészen rossz, olvashatatlan álla
potban: a harmadik II. Constantius) és egy 
aranyozott fejű csonthajtű töredéke, h. : 4,5 cm. 

9. sír: Felnőtt váz, KNy-i, arccal K-nek. 
Ty helyiségben, a későrómai helyiség padló
szintjén, — 1,65 m, — 1,70 m mélyen. 
Mellékletek nélkül, 
(Az antropológiai megfigyelés szerint púpos 
ember csontváza.) 

10. sír: Női váz, ÉD-i elhelyezésű, arccal D felé, a 
V helyiség DK-i sarkában — 1,70 m szinten. 
Mellette ugyanezen a szinten nagyobb égési 
foltok. 
Melléklet: Kisbronzérem. 

11. sír: Gyermek váz előző női sír keleti oldalán, 
közvetlenül a római fal mellett. Azonos szin
ten, azonos tájolású, mint az előző sír. 
Mellékletek nélkül. 

12. sír: Gyermekkoporsó, másodlagosan felhasznált. 
felirat nélküli kőlapokból. Alja peremes tég
lából. 
G helyiség fűtőterét keretező udvar D-i 
kerítésfalára rárakva. 
KNy-i tájolású, arccal K felé. 
Mellékletek nélkül, bolygatott. 

13. sír: bolygatott. Csak a sír helyét találtuk meg. 
Ez a M helyiség fűtőterét keretelő kerítésfal 
K-i oldalára volt ráhelyezve. 
Mellékletek nélkül, 

14. sír: Kétszeri temetkezés, egymás fölött 2 férfi 
csontváz. 
Egy tömbből kifaragott kőláda, a nyeregtető 
sarkain akroterionok. ÉD-i tájolású, arccal D-
felé. (—2,35 m szinten.) 
Római épületektől D-re eső beépítetlen terü
leten. 
Mellékletek nélkül. 
(A csontvázak lábánál, a feltört tető alatt nagy 
halom föld nyomult be, eközt terra sig. Drag. 
32-es töredék, nyersszínű kerámia töredéke és 
üvegtöredékek. 

15. sír: Téglasír, peremes téglákból: bolygatott, gyer
mekcsontokkal. KNy-i tájolású. 
Mellékletek: 2 db azonos bronz karperec, átm. 

6 cm. Laposra kalapált szalag, 
vésett zegzugos mintával. 

Szürke agyagkancsó, m.: 26 cm. 
Üvegtöredékek. 
Kopott kisbronz érem, II. Cons
tantius. 

16. sír: Kősírláda, egy tömbből kifaragva. Fedele négy 
sarkán akroterionok. Belméretei: 1,70 m, 
0,70 m. 
ÉD-i tájolású. — 2,27 m szinten. 
Mellékletek: (a szarkofág K-i fala mellett). 

Aranylánc, h. : 15 cm. (22 szem 
aranysodronyból, 2—2 láncszem 
közt 1—1 fehér, ill. 1—1 zöld 
gyöngy). 
Bronz ládikafogantyú, h. : 22 cm. 
Delfinek hátán egy-egy nőalak, 
a delfinek közt kagyló. 

17. sír: Kősírláda, egy tömbből kifaragva, fedele össze
törve. 
ÉD-i tájolású, — 2,20 m szinten. 
A sírban földdel kevert csontok között 
mellékletek: 

Iulia Mamaea dénár (Coli. 81) 
verdefényes. 
ládaveret bronzból, umbóval dí
szített. 

18. sír: Bolygatott, mellékletek nélkül, egy tömbből 
kifaragva. 
ÉD-i tájolású. 

19. sír: Kőkoporsó, másodlagosan felhasznált, fel
darabolt kőlapokból, amelyeket habarcs nélkül 
illesztettek össze. Alja peremes téglákból. 
Fedél nélkül, teljesen kirabolva. 
KNy-i tájolású, — 1,45 m szinten. 

20. sír: Felnőtt váz, kőlapokból összerakott sírládában. 
Fedele: másodlagosan felhasznált sírtábla, 
táncoló maenassal, kezében thyrsos bottal. 
A háttér élénk kék festése még látszik helyen
ként. A faragással lefelé fordítva alkalmazták. 
A koporsó ÉD-i tájolású, a váz arccal É felé. 
—2,80 m szinten. 
Mellékletek: Üvegtál (fej mellett) átm.: 26 cm. 

2 db kehelyalakú üvegpohár, 
törött (lábnál). 
Kisbronz érem, Probus (Coh. 84.) 

21. sír: Felnőtt váz, téglasírban, ez bélyeg nélküli 
peremes téglákból. Belméretek: 2 m, 0,5 m, 
0,4 m (téglaméretek: 0,5 m, 0,4 m). 
KNy-i, fejjel K felé, tiszta agyagtalajba vágva. 
Mellékletek: Üveg balsamarium m.: 11,5 cm, 

(Kisa: A/59 tip.) Fejnél. 
Üveg pohár, kehelyalakú, (Kisa: 
E/305 tip.) sz. átm. : 2,5 cm, 
legn. átm.: 8 cm, alj átm.: 
4 cm. 

22. sír: Kősírláda, másodlagosan felhasznált feldarabolt 
kőlapokból. 
Bolygatott. ÉD-i tájolású, — 1,65 m szinten. 
Mellékletek: A csontokat és mellékleteket ki

szórták a földre, azokat a sír 
KNy-i sarkában találtuk. 
Üvegpohár, kehelyalakú, sz. átm. : 
8 cm, m. : 6 cm, 



Szürke korsó, m.: 22,5 cm. 
Vaskés, háromszög alakú, h.: 8 cm. 
Bronzcsat, patkóalakú, átm. : 2,5 
cm. 
Hagymafejes fibula, h.: 6 cm. 

23. sir: Kőkoporsó, egy tömbből kifaragva, fedele 
hiányzott, bolygatott, csontok és mellékletek 
nélkül. Mérete azonos 14. és 16. sz. koporsók
kal. 
KNy-i tájolású, — 2,80 m szinten. 

24. sír: Gyermek ólomkoporsó (nagy laterekkel fed
ték le. Ezek bélyege L E G I I I I I . . . ?) 
A koporsó méretei : h. : 83 cm, sz. : 28 cm, 
m. : 31 cm. 
Leihelye: A római épületektől É-ra, az ún. 
I. sz. pontház ÉK-i sarkában. 
KNy-i tájolású, arccal Ny felé. 
Mellékletek: Borostyán gyöngy 

Szívalakú csontlapocska, középén 
lyukkal 
Érem, teljesen összeolvadt álla
potban. 
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51. t. 1 — 2. ; Harden: Roman glass from Karanis, 
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I.: AÊ. 1927. 199. 
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Hung. XXX. 1950. CVII. t. 16. 
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évi ásatása során Óbudán a Lajos és Zichy u.-k sarkán 
gyermek-téglasírból. Publikálatlan. 

156 Brigetio „Cellás" temetőjének 30., 31., 32. sz. sírjaiban. 
157 Alföldi A.: Leletek a hunkorszakból és ethnikai szét

választásuk. Arch. Hung. IX., X X X . t. 6., 8. 
158 Schörgendorfer: Röm. Keramik, d. Ostalpenländer. Wien, 

1942. 506. típus változata. 
169 Az 1. sírban III. sz.-i meghatározhatatlan kisbronz volt, 

II. Constantius érmével együtt. A 2. sírban II. Maxi-
minus érme. 3. sírban III. Gordianus érmével együtt 
IV. sz.-i kisbronz. A 8. sír három pénze közül csak 
II. Constantiusét tudtuk meghatározni. A 10. sírban 
kopott Diocletianus pénz volt, a 15. sírban II. Constan
tius érme, a 17. kősírládában Iulia Mamaea verde
fényes ezüst dénárja, a 20. sírban Probus kisbronz, 
a 24. sírban összeolvadt IV. sz.-i pénz volt. 

160 Közvetlenül a sírok mellett — azok K-i szegélyén — 
4,5—5 m mély szemétgödör volt. Alján épületfarag-
ványokat, szépen megmunkált oszlopfőt stb. találtunk. 
Ugyanott, az alsó rétegben Sept. Severus ezüst dénárja 
feküdt. Cohen 52. Ebből arra következtettünk, hogy 
az épületek első pusztulását követő romtalanítás és 
újjáépítés során ebbe a szemétgödörbe hordták az 
anyagot. A szemétgödröt egyébként csak addig az 
időpontig használhatták, amíg annak közvetlen közelé
ben temetkezni nem kezdtek. 

Épületeink É-i határában szintén kiástak egy nagy
méretű szemétgödröt. Ennek alján koracsászárkori 
leletanyag volt, legfelső rétegét pedig Aurelianus 
verdefényes érme zárta le. 
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megemlített aquincumi párhuzamok csak kis részét 
teszik ki a táborváros IV. sz.-i temetőkataszterének. 
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KLÁRA POCZY 

RÖMISCHE GEBÄUDE VON ÓBUDA (KISCELLI-STRASSE NR. io) 

In den Jahren 1950—1953 führte das Museum 
von Aquincum auf den Grundstücken Kiscelli-Stras-
se 10—12 bzw. Ecke Korvin-Strasse 63 grössere 
Rettungsgrabungen durch. Es kamen römerzeit
liche Gebäude und der Teil eines spätkaiserzeitlichen 
Friedhofes mit 27 Gräbern zum Vorschein. Neben 
dem reichen Material besteht der Wert der gefun
denen Objekte darin, dass die hier mehrfach zer
störten, wieder aufgebauten und erneuerten Ge
bäude gleichsam einen historischen Querschnitt der 
Militärstadt von Aquincum bieten und dadurch die 
verschiedenen Perioden des Aufstiegs und des 
Niederganges gut erfasst werden können. 

Bei den Ausgrabungen der letzten Jahre kam im 
Gebiete der Militärstadt eine grosse Anzahl früh-
kaiserzeitlicher Funde zum Vorschein, die den Ge
schmack der keltisch-eraviskischen Bevölkerung 
erkennen lassen und die ihnen eigene technische 
Fertigkeit offenbaren. Diese Gegenstände sind wohl 
Erzeugnisse der eingeborenen Handwerker. Sie 
wurden im ganzen Gebiet der Militärstadt an ver
schiedenen Stellen gefunden und im Laufe der letz
ten Jahre ist es uns gelungen, sie in gut beobach
teten Schichten zu sammeln, ferner fanden wir 
einiges Material auch in Abfall- und Wohngruben. 
In der Kiscelli—Strasse haben wir in einer planierten 
Schicht unter den Grundmauern des Raumes I diese 
frühkaiserzeitliche Hinterlassenschaft der einge
borenen Bevölkerung entdeckt. Die lokalen kera
mischen Erzeugnisse sind mit ähnlichen Stücken des 
Gellértberges und Tabáns verwandt, doch scheinen 
erstere, was Technik und Form anbelangt, jünger 
zu sein. Man kann annehmen, dass in der zweiten 
Hälfte des I. Jahrhunderts, als in Aquincum nur 
ein Erdlager bestand, schon in der unmittelbaren 
Umgebung mehr oder minder romanisierte Einge
borene angesiedelt wurden, möglicherweise sogar 
aus dem benachbarten Tabán. Diese Bevölkerung 
lebte noch in Häusern aus Lehmziegeln und ge
brauchte zum Teil noch die Erzeugnisse der einge
borenen Meister, teils aber schon die des römi
schen Handwerks. Als das Lager von Aquincum 
erweitert wurde bzw. als man daran ging, es aus 
Stein auszubauen, standen die einfachen Wohn
häuser im Wege und wurden niedergerissen. 

So gelangten in der Kiscelli-Strasse 10 sehr früh 
römische Gegenstände unter die Erde und auf 
dieser planierten Schicht wurden später Steinhäuser 
erbaut. 

Das Material der planierten Schicht gestattet die 
Annahme, dass die darüber befindlichen Häuser 
frühestens in den ersten Jahren des II, Jahrhunderts 
erbaut wurden, d. h. zur gleichen Zeit wie das 
Steinlager, nämlich in den letzten Regierungsjahren 
des Kaisers Domitianus bzw. in den ersten Jahren 
nach dem Regierungsantritt des Kaiser Traianus. 

Wie wir noch sehen werden, kamen tatsächlich aus 
dem untersten Niveau der Steinhäuser Kleinfunde 
dieser Zeit zum Vorschein. 

ERSTE BAUPERIODE: 

Selbst die Grundmauern des nördlichen Gebäu
des Nr. 1 wurden später umgebaut und infolgedes
sen wissen wir über die Anordnung des ersten 
Grundrisses sehr wenig. Dass hier schon früher ein 
Haus stand, lassen folgende Tatsachen schliessen: 
unter den Steinplatten des Hofes befanden sich 
Mauerreste, ferner kamen am planierten, in schlech
tem Erhaltungszustand befindlichen Fussboden, 
unter den Grundmauern des südlichen Eckraumes 
keramische Bruchstücke vom Beginn des II. Jahr
hunderts zum Vorschein. 

Die auf dem Plan mit den Buchstaben C, H, G, D 
bezeichneten Teile des römischen Gebäudes Nr. 2 
wurden in der ersten Periode erbaut, doch war 
damals noch die Anordnung der Wohnräume eine 
andere. So waren die Räume H und D noch nicht 
getrennt, an der nordwestlichen Wand befand sich 
eine Badewanne. Sie war für kaltes Wasser bestimmt, 
doch konnte das Wasser der Wanne in der süd
östlichen Ecke des angrenzenden Raumes G mit 
Hilfe des Hypocaustum gewärmt werden. Die erste 
Form dieser Wanne kennen wir nicht, da sie nur 
in der später umgebauten Form erhalten blieb. 

In der ersten Bauperiode wurde das Gebäude von 
der Westseite geheizt. Neben der Ofenörfhung des 
Heizkorridors wurde eine grössere Abfallgrube 
entdeckt. Darin befanden sich ausser Bruchstücken 
von grossen Amphoren Austermuscheln und Hüh
nerknochen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Reste der nach den Bädern gehaltenen Mahlzeiten 
in diese Abfallgrube geworfen wurden. 

Im zwischen den Gebäuden Nr. 1 und 2 befind
lichen Hof mag zur Zeit der ersten Bauperiode ein 
Brunnen gewesen sein, der später zugeschüttet 
wurde; später hatte man den Hof mit grösseren 
Steinplatten ausgelegt. Unter diesen fanden wir in 
4,5 m Tiefe in der vom Grundwasser durchfeuchte
ten Erde halb vermorschte Holzbalken und einige 
ganze Gefässe, die sicherlich beim Wasserschöpfen 
in den Brunnen gefallen sind. Die Gefässe wurden 
in einer der ältesten Keramikwerkstätten des Stein
lagers hergestellt und sie können somit in die Zeit 
von 105—130 datiert werden. 

Die Gebäude der Kiscelli-Strasse verfielen gegen 
Ende des IL Jahrhunderts, und dasselbe Los er
reichte auch die anderen Gebäude von Aquincum, 
die wir als Analogien des erwähnten Bades aufzählen 
können. Nach den neuesten Forschungen hat die 
Stadt während der Markomannenkriege sehr gelit
ten, doch wurden die Kriegsschäden wieder aus-
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gebessert. Auf dem Boden eines wiederherge
stellten Raumes im Gebäude Nr. 1 der Kiscelli-
Strasse wurde eine Münze des Marcus Aurelius 
gefunden ; auch hier wurden binnen einiger Jahre 
die durch die Kriege verursachten Schäden repariert. 

ZWEITE BAUPERIODE: 

Die neue Anordnung der Grundrisse der Wohn
räume gestaltete sich in dieser Zeit folgendermas-
sen: der Westseite des mit Steinplatten ausgelegten 
rechteckigen Hofes wurden ein Badebassin mit 
Apsidenabschluss und den Nord- und Südseiten 
des Hofes je eine Reihe heizbarer Räume ange
schlossen. Der Eingang befand sich wahrscheinlich 
im Osten. Vor Jahren fand man an der Nordseite 
der Kiscelli-Strasse Reste einer römischen Strasse 
und diese mag unsere Insula im Norden abge
schlossen haben. 

Im Raum H des Gebäudes Nr. 2 wurde der Ter
razzoboden erhöht und die Badewanne aus der 
ersten Periode abgerissen; von dieser blieben nur 
die Grundmauern der Seitenwände zwischen den 
zwei Fussböden erhalten. Anstatt der Wanne mit 
kaltem Wasser wurde eine andere in einem zu dieser 
Zeit erbauten, über dem früher als Heizkorridor 
befindlichen Raum aufgestellt. Deshalb musste statt 
des neuen Raums E im Westen die Öffnung des 
Ofens G vermauert werden und die neue Öffnung 
wurde nach Osten verlegt. 

In der zweiten Bauperiode wurden im ganzen 
Gebäude die Heizanlagen ausgebessert und aus 
diesem Anlass mussten auch die Wände neu ausge
malt werden. Die Ausschmückung der Räume E, 
D, G aus dieser Zeit blieb nicht erhalten, da das 
Gebäude später abermals ausgemalt wurde. Die 
Dekoration des Raumes I jedoch blieb zufällig im 
Schutt erhalten, da der Mörtel vor dem zweiten 
Ausmalen abgeschlagen und danach die Bruch
stücke planiert wurden. Bei der Ausgrabung fanden 
wir in 2—3 Schichten übereinander die schön ge
schmückten Bruchstücke, die bei der Rekon
struktion eine Jagdszene ergaben. 

Auf vielen Bruchstücken beobachten wir die 
Nachahmung von Marmor, pflanzliche Ornamente, 
figurale Verzierungen. Das mittlere Feld war 
weiss bemalt und durch eine Täfelung gegliedert, 
doch auch hier war die ganze Wand mit einzelnen 
grünen Blättern überstreut. In den Tafeln finden 
wir laufende Tierfiguren, wie Tiger, Panther usw. 
Die Hauptgestalt ist ein Jäger mit frigischer Mütze, 
der in seiner Hand einen Kontrastbogen hält. Die 
Bruchstücke lassen vermuten, dass der Jäger auf 
einem Schimmel sitzend dargestellt war, da auf 
einigen Bruchstücken das rote Pferdegeschirr 
und der Köcher des Reiters zu erkennen sind. 

In den westlichen Provinzen sind solche Wand
malereien mit Jägerdarstellungen nicht bekannt, 
doch kann man überraschend viele Übereinstim
mungen mit römerzeitlichen Wanddekorationen 
der pontischen und kleinasiatischen Städte erkennen. 
Unter den genannten Bruchstücken fanden wir auch 

Teile eines bemalten Frieses und einer Halbsäule. 
Auch solche Dekorationen waren bislang in Pan
nonién unbekannt und auch in diesem Fall können 
Analogien von Kleinasien erwähnt werden. 

Untersucht man die Darstellung der Jagdszene 
von Aquincum auf einer breiteren Basis, so kann 
man feststellen, dass sie wahrscheinlich aus der Zeit 
des Severus stammt. In der ausführlichen Abhand
lung besprechen wir auch mehrere Probleme dieser 
Wandmalerei von Aquincum. In der Militärstadt 
sind die Wanddekorationen von weiteren sechs 
Häusern bekannt, die mit der hier erörterten Jagd
szene gemeinsame Züge aufweisen. Der Gedanke 
liegt nah, dass während der grosszügigen Bautätig
keit in der ersten Hälfte des III . Jahrhunderts eine 
Malerwerkstatt an der Dekoration der sechs Häuser 
arbeitete, oder dass diese Werkstatt zumindest mit 
der Ausschmückung der grösseren Wandflächen 
beauftragt war. Hingegen muss auch erwähnt wer
den, dass die Figuren der Mittelwände der am reich
sten dekorierten Räume stilistisch nicht einheitlich 
sind und man die Arbeit von drei verschiedenen 
Meistern unterscheiden kann. Das kann vielleicht 
als Beweis dienen, dass die ein grösseres Können 
erheischenden Arbeiten von den Meistern der Werk
stätten ausgeführt wurden. 

Die aufgezählten gleichartigen Wandmalereien 
wurden in verschiedenen öffentlichen Gebäuden 
von Aquincum gefunden und man kann annehmen, 
dass dem Lager eine Maler werk statt angegliedert 
war. 

I m Laufe des III . Jahrhunderts wurden die Ge
bäude der Kiscelli-Strasse wieder zerstört und die 
Kleinfunde gelangten anlässlich einer neuen Bau
tätigkeit unter das planierte Schuttmaterial. Die 
Verwüstung konnte in der zweiten Hälfte des III . 
Jahrhunderts erfolgt sein, und zwar ungefähr nach 
275, da wir noch auf dem Fussböden aus der zwei
ten Bauperiode einen Denar des Kaisers Aurelianus 
fanden, und Münzen desselben Kaisers in den 
obersten Schichten jener Abfallgruben entdeckt 
wurden, die im Norden und Süden die Gebäude 
abgrenzten. Nach der späteren Bautätigkeit wur
den diese Abfallgruben nicht mehr benutzt und 
ebendiese Stelle bzw. ihre unmittelbare Umgebung 
war bereits um die Wende des III . und IV. Jahr
hunderts ein Friedhof. 

DRITTE BAUPERIODE: 

Im Gebäude Nr. 1 sind keine grösseren Umge
staltungen vorgenommen worden. Im ganzen Ge
bäude wurde der Fussböden erhöht und die Heiz
anlage ausgebessert. Chronologische Anhaltspunkte 
über die Zeit der kleineren Ausbesserungen bieten 
die Gebrauchsgegenstände, die in grosser Menge 
in den genannten Räumen zum Vorschein kamen. 

In dieser Bauperiode wurden südlich des Bades 
zwei weitere Gebäude angeschlossen. Das eine war 
ein sich in Ost-West-Richtung erstreckendes Wohn
gebäude mit vier Räumen, das andere erstreckte 
sich gegen Süden; seinen Grundriss konnten wir 
leider nicht klären, da sich die Reste unter der 



heutigen Strasse befinden.; Beide wurden in schwa
cher Mauerungstechnik hergestellt, doch hatten sie 
einen Terrazzoboden und waren auch heizbar, wie 
dies der erhaltene Feuerkanal erkennen lässt. 

Sie sind in derselben Weise verziert wie das Ge
bäude Nr . 2 mit dem Badebassin, von dessen gleich
zeitigem Stuckofries und den Wandmalereien sehr 
viele Bruchstücke gefunden wurden. In den Räu
men G und D blieb die dritte Farbschicht am besten 
erhalten und ist heute noch an dem Türpfosten 
zwischen den beiden Räumen sichtbar. In einer 
roten Umrahmung war die Wand weiss angestrichen 
und an der Schwelle hinter einem schwarzen Gitter
muster wurde in grüner Farbe ein Pflanzenornament 
aufgetragen. Dieses Muster kann mit der beliebten 
Darstellung der Paradiespforte in Verbindung ge
bracht werden. Die einzelnen Zimmer sind mit 
„Tapetenmuster" ausgemalt, d.h. auf weisser 
Grundlage wechseln rote und grüne Kreise mit 
stilisierten Blumen. Solche Muster waren Mitte 
des III . Jahrhunderts in den Provinzen sehr be
liebt. In Aquincum selbst sind mehrere Gebäude 
zu nennen, die mit ähnlichen Mustern ausgemalt 
waren und von denen wir feststellen konnten, 
dass sie zur selben Zeit, in den ersten Jahrzehnten 
des IV. Jahrhunderts, durch Feuer vernichtet 
wurden. 

Obgleich sich mehrere Möglichkeiten bieten, die 
Feuerbrunst mit verschiedenen feindlichen Angrif
fen am Beginn des IV. Jahrhunderts in Zusammen
hang zu bringen, so denken wir in diesem Fall — 
die Datierungsmöglichkeit der Funde berücksichti
gend — vor allem an den Feldzug im Jahre 332, als 
Constantinus persönlich an dem Krieg teilnahm und 
die Sarmaten in der Nähe von Aquincum schlug. 
Nach den Verwüstungen des Krieges oder gleich
zeitig damit hat die Stadt ihren Rang als Hauptstadt 
der Provinz eingebüsst und in der folgenden Zeit 
verlor Aquincum immer mehr an Bedeutung. 

Die Ausgrabungen der Kiscelli-Strasse haben die 
Beobachtungen weitgehend bekräftigt, da wir auch 
hier feststellen konnten, dass trotz der Kriegs
schäden die halb verfallenen Gebäude zwar weiter 
bewohnt wurden, doch verzichtete man darauf, die 
Mauern und den Boden auszubessern, die Kana
lisierung und die Heizanlage wieder instand zu 
setzen. Bezeichnend für die primitive Lebens
weise der neuen Bewohner ist der Umstand, dass sie 
in den von ihnen bewohnten Räumen mit Lehm 
verschmierte Herdstellen aufstellten. 

In die halb verfallenen Gebäude zogen Barbaren 
ein. 

Eine solche mit Lehm verschmierte Herdstelle 
blieb in dem Raum E erhalten; davor stand eine 
Bank, daneben befand sich eine dicke Aschenschicht, 
worin wir einen unversehrten Tonkrug mit gelber 
Glasur und eine Haarnadel aus Knochen fanden. 
Einen ähnlichen Herd konnten wir in einem Raum 
des Gebäudes Nr. 3 beobachten. 

Aus Protokollen früherer Ausgrabungen des 
Museums von Aquincum ist ersichtlich, dass mehre
re solche Herdstellen im Gebiet der Militärstadt 

gefunden wurden, und zwar immer in spätrömischen 
Gebäuden, und daneben befanden sich mit Glasur 
überzogene oder eingeglättete Gefässe. Auch in der 
Literatur finden wir Berichte, dass in den Nachbar
provinzen Pannoniens in spätrömischen Gebäuden 
vielfach solche Herdstellen vorhanden waren. Nach 
Praschniker wurden sie von Germanen benützt. 
Die Bewohner der Canabea von Aquincum des IV. 
Jahrhunderts, die diese gelehmten Herde aufstellten, 
konnten ebenfalls angesiedelte Germanen gewesen 
sein, mit denen man die verminderte Bevölkerung 
und das Militär wieder zahlenmässig erhöhen wollte. 
Sie stellten die einfacheren Gebrauchsgegenstände 
selbst her, wie auch das Getreide im Haus selbst 
gemahlen wurde usw. Auf dem obersten Niveau 
des Hofes zwischen den Gebäuden Nr . 1 und 2 
wurden zwei Mahlsteine gefunden, die gleichfalls 
einiges Licht auf diese häusliche Tätigkeit werfen. 
Hier kam ebenfalls ein kleiner Steintrog zum Vor
schein, der, wie dies mehrfache Analogien beweisen, 
zum Brotkneten benutzt wurde. 

In der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts ver
hessen auch die barbarischen Siedler die Gebäude 
der Kiscelli-Strasse und, wie wir darauf bereits 
genauer hinweisen konnten, geschah dasselbe 
gleichzeitig auch in der ganzen Canabae. Den weite
ren Verlauf der Ereignisse dokumentieren jene 
Gräber und ihre zeitliche Stellung, die später 
zwischen den Ruinen der Gebäude angelegt wurden. 

An der Stelle der Canabae entstand ein Friedhof. 
Bei der Ausgrabung der Kiscelli-Strasse stiessen 

wir auf 27 spätrömische Gräber. Sechszehn waren 
in römische Gebäude eingeschnitten bzw. befanden 
sie sich in den Höfen, zehn lagen in der südlichen 
Umgebung der römischen Gebäude und eines nörd
lich von ihnen. 

Die Gräber bestanden entweder aus einem Stück 
gemeisselten Steinsarkophagen oder Steinkisten aus 
sekundär verwendeten Steinplatten. Auch vier 
Ziegelgräber, ein Bleisarg und mehrere Holz
särge wurden gefunden. 

Es sei besonders hervorgehoben, dass mit Aus
nahme der aus einem Steinblock gehauenen Stein
kisten, die eine Nord-Süd-Orientierung hatten, die 
Gräber nach West-Ost, mit dem Gesicht nach 
Osten, orientiert waren. Zwischen den verschieden 
orientierten Gräbern konnten auch Niveauunter
schiede beobachtet werden, da die Steinkistengrä
ber fast 1 m tiefer lagen und sich die Gräber mit 
Ost-West-Richtung auf einer hohen Aufschüttung 
befanden. 

Von den reichen Beigaben seien nur die Schmuck
sachen aus Gold, die vollkommen erhaltenen Glas-
gefässe, die Bronzegegenstände erwähnt, ausserdem 
sei eine sekundär verwendete Steinplatte mit einer 
Maenasdarstellung, das Bruchstück eines Sarko
phags mit der Darstellung eines Wasser giessenden 
Knaben, ein beins ehr if teter Grabstein mit den Bild
nissen eines Ehepaares und eine Grabtafel mit einem 
Gedicht besonders hervorgehoben. Die datierten 
Münzen der Gräber stammen aus dem IV. Jahr
hundert, die meisten sind von Constantius IL, 
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die späteren von Valentinianus und die Scheide
münzen von Valens. 

Die nächsten Analogien der Grabbeigaben der 
Kiscelli-Strasse stammen aus Gräbern der Mili
tärstadt von Aquincum, die schon früher unter
sucht wurden. Von den früher an verschiedenen 
Stellen erschlossenen Gräbern stellte sich heraus, 
dass sie alle aus der Zeit nach Constantius II. stamm
ten. Als wir.diese gleichgearteten Gräber, die mit 
denen der Kiscelli-Strasse verglichen werden kön
nen, in eine Karte auftrugen, beobachteten wir, dass 
die Gräber vom Ende des IV. Jahrhunderts das 
Gebiet der ganzen Canabae umspannen. Dieses zu
sammenhängende Gräberfeld umgab die Militär
stadt in einem Halbkreis; in den entfernteren 
Gebieten sind die Gräber schon seltener. Gegen die 
Mitte des Gräberfeldes, auf der vor dem Feind besser 
geschützten Seite standen die altchristlichen Fried
hofskapellen, wie die Cella trichora in der Raktár -
Strasse, die Kapelle mit Apsidenabschluss in der 
Vihar-Strasse. 

Die Anzahl der erforschten spätrömischen alt
christlichen Gräber wurde durch die Ausgrabun
gen der Kiscelli-Strasse vermehrt, da ungefähr die 
Hälfte mit Krug und Becher ausgestattet waren. 
Noch mehrere Beobachtungen scheinen dafür zu 
bürgen, dass die Toten dieses Friedhofes Barbaren 
gewesen sein mussten, was schon deshalb nicht über
raschen kann, weil dieses Viertel bereits in der 
vorgehenden Periode von Barbaren bewohnt war. 
Der altchristliche und barbarische Charakter der 
Gräber dieses Friedhofes ist in dieser Zeit nichts 
Aussergewöhnliches gewesen. Die Geschichts
quellen berichten öfters davon, dass sich die aus 
den westlichen Provinzen ausgesandten Missionäre 
besonders um die Bekehrung der Barbarenstämme 
bemühten. 

Die Forschungen der letzten Jahre haben den 
Nachweis erbracht, dass in der zweiten Hälfte des 
IV. Jahrhunderts in mehreren pannonischen Städten 
Barbaren angesiedelt wurden. Die letzten diesbe
züglichen Arbeiten haben die Aufmerksamkeit 
darauf gelenkt, wie eng das Material der spätrömi
schen Gräber von Aquincum mit denen des von 
uns nördlich liegenden Arrabona und Brigetio und 
des südlich gelegenen Intercisa zusammenhängen. 
Die Annahme ist berechtigt, dass zum Schutz des 
römischen Limes vielleicht nochunter Constantius II. 
barbarische Siedler für die Lager geworben wur
den, die auch den Militärdienst versahen. Diese 
Bevölkerung lebte bereits innerhalb der Mauern des 
Lagers und bestattete ihre Toten neben den Schutz 
bietenden Mauern. 

In Verbindung mit dem Friedhof steil der Kiscelli-
Strasse haben wir die Frage erörtert, zur ungefähr 
welcher Zeit sich die Bevölkerung gezwungen sah, 
die Canabae zu verlassen und innerhalb der Mauern 
der Militärstadt Schutz zu suchen. Da die Münzen 
Constantius IL, die in den Gräbern gefunden wurden, 
Prägungen darstellen, die zur Zeit seiner Alleinherr
schaft in Umlauf waren, können wir damit rechnen, 
dass bereits ab 360 dieser Ort als Begräbnisstätte 
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benutzt wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Bevölkerung bei der Gefahr, die Aquincum im 
Winter 359/60 bedrohte, die Flucht ergriffen hat. 
Auf Grund einer Stelle bei Ammianus wies Alföldi 
nach, dass Constantius zur selben Zeit am linken D o 
nauufer, gegenüber Aquincum die Sarmaten schlug. 

Nach den geschichtlichen Quellen und der Aus
sage des archäologischen Materials wurde das Leben 
in Aquincum noch ein halbes Jahrhundert lang 
innerhalb der Grenzen der römischen Reichsver
waltung fortgesetzt und nach Meinung einiger For
scher begann zur Zeit des Valentinianus I. „eine fie
berhafte Bautätigkeit". Nach unseren Beobachtun
gen und den hier angeführten Beispielen mochte 
sich diese Bautätigkeit auf das Lager konzentriert 
haben, die Canabae wurde davon keinesfalls betrof
fen und eben nach einer Stelle des Ammianus kön
nen wir annehmen, dass auch innerhalb der Festungs
mauern keine Wohngebäude mehr hergestellt 
wurden. N u r die militärisch wichtigen Gebäude 
von Aquincum wurden ausgebaut, ebenso wie auch 
die im Norden und Süden, der Donau entlang be
findlichen Festungen. Aquincum verlor endgültig 
den städtischen Charakter. 

Das Material der Kiscelli-Strasse gestattet die 
Feststellung, dass am Ende des IV. Jahrhunderts 
eine verhältnismässig einheitliche Gruppe die 
Militärstadt besiedelte, die auffallend von der der 
benachbarten Zivilstadt abweicht, doch möglicher
weise lebten in den beiden Städten bereits verschie
dene barbarische Volksstämme. Da im Lager noch 
zur Zeit der Gräber die militärische Bautätigkeit 
fortgesetzt wurde und Valentinianus die Bauten in 
Aquincum sogar persönlich inspizierte, könnten 
noch die Barbaren, um die Verteidigung zu sichern, 
innerhalb der Mauern des Lagers von Aquincum 
angesiedelt worden sein. Von irgendeiner regel
mässigen Bautätigkeit oder vom amtlichen Leben 
in der Zivilstadt ist dagegen in dieser Zeit nichts 
mehr bekannt. Da die hier gemachten Funde eng mit 
denen der ungarischen Tiefebene am Ende des IV. 
Jahrhunderts zusammenhängen, erscheint es wahr
scheinlich, dass sich hier eine Gruppe der vom 
jenseitigen Donauufer stammenden Barbaren nie-
derliess, nachdem in den letzten Jahrzehnten des 
Jahrhunderts die provinziale Bevölkerung die 
Stadt verlassen hatte. 

VERZEICHNIS DER A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. Funde des I. Jahrhunderts von Aquin
cum. 

Abb. 2—14. Frühkaiserzeitlicher Fund unter den 
Ruinen des Gebäudes Nr. 2. 

Abb. 15. Grundriss der römischen Gebäude der 
Kiscelli-Strasse 10. 

Abb. 16. Eine im Gebäude Nr. 1 unter dem Boden 
des Bassins gefundene Lampe. 

Abb. 17. —20. Keramik der ältesten Töpfer
werkstatt des Steinlagers unter dem Ge
bäude Nr. 1. Erste Bauperiode. 



Abb. 21. Kaltwasser-Badewanne im Raum E. 
Erste Bauperiode. 

Abb. 22. Warmwasser-Badewanne im Raum M. 
Zweite Bauperiode. 

Abb. 23. Eingeritzte Tierfigur am Hals eines Vor-
ratsgefässes. 

Abb. 24—27. Keramik der ältesten Töpferwerk
statt der Legion aus einer frühen Abfall-
grube des Gebäudes Nr. 2. 

Abb. 28. Vorratsgefäss aus einer Abfallgrube der 
ersten Bauperiode. 

Abb. 29. Vorratsgefäss aus einer frühen Ab
fallgrube. 

Abb. 30—31. Amphoren aus einer frühen Ab
fallgrube. 

Abb. 32—34. Gefässe aus dem Brunnen des Hofes. 
Erste Bauperiode. 

Abb. 35. Der erste und der zweite Kanal im 
Gebäude Nr. 1. 

Abb. 36. Spätere Mauerung zwischen den Räumen 
E und L in der zweiten Bauperiode. 

Abb. 37. Kaltwasser-Badewanne im Raum V. 
Abb. 38. Erneuerte Badewanne im Raum M. 
Abb. 39—41. Freskenbruchstücke aus Raum D. 
Abb. 42. Panther und Tiger auf den Fresken 

des Raumes D. 
Abb. 43. Detail der Rekonstruktion der Jagd

szene. 
Abb. 44. Pfau auf der Freske im Raum D. 
Abb. 45, 45a. Bruchstücke der Jagddarstel

lung. 
Abb. 46. Eine Jagdszene von Dura-Europos — 

Analogie der Jagdszene von Aquincum. 
Abb. 47—49. Bruchstücke einer Halbsäule und 

eines Gesimses aus Raum D. 
Abb. 50. Rekonstruktionsversuch der Wanddeko

ration des Raumes D. 

Abb. 51—57. Im Gebäude Nr. 1 gefundene Ge
brauchsgegenstände. Zweite Bauperiode. 

Abb. 58. Erneuerter Boden im Gebäude Nr. 1. 
Zweite Bauperiode. 

Abb. 59. .Renovierte Heizanlage im Gebäude Nr.-1. 
Abb. 60. Kleinere Renovierungen in den Räu

men A und I. 
Abb. 61—65. Gebrauchsgegenstände aus Raum 

A. Dritte Bauperiode. 
Abb. 66. Lampe aus dem Schutt des Hofes. 
Abb. 67. In der dritten Bauperiode angeschlos

sene Räume des Gebäudes Nr. 2. 
Abb. 68. Freskenbruchstücke des Türpfostens 

zwischen den Räumen L und V. 
Abb. 69. Fresken der Türe eines Cubiculum von 

Pécs. 
Abb. 70. Bruchstück des Stuckgesims des Rau

mes V. 
Abb. 71. Neben der Herdstelle des Raumes V 

gefundener glasierter Krug. 
Abb. 72. Herdstelle und Steinkistengrab im 

Raum V. 
Abb. 73—74. Steinkistengräber. 
Abb. 75. Ziegelgrab. 
Abb. 76. Spätrömische Bestattung im Holzsarg. 
Abb. 77—88. Beigaben der spätrömischen Gräber. 
Abb. 89, 91, 93, 95. Glasgefässe aus spätrömischen 

Gräbern. 
Abb. 92. Geschliffener Glasbecher aus dem Schutt 

des Hofes. 
Abb. 96—97. Tongefässe aus spätrömischen Grä

bern. 
Abb. 98. Grabstele mit der Darstellung einer 

Tänzerin. 
Abb. 99. Darstellung eines Wasser giessenden 

Knaben am Bruchstück einer Grabplatte. 
Abb. 100. Krug und Becher des Grabes 22. . 
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