JELENTÉSEK
SZILÁGYI JÁNOS

A RÓMAIKORI ÁSATÁSOK FONTOSABB EREDMÉNYEI
BUDAPEST TERÜLETÉN ÉS AZ AQUINCUMI MÚZEUM
ÉRTÉKESEBB GYARAPODÁSAI AZ 1951-53. ÉVEKBEN
(ELŐZETES JELENTÉS)
A Budapesti Történeti Múzeum ókortörténeti osztálya 1 (Aquincumi Múzeum) hatvanéves
fennállása alatt legnagyobb ásatását végezte az 1951—1953. évek során. Népköztársaságunk anyagi
támogatása lehetővé tette, hogy a M. Tud. Akadémia megbízásából nagyobb részében feltárhassuk az
óbudai Hajógyárszigeten az ún. helytartói palota, egy díszes, fényűző villa maradványait. Ezenkívül
még egyéb, történelmileg jelentős leletmentő ásatásokat is végezhettünk. Előzetes beszámolónk 2 föld
rajzi sorrendben halad előre, mégpedig a déli irányból kezdve észak felé, vagyis Aquincum katonai
kolóniájától az ún. polgárváros felé.
Az Istenhegyi út 32. sz. házzal szemben kőkoporsó*
került felszínre. Felirata tanúsítja, hogy
a római kor készítménye, de a középkorban, esetleg a XVII—XVIII. században másodlagosan taposókádul, must lecsapolására használhatták fel,4 mert olyan cserépcső-ve^eték kapcsolódott a kőkoporsóba,
amely középkorinak látszik. Lehetséges azonban, hogy egyszerűen víztartó volt az újabb korban.
A cserépcső-vezetéket 5 kb. 10 m hosszúságban követhettük.
Az aquincumi múzeum értékes gyarapodását jelentette az a díszes és általánosan itáliai vándormes
ter munkájának minősített, L syá^adi síremlék? amely eddig a budavári, azelőtt királyi Várkertben
állott, de most mindenki számára kényelmesen hozzáférhetővé vált.
Múzeumunkban csak átmenetileg őrizzük azt a fehér márvány — talán antik — ülő
szob
7
rot (1. kép), amely a budai Lukácsfürdőt díszítette, de származását nem ismerjük. A M. Nemzeti
Múzeum Szépművészeti Múzeuma antik osztályának engedjük át, mert a kiváló kivitelű szobor
valószínűleg Pannónián kívül kerülhetett elő.
A Szépvölgyi út 41. sz. telken folyó építkezés során vallás- és művészettörténeti szempontból
kiemelkedő fontosságú emlékeket mentettünk meg. Különösen kiemelendő a feltehetőleg kb.
4 m magas talapzaton és oszlopon álló I up p i t e r-k ő s %o b o r8 és Hercules kitűnő bron%
szobrocskája.9
Az Újlaki Téglagyár (III. ker. Bécsi út 134—6. sz.) lakótelepén, 10 új lakóház vízvezeték-csövének
lerakása kapcsán találtunk egy kő koporsói,
feltört, megbolygatott állapotban. Feliratát a követ
kezőképpen egészítjük ki: AVREL(io) M V C I A N O VET(erano) D O M O —T(h)RACIA QVI VIXIT
ANN(is) L X X — M(ensibus) X DIEB(us) IUI A V R E L I A — D O M N I N A CONIV(n)X PIENTIS —
SIMO F(aciendum) C(uravit). u
Értelme: Aurel(ius) Mucianus kiszolgált katonának, aki thrák származású, élt 70 évet, 10 hóna
pot, 4 napot, Aurelia Domnina, felesége készíttette (a kőkoporsót), a leggyöngédebb (férjnek).
Társadalomtörténetileg mindenekelőtt az érdekes, hogy a veteránférj és neje azonos nomen-t,
nemzetségnévfélét (Aurelius—Aurelia) visel. Ez nagyon valószínűvé teszi, hogy Domnina rabszolga
nőként jutott Mucianus tulajdonába, de a jobbérzésű gazda szabaddá nyilvánította őt, sőt törvényesen
is házasságot kötött vele. A felszabadított rabszolga ugyanis rendszerint a rabszolgatartó nomen-jét
(nemzetségi név) kapta meg. Erőltetett feltételezés lenne, hogy ebben az esetben, véletlenül egyforma
nemzetségi nevet viselő, de szabad születésű emberpár lépett házasságra. Egyébként Aquincumból
már több feliratos tanúságunk van arról, hogy tiszteségesebb érzésű rabszolgatartó gazdák felszabadí
tották és így saját nevükkel látták el gyermekeik anyját, akit mint rabszolganőt ismertek meg; de az
már ritkábban 12 következett be, hogy a „patrónus" formai házasságot is kötött szabaddá nyilvánított
25*
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1. kép. Fehér márvány szobor a Lukács-fürdőből, modern kiegészítésekkel

2. kép. Kőoltarka Juppiternek
P. Ael. Carus fogadalmából

3. kép. Ancora-ból származó légiói
katona (C. Ael. Alexander síremléke

5. kép. Sírtábla töredéke. M. Saenius
Nepotianus centurio állította fiának

4. kép. Val. Proclianus légiói
katona síremléke

6. kép. Síremlék töredéke. Legmagasabb rangú centurio
készíttette atyia számára
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7—8. kép. Metszet-rajzok a Kiscelli u. 10. alatti lakóházak fürdőkádjairól

9. kép. Rekonstrukciós rajz a Ny.-i cserépkádról a Kiscelli u. 10. alatti lakóház-csoportban
(Schauschek J. elképzelése)

rabszolganőjével. A felszabadított rabszolga nevezte patrónus-nak volt urát, aki iránt különféle hűségi
kötelezettségekkel tartozott a törvény szerint. 13
Ezeknek a konkrét adatoknak a hátterében elképzelhetjük a rabszolganők kiszolgáltatott hely
zetét. A rabszolganő gyermeke mindig rabszolgának születik, akinek a felszabadítása a gazda kegyétől
függött. Mucianus és Domnina esetében a férjnek készített kőkoporsó felirata nem tesz említést
gyermekek létezéséről.
^ Ezt a kőkoporsó-feliratot, amely általános jellegében a III. sz. 1. felére vall, Severus Alexander
idejére (222—235) vagy valamivel későbbi időre keltezhetjük, amennyiben ez a veteranus, vagyis
kiszolgált katona, alighanem azonos azzal az Aur(elius) Mucianus-szal, aki Szentendrén állított foga
dalmi oltárkövet, 14 még mint a II. adiutrix („segítő") légió katonája. A légió nevéhez, amelynek külön
ben a II—IV. sz.-ok folyamán Aquincumban volt a főhadiszállása, hozzáírták a Séveriana-]z\z6i („Seve-

10. kép. Fényűző üvegpoharak a Kiscelli utcai lakóházakból

rus tulajdona"), és ezt általában a megnevezett császár korában viselték a csapattestek. 15 A felirat
tartalma alapján így nyert korhatározással egybevág a feliratos mező két oldalát lezáró barokkos keret
díszítés16 alkalmazásának az ideje; kőkoporsókon, a keltezhető esetekben, az i. sz. 230, 240, 267 és
280 körüli időpontokban találkozunk ezzel a változattal, ebben a lelőhely-körzetben.
Maga az Aur(elius) Mucianus név nem ritka, ellentétben házastársa egyéni nevével. Az elhunyt
ról hangsúlyozza a koporsó felirata, hogy szülőhazája Thracia, vagyis nagyjában véve a mai Bulgária
területe, de a férjét kőkoporsóba temettetéssel megtisztelő feleség is, nevéből ítélve, alighanem keleti
származású. 17
Ennek a kőkoporsónak a feltárása kapcsán értesültünk a téglagyári telep lakóitól, hogy a közel
ben „antik oltárkő" került felszínre, homokbányászás során. így gyarapíthattuk az aquincumi múzeum
gyűjteményét egy kilencsoros fogadalmi oltárkövei (2. kép). Feliratát 18 a következőképen olvassuk:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) — P(ublius) AEL(ius) CARVS — VET(eranus) LEG(ionis)II — ADI(utricis) P(iae) F(idelis) A N T — ONINIANA(e)— P R O SALVTE — SVA S V O R V M — Q V E O M N I V M
— V(oturh) S(olvit) L(ibens) M(erito).
Értelme: A legnagyobb, legjobb Iuppiter-nek P(ublius) Ael(ius) Carus, a II. „segítő", köteles
ségteljesítő, hűséges, Antoninus (császári) légió kiszolgált katonája, a saját és „valamennyi övéi"
üdvéért teljesítette fogadalmát, szívesen (az istenségnek, aki) megérdemelte.
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Az Antonini'ana-)elzö Caracalla vagy Elagabal (211—222) császárok korára keltezi a fogadalom
teljesítését. Mindkét császár ugyanis az Antoninus-dinasztiából származtatta magát, egyaránt a Marcus
Aur(elius) Antoninus nevet viselte, és hadseregük egységeinek általánosan megadhatták ezt a jelzőt:
Antoninus-i, amellyel hangsúlyozták, hogy a haderő a császáré, nem pedig az államé. Maga a fogada
lomteljesítő neve ebben az összetételben eléggé ritkán fordul elő, s így feltehetjük, hogy ennek a
veteránnak lehetett a leszármazottja az az Ael(ius) Carus, aki mint helytartói segédtiszt 19 állított foga
dalomteljesítő kőoltárkát, i. sz. 230-ban. A korábban élt P(ublius) Ael(ius) Carus „valamennyi övéi
nek az üdvéért", vagyis azok megmeneküléséért, egészségük helyreállításáért tett, majd teljesített
fogadalmat. Az „övéi" (sut) szón általában „családja" értendő, de esetleg „emberei, bajtársai". Jelen
esetben az előbbi értelmezés, feltevés a valószínűbb, és így a 206—8. évek zűrzavaraira kell gondol
nunk, amikor Carus és családja végveszedelembe juthatott, magának a tartományi fővárosnak a védő
falai mögött vagy a közelében.
Aquincum régi házilegiója 207 körül 20 ugyanis messzi hadjáratba — talán a britek ellen — majd
nem teljes kötelékével vonulhatott el. Távollétében azonban a szökevény rabszolgák, parasztok és
hasonló földönfutók lázadó mozgalma annyira veszedelmessé vált, hogy a dél felől legközelebbi
legiótáborból a IV., flaviusi légió, nyugat felől pedig 4 germániai légió különítménye sietett ide, de
természetesen a segédcsapatok megérkezéséig — a rabszolgatartó hódítók szempontjából — súlyos
események játszódhattak le ezen a területen.
Feltűnő végül, hogy a veszedelembe jutás, illetőleg a fogadalom és a teljesítése között 4—16
év, vagyis hosszabb idő telhetett el, ami talán azt tanúsítja, hogy a „rebellis"-ek mozgalma egy időre
anyagilag is válságos helyzetbe sodorta Carus-ékat, az irányító veterán-réteget.
Az aquincumi (Traianus-i) legiótábor a mai óbudai Fő tér és Miklós tér közében vár feltárásra.
Ezt dél, nyugat és észak felől félkörben övezhette a „táborváros" (canabae). Ennek a házcsoportjait
temetők gyűrűje vette körül. A „táborváros" legnyugatibb részén, a III. ker. Hunor utca 20. sz.
telken végzett házépítkezésnél láttunk el leletmentést. 21 Pontosabb meghatározással ezen a ponton a
római kor első századai során, feltehetőleg i. sz. III. század vége felé is még a sírok övezetén belül va
gyunk, ahol elszórtan álló házak, villák épültek. Ezért találtunk a mostani házalapozás kapcsán is
több építkezési szakaszból származó, ókori lakóház-nyomokat^ a legszegényesebb, késő rómaikori
téglakoporsó közelében. Az előkerült kísérő leletek 23 tanúsítják, hogy a katonai kolóniának ezen a helyén

11. kép. Különböző építkezési periódusok csatornázásai találkoznak. Az 1. és 3. sz. egymásba torkollik. (Kiscelli u.
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12. kép. Az óbudai Hajógyár-szigeten feltárás alatt álló helytartói palota alaprajza

addig az ideig, amíg a helyőrség tagjainak a hozzátartozói nem költöztek be az erődített tábor védő
falai mögé, díszes lakóházakat építettek —• bár elszórtan — a veteránok, illetőleg a belőlük élő keres
kedők, kézművesek. A közelben feltárt falmaradványokat 3, illetőleg 5 építkezési korszakból származ
tatták. 24 A Hunor u. 20. sz. helyéig nem nyúlt el a beépítés valamennyi újjáépítés során, de lakóház
ezen a ponton is állott a II. század derekától (?) a IV. század közepe tájáig, azonban idővel az elszórtan
emelt házak lakói otthonuk mellé temetkeztek. 25
Óbudán a Szentendrei út 100. sz. ház előtt vízcső-fektetés alkalmával més^kö-oltárka akadt az
ásó útjába. 26 Feliratát a következőképpen kíséreljük meg kiegészíteni: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) —
LVSTRO — AVR(elii) PIS—ONIS—P(rimi) P(ili) LEG(ionis) II — AD(iutricis) AVR(elius)
DO—NATVS ME[nsor? Mlles ?] — E M E R I T V S L[egionis ?] — [eiusd]EM — S E V E R O E T
QVINT(iano) —CO(n)S(ulibus).
A felírat olvasása több ponton kérdéses, és így értelmezése is csak fenntartással kísérelhető
meg: A legjobb, legnagyobb luppiter-nek Aur(elius) Piso, a II. „segítő" légió „elsődárdás" (vagyis
vezérkari rangú) centuriójának a lustrum-a alkalmával, Aur(elius) Donatus, ugyanazon légió (ki
szolgált) kiérdemesült felmérő (mérnök) katonája, Severus ésQuintianus consulsága idején.
A fogadalmi kőoltárka állításának az évét pontosan megkapjuk a felirat két legalsó sorában
megnevezett consul-okkal :27 i. sz. 235. A légió 60, különböző parancsnoki fokozatokba oszló centurió393

ja sorában az „első dárdások" a legmagasabb rangot képviselik. Aurelius Donatus28 elismerését vagy
hódolatát, esetleg hízelgését fejezi ki, amikor hivatali felettese lustrumának — nyilván — a kezdetén
a római világbirodalmat „fenntartó" istenségnek ajánlja fel ezt a kőoltárkát, és az új 5-éves időszakot
is, amelynek szentelte az oltárkövet. Kőfeliratunknak ugyanis a legérdekesebb történelmi problémája
Aquincumban, ebben az időszakban, a lustrum. A tartományi „polgári" településeken, így az aquincumi
„polgárvárosban" 2 9 is, az 5 évenként sorra kerülő (quinquennales) duumvirek (polgármesterek,
„két férfiú") egy-egy lustrum idejére állították össze a költségvetést, adták ki bérbe a városi földeket,
építkezéseket stb. 30 Szóbanforgó felajánlási feliratunk azonban nem az ún. „polgárváros" ötéves
pénzügyi egységével, szakaszával kapcsolatos. A lelőhely akkor a legiótáborból a polgárvárosba
vezető út mentére esett, ahol a környezetben már találtak sírokat. A felirat a katonai közigazgatás
intézőit említi, minthogy a légió tagjait nevezi meg. A légió szűkebb területére vonatkozó lustrum
kérdését veti ez fel, amelynek a végzése itt is egyet jelent az igazgatás irányításával, megfelelő iroda
személyzet adminisztratív segítsége mellett.
Az Aquincumhoz térbelileg és korban legközelebbi, hasonló esetek 31 természetszerűleg szintén
legiótáborokból, illetőleg legiótábor közeléből ismeretesek, de tanúsítják a III. század folyamán,
hogy általában a légió három legmagasabbrangú centuriójának egyike 32 látta el a táborterület és a
kapcsolatos rétek, földek stb. igazgatását, gazdasági felügyeletét.
A lustrum-fogalom jelentés-változataival, értelmének az alakulásával már részletesen foglal
koztak. 33 A szóbanforgó aquincumi fogadalmi oltárfelirattal kapcsolatban nemigen jelenthet a lustrum
bérleti periódust, település alapítását vagy pl. seregszemlét. Ellenben a császárkori tartományi köz
nyelvben, a kézműves collegium-ok (temetési önsegélyező társulatok) nyelvezetében a lustrum az
elöljárók ötéves hivatali megbízatása, periódusa. 34 Ilyen jelentéssel értelmezhetjük az aquincumi feliratot,
esetleg gondolhatunk az ünnepélyes hivatalkezdet, beiktatásféle megtörténtére is ebben az esetben.
Feltűnő a megismétlődő kapcsolat a legiótábori terület lustruma és a hadi mérnökfélék 35
között. A hódoló, esetleg hálát kifejező fogadalmi kőoltárkák állításában — majdnem minden esetben —
vagy közreműködtek utóbbiak vagy éppen ők viselték azok költségeit. Minthogy ezek a mensorok
nemcsak a föld, parcellák, bérletek fel-, illető
leg kimérését végezték, hanem hatósági mérnökféleként, a házhelyek kijelölésével 36 a város, a
település szabályozásában is szerepet vittek,
esetleg ez az aquincumi felirat a sikeres építke
zések elismerése is lehetett.
Az eddigiekben áttekintettük az aquin
cumi legióvárost félkörben övező temetkezési
sávban legújabban felszínre került fontosabb
leleteket, annak legészakibb pontjáig. Most
térjünk vissza kiindulásunkhoz, és megint dél
ről észak felé haladva, magának a legióvárosnak a zónájában, de az erődített táboron kívül
végzett kutatások eredményei felett tartsunk
szemlét.
A III. ker. Lajos-utca 160. sz. udvaron
városrendezési terv előkészítésével kapcsolato
san húztunk kutató árkokat. A legfelső réteg
ben nagy mennyiségben találtunk közép- és
rómaikori sima, illetőleg domborképes cserép
edény-töredékeket, 37 majd mélyebben késő kö
zépkori érmekkel keltezett kemencét, továbbmenőleg a rómaikorból kövekből rakott oldalfalas
emésztőgödröt, amelybe csatorna torkollott
bele. 38 Ez kelet-nyugati irányba haladt, leg
13. kép. Alaprajz. Két periódus szentélyei a déli szárnyon
alábbis a nyomon követhető mintegy 50 m
(helytartói palota)
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14. kép. Mercurius istenségnek szentelt oltárkő lenyomata a szentély falának habarcsában

hosszúságban. A kőfalakkal oldalazott csatornát nagy mészkőlapokkal fedték le. Északabbra, kb.
190 m távolságra, a Sztálin-híd tengelyvonalával párhuzamosan, már megelőzőleg egy másik nagy
csatornát 39 ' kutattunk ki, amely ugyancsak a Duna medre irányába vezetett. A két nagycsatorna közel
sége egymáshoz jellemzi az aquincumi legióvárosjelentőségét*® sűrű lakottságát.
A délebbi nagycsatorna gazdag lelőhelynek bizonyult, 41 tömegesen akadt benne edénycserép,
sőt 11 db kőgolyót is kiszedtünk. Ezek hajítógép-készülék (ballista) lövedékei lehettek. A csatorná
nál magasabb szinten szegényes téglakoporsó mutatkozott, 43 a IV. század 2. feléből. Ebben a kor
szakban már felhagyott, temetkezésre használt övezet lehetett az erődített tábornak ez a déli szom
szédsága is.
A középkori Óbuda építésekor — köztudomás szerint — a rómaikori tábor és a katonaváros
kibányászható kőmaradványait használták fel, amit több rómaiból románba átfaragott építészeti
kőtöredék is valószínűsít. A Lajos u. 160. sz. alatt is a tüzelőhellyel egyazon szintben udvari vagy
úttesthez tartozó kőlapburkolat maradt fenn a középkorból. 44
A III. ker. Kiscelli utca 10—12 (Korvin Ottó utca 61—63.) sz. alatt a modern munkásházak
alapozása kapcsán kiemelkedően jelentős emlékeket 45 mentettünk meg a legutóbbi három év során is.
Elsősorban néhány írásos sírkőre hívjuk fel a figyelmet.
Az egyik kőemléknek verses sírfelirata kölcsönöz értéket. 46 A 6 soros, distichonos versike
szövegét így egészítjük ki: [par]VVS E T E X I G V A M L V C E M FRVNITVS I N I Q V A E — [P]
ARCAE IVDICIIS HIC M I S E R A N D E IACES [i]N TVM(ulo) MISERIS V T CA VSA P A R E N TIBVS ESSES — [fie] TVS E T LVCTVS EDITVS E X V T E R O — [at t ] A M E N V T FERTVR
F [a] T V M V [el] C [asus ? i] N I [quus ?] — [hae] C ITA D E C R E V [it] N O N D E V S ISTE FVI ft].
Értelme: Te kicsiny és az igazságtalan Parca (az életfonalat elvágó istennő) döntése folytán rövid
életet élvező (gyermek), megszánandóan nyugszol itt a sírban, hogy boldogtalan szüleid számára
a zokogás és a gyász okozója legyél, alighogy a világra jöttél, azonban mégis, amint mondják, a Végzet
vagy az igazságtalan Véletlen rendelte ezt el így, nem istenség volt az.
Feltűnő, hogy a felirat nem nevezi meg sem az elhunyt gyermeket, sem gyászoló szüleit. Talán
ezeket a prózai adatokat egy külön kőtáblára vésték, amelyet máshová hurcoltak el és nem talál
tunk meg. A versike mellől elmaradtak a korhatározó adatok is (apa foglalkozása, csapatteste stb.),
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ezért nincs támpontunk a sírfelirat keltezéséhez. Talán a III. század elején, derekán készülhetett ez is,
miként az aquincumi versfaragó műhely más termékei. 47 A sírversike nem vall önálló költő-tehet
ségre, általánosan használt kifejezéseket fűz időmértékbe, de teljesen kifogástalanul gördülnek vers
lábai. Idealista világszemléletével a szeretett gyermek kegyetlen elragadását az istenségek korén
kívül működő Fatum-nak vagy Véletlennek tulajdonítja. 48
Hadtörténeti szempontból jelentős az egyik magas síremlékre vésett felirat (3. kép): D (is)
M(anibus) — C(aius) AEL(ius) A L E X A N D — E R (tribu) FABIA (domo) A N C O R A — CVS(tos)
ARM(orum) LEG(ionis) IUI FL(aviae) — STI(pendiorum) X X I I VlX(it) ANN(os) XLII — C(aius)
IVL(ius) FRVGI H E R E S — F A C I E N D V M CVRA—VIT.
Értelme : A halotti istenségeknek. . . C(aius) Ael(ius) Alexander, a Fabia választókerületből,
Ancora szülöttje, a flaviusi IV. légió fegyvertárőre, 49 szolgált 22, élt 42 évet. . . C(aius) Iul(ius) Frugi,
az ő örököse készíttette (a síremléket).
Mind az elhunyt, mind örökösének a neve —• tudomásom szerint — eddig ismeretlen volt.
Ancora nevű városból származik a fontos, bizalmi beosztásban elhunyt altiszt. 50 A.ncora város holléte
azonban kérdéses. 51 Nagyjelentőségű a flaviusi IV. légió aquincumi szereplésének ez az újabb bizo
nyítéka. Az aldunamenti légió Singidunum-ból (ma: Belgrád), az ő állandó táborhelyéről, a tárgyalt
síremlék készítésének a korszakán belül valóban a 162—6. években 52 vonulhatott fel Aquincum körze
tébe, amikor az itteni állandó légió jó részét a kisázsiai frontra vonták el. Ezzel a hadtörténeti hát
térrel egybevág a dombormű mellkép, különösen az elhunytnak Hadrianus császár (117—138) frizurá
jára emlékeztető korszakaik. A hajviselet-divat követése pedig korhatározó, 53 de azzal számolnunk kell,
hogy a különféle divatáramlatok általában egy nemzedéknyi késéssel érkeztek 54 a tartományokba.
Fontos új adatot szolgáltat az I. „segítő" légió történetéhez a Kiscelliutca 10. alatt talált másik
keskeny, magas síremlék (4. kép). Feliratát a következőképpen egészíthetjük ki : D(is) M(anibus)
— VAL(erius) PROCLIANVS V(ir) E(gregius ? PErfectissimus ?) — Q(ui) V(ixit) ANN(is) LXX
M(ensibus) X D(iebus) X — AVRELLA PROCLA C O N I V N X E T FLAVIVS — PROCLIANVS
MILES — LEG(ionis) I ADIVT(ricis) FILIVS — VNA CVM MATRE — PATRI CARISSIMO —
F(aciendum) C(uraverunt). Értelme: A halotti istenségeknek... Val(erius) Proclianus lovagrendű
férfiú, aki élt 70 évet, 10 hónapot, 10 napot. . . Aurelia Procla, az ő neje és Flavius Proclianus,
az I. „segítő" légió katonája, az ő fia, anyjával együtt, a legdrágább apának készíttették (a sír
emléket).
A Proclianus-ok keleti származásáról másutt szóltam. 55 Az feltűnő azonban, hogy az apa és
a fiú más és más nomen-t, nenzetségnevet visel ( Valerius, illetőleg Flavius). Ez azzal magyarázható,
hogy Aurelia Procla másodízben ment férjhez Valerius Proclianus-hoz, és első házasságából vitte
magával fiát, Flavius Proclianus-t. Meglepő, hogy az Aquincumban sírkövet állító fiú nem az aquin
cumi állandó helyőrségnek, a II. „segítő" légiónak a tagja, hanem a Kelet-Pannónia nyugati határán,
Brigetio-ban (Szőny-Komárom) állomásozó I. „segítő" légiónak a katonája volt. A két légió a sír
emlék korszakában, vagyis a III. század derekán 55/a vagy a III. század vége felé, egyazon tartomány
keretébe tartozott, tehát az újoncok kölcsönös átsorozása, átküldése, vagyis aquincumiak átirányítása
Brigetio légiójába és fordítva, a legtermészetesebben felelhetett meg a hagyományos divide et impera
(„osszad meg. . . és uralkodjál") római elvnek. 56
Mintegy a fele hiányzik a következőkben tárgyalandó sírkőnek (5. kép), amely ugyancsak a Kiscelli u. 10. sz. telken került elő, a modern ház alapozási földmunkája kapcsán. Az erősen csonkult
felirat kiegészítése: ...M(arcus) SAEN(i) — VS N(e) POT—IANVS HAS—T(atus) (centurio)
L(egionis) II AD(iutricis) — E T FL(avia) FEST A—PARENTES FILI[o] — DVLCIS(simo). 57
Értelme: M(arcus) Saenius Nepotianus, a II. „segítő" légió hastatus („lándzsás") (harmadik
legmagasabb) rangú centuriója és FL(avia) Festa, mint szülők, legédesebb fiuknak (? leányuknak?
állították a síremléket).
A sírkőnek letört és hiányzó felső felén véshették be az elhunyt gyermek nevét, életkorát. Az
apa nemzetségi neve ritkán fordul elő. 58 A síremlék keltezéséhez nincs támpontunk. Mindenesetre
a III. század dereka előtt készülhetett.
Még hiányosabb a szintén ezen leletmentés során talált síremléktöredék (6. kép) felirata. Az össze
sen megmaradt 10 betűből 59 csak az utolsó előtti sor érthető valamennyire: egy P(rimus) P(ilus),
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vagyis legmagasabb rangú centurió, talán az aquincumi LEG(io)-ból, készíttette, valószínűleg atyjá
nak. A legalsó sor ugyanis ez lehetett: P(atri?) F(ecit).
A két modern munkásház és környéke helyén azonban négy rómaikori lakóház csoportja 60 épült
ki fokozatosan a II—III. század folyamán. Feltárható részeik alaprajza a 15. sz. képen látható, ebben
a kötetben a 44. lapon. A házakat szabálytalan formájú és kiterjedésű sikátorok választották el egymás
tól. A nyugatra eső ház, 61 amely építkezési korszakonként legalább 4—6 lakóhelyiségből állott, két
fürdőkádat (7—9. kép) is tartalmazott. Az egyik a padlón át, alulról nem volt fűthető, de vezethettek
belé csövön át melegített vizet. A másik 62 cserépkád tartalma fűthető volt a rómaikorban legmoder
nebbnek számító padlófüfési
rendszer
révén. Az így nyert hőmérséklet a fürdővíznél
kb. 27 Celsius fok lehetett, magának a fürdőszobának a hőmérséklete pedig 22—23 fokon állandósul
hatott. Az oldalfalak és a padló alatti tüzelőtér között üreges közlekedést biztosítottak lábas tégláknak
egymásra és egymás mellé erősítése által, de a saalburgi, rómaikori fűtés kipróbálása során bebizonyo
sodott, hogy — eddigi feltevésünkkel ellentétben — a falon rakott cső tégla-rendszer mégsem hatott
fűtőfelületként, mert az ilyen falrészek hőfoka, az 5 napos kísérlet során végig alatta maradt a helyiség
állandósult hőmérsékletének. 64 Más, fontos szerepe volt a fali üregrendszernek: kéményül szolgált és
a falfelület hőfokát olyan magasan tartotta, hogy a falsík állandósult felmelegedése megakadályozta
gőz, pára keletkezését, és így az itteni falfestés is száraz maradt és tartósan fennmaradt. Lehetséges,
hogy a mintegy 27 fokos langyos víz nem elégítette ki a ház fürdőző lakóit és a kádtól messzelevőnek
tűnő fűtő kemencét a II. építkezési periódusban éppen a kád alá helyezték át, a helyiség túlsó oldalán
e l is falazták az első tüzelő nyílást.
A szóbanforgó házcsoportot a fővilágtájak irányaiba építették meg, de kérdés, vajon valóban
azért, amint ez pl. a Caracalla-fürdők elhelyezésénél tudatosan történt, hogy így a házak mindegyik
oldalát érje napsütés, legalábbis dél, kelet és nyugat felől — a kádas, medencés fürdőhelyiségeket.
Az első építkezés és a későbbi újjáépítések és kibővítések során is nagy mennyiségben használtak fel
katonai bélyeges téglákat, amelyeken több, Aquincumban állomásozó csapattest nevét 65 olvashatjuk,
rövidítésekkel. Ezek a névbélyegek szavatoltak a kitűnő minőségért, esetleg az előírt mennyiségek
elkészítését igazolták. De nem falba beépítve találtuk a téglákat, hanem törmelékben, omladékban,
illetőleg sírokhoz felhasználtan; ezért bélyegeik nem jelentenek pontos korhatározást. Katonai bélye
ges téglaanyaghoz elsősorban a légió magasabbrangú tisztjei juthattak, főként az erődített tábor
kiépítésének — akár befejező — korszakában is. Az a feltevésünk tehát, hogy az első építkezés során
a légió vagyonosabb tisztjei emeltek ezen a helyen, a katonai táboron kívül ,,luxus lakokat" (10. kép),
hogy a szolgálati idő letelte után itt tartózkodjanak. Természetszerűleg az ilyen díszes lakóházakat,
a legköltségesebb fűtési rendszerrel, csak akkortól volt érdemes építtetni a légióval kapcsolatban álló
személyek részére, mikor annak állomásozása Aquincumban már véglegesnek, állandósultnak ígérkez
hetett, vagyis i. sz. 105 körüli időtől — legkésőbben, amikor Aquincum tartományi és helytartói
székhellyé vált.
Ez a történeti háttér és a csapattestek bélyeges téglái között elkülöníthető korcsoportok bizony
talan, de — amint látjuk a 40-57. lapokon, mégis helyes és találó keltezési támpontot nyújtanak. Még
határozottabb alapot jelent a feltárt csatorna-hálózat (e kötetben 44. old. 15. kép: cs 1—cs 5 ; 11. kép),
a csatorna-vonulatok szintjeinek 67 összehasonlítása. Az egyes építkezési periódusok viszonylagos
időrendjét, egymásutánját biztosan adják meg ezek a csatornák, ha a vízelvezető csövek kiindulásai
nak és betorkollásainak egymásfölöttiségét összevetjük. Ezen az alapon egyazon periódusba tartozó
nak bizonyult a „csatorna 1 és 3 " (I. építkezés), 68 ugyanígy a „csatorna 2 és 5" (II. periódus). 69 A
„csatorna 4 " mindegyiknél mindvégig magasabb szintben vonult (III. építk. korszak). 70
A szennyvíz-elvezetők kiindulásainak a magasságpontjai, illetőleg a feltöltésekkel ismételten
felemelt padozatszintek nyújtják az összekötő kapcsot a 3 építkezési periódusban 71 fennálló helyiség
csoportok összetevéséhez. Ehhez a viszonylagos időrendhez az apró leletek (érmek, téglabélyegek
stb.) szolgáltatnák az abszolút korhatározást. A beépítettség és a lakottság alakulásának így nyert
képe a 40-70. lapokon olvasható.
Feltűnő az, hogy a III. építkezési korszak során (Diocletianus korában?) különösképpen a
nyugatra eső házat bővíthették ki, hiszen a déli oldalon bekövetkezett megtoldás — legalább 4 helyi
séggel — talán szoros tartozékának tekinthető, mert csak egy keskeny, fedett folyosó választotta el,
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illetőleg kötötte össze a szóbanforgó nyugati és déli szárnyat. Ezt a terjeszkedést azzal magyarázzuk,
hogy az anyagi eszközöknek és igényeknek eme gyarapodása, esetleg a III—IV. század fordulójától,
a nagyvagyonosság és a nagybirtok elburjánzásához 72 nyújthat adalékot, az aquincumi katonai kolónia
körzetében is. Ez egyik oka lehetett annak, hogy a IV. század elejére a pannón-kezépdunai tartományok
vezérszerepének a társadalmi és gazdasági alapjai meggyengültek, és ez természetesen együttjárt
a hegemónia elvesztésével.
A lakóház-csoport végsorsának, felhagyásának a kifejtését Sz. Póczy Klára adja elő ebben a kötet
ben, az 52-70. lapokon. Mi csak arra mutatunk rá, hogy ez a hely a rómaikor vége felé, amikor a legiótábort — jelenlegi feltevéseink és kutatásunk szerint — a Duna mellől délnyugat felé tolták el, 73
az itteni házcsoport 50—100 m-es közelségre került annak délnyugati sarkához, sőt csaknem az erődí
tett tábor elé. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a tábori kolóniának ezt a részét előbb ürítették ki régi
lakói, már akkor — valószínűleg a IV. század derekán —, amikor még az erődítmény mögött, attól
nyugatra virágzó ókeresztény község tanúságaként, bazilika és temetőkápolna épült. 74
Azon a területen, ahol az erődített tábor belsejét tételezi fel a szakirodalmi hagyomány, három
helyen is folyt modern beépítést megelőző, illetőleg kísérő leletmentés ezekben az években: a Miklós,
a Laktanya és a Sorompó utcában. A Miklós u. 32—40. sz. telkeken a XIX. századi temető sírbeásásai erősen megzavarták a régebbi földrétegek képét. A kutatóárkok oldalaiban mutatkozó,
kelet-nyugati és észak-déli irányú, részben párhuzamosan haladó árkok rendszerét és összefüggését
még a következő években folytatandó kásásaink hivatottak tisztázni. Alighanem az i. sz. I. századi
földmű-tábor, esetleg a Domitianus-kori legiótábor sáncárkait jelentik.
A III. ker. Laktanya u. 31. sz. alatt, az északabbi udvarban, gazdagon dekorált építmény tarto
zékai a jelentkező rómaikori falmaradványok és díszítő elemek. 75 Az erődített legiótábor parancsnok
sági központjának a szomszédságában vagyunk ezen a helyen. Talán a főtisztek háza volt az a fényűzően
berendezett épület, esetleg a tartományi vagy a táborterületi igazgatás főhivatala. 76 A csonka alaprajz
és a kis területre szorítkozó eddigi feltárás leletei alapján határozottabban nem foglalhatunk állást az
itt kibontakozó tábori építmény rendeltetése tekintetében.
Ennek a teleknek északi szomszédságában, a Sorompó u. 2. sz. alatt, a Kis Dunaág partján,
modern építkezés alapozási gödrében rómaikori terrazzopadló, rajta falfestmény-töredékek, de
odább 77 csontváz mutatkoztak. Eszerint a rómaikor vége felé az itteni lakóépületbe is beletemetkeztek.
Átellenben a dunai szigeten az ún. helytartói
palota
épült.
Szemlénk földrajzi sorrendje alapján most az óbudai Hajó
gyárszigeten folytatott kutatásaink 78 legfőbb eredményeiről
adunk előzetes jelentést. Az utóbbi három év során összesen
17 hónapon át volt módunkban — a modern gyár műhelycsar
nokai között rendelkezésre álló szabad területeken — a császári
helytartó (Kelet-Pannónia kormányzója) fényűző villájának terv
szerű feltárását végeznünk. Ennek eredménye (12. kép, alaprajz)
ugyan üres foltokat is mutat még a modern gyár építményei
helyén, de mintegy kétharmad részében 79 már sikerült megrajzol
nunk az antik palota alaptervét.
A főépítmény szélessége, vagyis észak-déli kiterjedése 80
közel 83 m. A kelet-nyugati irányú kiterjedésére ma még csak
következtethetünk -— a feltártság mai fázisában —, vagyis
hosszúsága 106—8 m lehetett. A négy építkezési periódus közül
a III. építkezés, mint a kiépített főépítmény, a tulajdonképpeni,
teljes palota. Ezen belül is ez talán három építkezési szakaszt
jelent, amennyiben kiépítésszerűen, fokozatosan nyerte el a leg
teljesebb formáját. 81
Az I. építkezésből eddig egyetlen kőfalas létesítmény vált
24. kép. Szökőkút (?) tartó hengere a palota udvaráról
26*
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ismertté: a déli szárny közepe táján, kisebb, fallal bekerített udvar (az alaprajzon 27 sorszám) dél
nyugati sarkában kis szentély9® (az alaprajzon 28 sorszám) romjai kerültek felszínre. Még érdekesebb
ennél, hogy ez alatt a szentély alatt :— más tájolásban — egy korábbi szentély falmaradványait találtuk
meg (13. kép). Utóbbi alighanem Mercurius istenség 83 , illetőleg esetleg ezzel a római istenséggel
azonosított bennszülött istenség számára épülhetett, mert a későbbi cella falába, nyilván mint az előző
építkezés bontási anyagát, egy MERCV[rio] AVG(usto) („a fenséges Mercurius-nak") ajánlással kez
dődő fogadalmi oltárkövet is beépítettek. Ennek a felirata a habarcsba nyomódott (14. kép), és ezek a
szavak fennmaradtak a kőoltárka kiszedése után is. A helytartói palota építésének a megkezdése előtt
tehát ez a legkorábbi szentély állhatott itt, talán az őslakosság, esetleg a dunai kereskedelem oltalma
kedvéért, amelynek nyilván kikötőhelye lehetett ezen a tájon.
A II. építkezési periódus falmaradványai 84 és a főépület közötti kapcsolat még nem tisztázódott,
mert ezen a dunai szigeten a talajvíz felhatolása eddig megakadályozta, hogy a szükséges pontokon a
megfelelő mélységig leáshassunk, a szóbanforgó periódus alaprajzának teljesebb kikutatása céljából.
Feltűnő, hogy legmélyebbre ennek az építkezésnek a falait alapozták, és ezeknek megmaradt felszíne
alatt 55—85 cm mélyen, szabályos elrendezésben és párhuzamosságban üreghálózat85 vonul bennük.
Valójában ma még csak találgathatjuk ennek az építkezésnek a rendeltetését és helyét az itteni periódu
sok időrendjében.
A III. építkezési periódus maga a palota. A kiépítés menete ez lehetett: először, vagyis i. sz.
107-ben86 a keleti szárny létesülhetett, amely önmagában tekintve sarokrizalitos, homlokzat-folyosós
villa urbana-űpus (luxus villa). A kiépítés második szakaszában épült meg a déli szárny, 87 esetleg
hasonlóan egytraktusú helyiségsor az északi oldalon is. A harmadik fázis a fürdőosztály (15. kép),
az északi szárnyon. A kiépítésnek ez a három szakasza aránylag rövid időközökben folytatódott,
talán egy évszázad alatt fejeződött be, amit pl. a keleti szárnynak tisztán mértani díszítményű (16.,17.,
18. kép) és az északi oldalnak állatalakos m o %a i kj a i (19., 20., 21. kép) közötti kortávolsággal 88
demonstrálhatunk. Az alaprajzot bővítő, változtató építkezési periódusokon kívül számolnunk kell
még tatarozások, javítások nyomaival is. Utóbbiak 89 olykor olyanmérvűek voltak, hogy a padozat
alatti fűtőtér tartó oszlopait is részben újjá kellett építeni.
Az alaprajzi IV. periódus a középső nagyudvarban beépítést, az északkeleti saroknál, illetőleg
esetleg az északi középkapu előterében kőfalas elkerítéseket jelentett. 90 Ideje — a nagyszámú, részben
építményeiből kibontott bélyeges téglák alapján — Caracalla-Elagabal korszaka (211—222).
A palota egyes szárnyainak a rendeltetéséről ez alkalommal a következő megjegyzéseket bocsát
hatjuk előre: a keleti szárny — túlnyomóan mozaikos 91 helyiségeivel — a helytartó és környezete
szórakozására (16-18. kép), reprezentatív célokra szolgálhatott. A déli szárny padozatait és belső faldíszí
téseit jóval egyszerűbb kivitelben valósították meg, a másik két szárny dekorációjához képest. Talán
ebben a részben lakott a kiszolgáló személyzet, itt találtak elhelyezést a raktárak. Az északi szárnyat
a fürdőhelyiségek csoportja jellemzi (23. kép).
A középső nagyudvar építményei között a legproblematikusabb a toronyszerű létesítmény 92
rendeltetése. Szökőkút tartó hengere lehetett a többvájatos kőhenger 93 (24. kép). Az udvar közepén
a különálló, lépcsős, két helyiséges építmény 94 feltevésem szerint a császárkultusz célját szolgálhatta,
mint s^entély. Mellette dupla embernagyságú mészkő szobortorzó (25. kép) került elő, amely való
színűleg Marcus Aurelius császárt ábrázolhatta, ha a nyak- és tarkórész-töredék hajviseletéből
szabad ennyire következtetnünk.
A palota környezetének (26. kép, alaprajz) legutóbbi kutatása alapján fennáll annak a lehetősége,
hogy a helytartók palotája, fényűző villája mégis szigeten épült, az erődített tábor előtt, vagyis ez
mégsem terjedt el eddig a helyig. Továbbkövetkeztetve: az óbudai Kis Dunaág mégis megvolt már
a római korban. 95 A palota északi előterében valószínűleg a III. század elején épített gyűjtőcsatorna^
(27. kép) az óbudai Dunaág felé lejt, sőt egy falmaradványon át vágott, szabályos nyíláson keresztül
beletorkollik a Duna-ág medrébe. Ez a fal — a partoldalban — 80 m-nyi hosszúságban kíséri a medret; 97
eszerint talán /e/Aö/ó'-építményhez tartozhatott. De további jelenségek is nyilvánultak meg amellett,
hogy a helytartói villa-csoport magános építkezés lehetett a dunai szigeten. 98 A „helytartói palota"
elnevezés mindenképpen megilleti ezt a díszes villa urbana-t, akár a legiótábor belsejében, akár ennek
védett előterében feküdt. 99 Déli szárnyában ugyanis, a bennszülöttek(P) számára épült szentély körüli
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25. kép. Kétszeres embernagyságú mészkő szobor (M. Aurelius?)

26. kép. A helytartói palota környéke. Helyszínrajz

udvar 100 kerítésfala mentén, fogadalmi oltárköveket állítottak fel — sorba rakva, amelyeket mind
helytartók, egyetlen esetben helytartó felszabadított rabszolgája emeltek. Az oltárkő-sorozat állításá
nak az időtartama kb. a 120—210 évek közét öleli fel. Ezt a 8 db kőoltárkát csoportokban találtuk
meg. Közöttük még 10—12 oltárkőnek lehetett volna hely, és így esetleg nem véletlen, hogy még kb.
ugyanennyi oltárkő-felirat lelőhelyeként jegyezte fel a szakirodalom az óbudai Hajógyárszigetet,
illetőleg a Hajógyár melletti Dunamedret. 101 A „palota" helytartói, ill. legióparancsnoki használatát
tanúsító oltárkő-sorozat a régebbi leletek alapján i. sz. 283 körüli időig hosszabbodik meg, ha meg
előző következtetésünk helytálló.
Néhány fontosabb lelet még megemlítendő a helytartói villa feltárásából. A mintegy 20 darabból
összeállított més^Ms^pbor102 (28. kép) szerintünk Nemesis Fortuna szinkretisztikus, vagyis Nemesist
és Fortunát egybeolvasztó istenséget propagálja. Ehhez figyelembe veendő, hogy Aquincumban
éppen Nemesis (Végzet) Fortuna (Szerencse) kapta a legdíszesebb oltárkövet, továbbá Nemesis
kultuszának a központjában vagyunk, vagyis Nemesis omnipotens-Regina („a mindenható, az isten
királynő Végzet") kultuszhelyén, ahol azzal a Dzana-val is egyesül, 103 aki mögött a bennszülöttek
nőistensége rejlik. Aur(elius) Audentius oltárán is Nemesis Fortuna alakját faragták ki.104
Az egyik csatornában találtuk egy díszes üvegpohár töredékeit, alján kétsoros írással105 (29. kép):
PROP I N A („Igyál az egészségemre").
Az épebb fenntartású fogadalmi oltárkövek vagy csak a birodalmi „jogrendet" megszemélyesítő
Iuppiter-nek szóltak vagy neki és a legkülönbözőbb istenségeknek. I. sz. 120 körüli évekből való
egy homokkő oltárka; felirata kiegészítve: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) — P R O SALVTE — L(ucii)
G O R N E L I Q — LATINIANI — LEG(ati) AVG(usti) — P R O PR(aetore) — IMBRASVS — LIB(ertus ?) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

Értelme: A legjobb, legnagyobb Iuppiter-nek L(ucius) Cornelius Latinianus császári helytartó
üdvéért Imbrasus, az ő felszabadított rabszolgája™ teljesítette fogadalmát, mert (az istenség) kiérde
melte.
A 156—8 években működött Kelet-Pannónia legfőbb uraként 107 a következő kőoltár &\\itó]a.:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) — E T LARIBVS MILITARIBVS M(a)RC(us) — IALLIVS BASSVS —
LEG(atus) AVG(usti) — PR(o) PR(aetore).
A felirat jelentése: A legjobb, legnagyobb Iuppiter-nek és a katonai Lar-oknak 108 M(a)rc(us)
Iallius Bassus császári helytartó.
.
A 161—9 vagy a 176—180. években kormányzott a császár nevében egy ép köoltár készíttetője,
amelyen a felirat így hangzik : I(ovi) 0(ptimo) M(aximo) E T DI(i) S DE—ABVSQ(e) — Tl(berus)
HATERIVS SATVR—NINVS LEG(atus) AVGG(ustorum duorum) — PR(o) PR(aetore) SOD(alis)
AVG(usti) CVM — L A T R O N I A N O FIL(io) TRIB(uno) — MIL(itum).
Értelme: A legjobb, legnagyobb Iuppiter-nek és az isteneknek meg az istennőknek Ti(berius)
Haterius Saturninus, a két császár helytartója, a császár kísérője, Latronianus-szal, az ő fiával, légiói
főtiszttel együtt. 109
I. sz. 210 körül, de esetleg már 154-ben110 helytartóskodhatott Aquincumban az eddig szintén
nem ismert Sabinianus, aki ezzel a felirattal állíttatott kőoltárt a szigeti villa szentélye mellett: IOVI
I V N O N I — M I N E R V Á É — C(aius) VALERIVS — [SabiniajNVS — LEG(atus) AVG(usti) PR(o)
PR(aetore) — CO(n)S(ul) DESIG(natus) — E T SALVIAE LVCIOLAE EIVS.
Értelme: Iuppiter-nek, Iuno-nak és Minerva-nak C(aius) Valerius Sabinianus császári helytartó,
kijelölt c o n s u l . . . és az ő Salvia Luciolajának.
A „palota" romjait betöltő törmelékből két strko-töredéket111 is felszínre hoztunk. Az omladékrétegből szórványosan késő rómaikori érmek kerültek elő. A szakirodalom 112 sírok feltárását jegyezte
fel. Eszerint a helytartói villa is osztozott az aquincumi, legiótáboron kívüli kültelepülések végsprsá-

27. kép. A palota É-i előtétében gyűjtőcsatorna vezet a Dunaág felé

407

408

28. kép. Nemesis-Fortuna mészkőszobor félember nagyságú)

i

ban: a IV. század során közelébe temetkeztek.
A Nemesis Fortuna-szobor globus-át (világ
éggömb), amelyet az istennő a kezében tart, a
szobor-törzs részeitől 20 m távolságra találtuk
meg. A feltárás eredményei eddig még nem
adnak támpontot annak a feltevésére, hogy ma
gának a palotának a romosodó falai közé is vág
tak volna sírokat a IV. század derekán, illetőleg
vége felé, ahogyan pl. ez bekövetkezett az erő
dített tábor déli, nyugati és nyilván északi
szomszédságában.
Szemlénk folytatásaként fővárosunk északi
részébe haladunk tovább. Az ún. polgárváros
III. építkezési periódusának az emlékei közé
vágtunk bele akkor, amikor az aquincumi mú
zeumi irodaépület hátsó udvarában a falmarad
ványok konzerválásához szükséges meszes göd
29. kép. Fényűző üvegpohár alja, írással (helytartók palotája)
röt mélyítettük. Terrazzo-padozatra akadtunk,
zöldes, üvegszerű zománccal simított felülettel, a legegyszerűbb edénycserepek és 40—50 cm
vastag falak társaságában. A múzeum épületeitől keletre, a Gázgyár mélyépítései kapcsán
ismételten leletmentő felügyeletet teljesítettünk. Előbb téglafalas sírkamrákat és egy — melléklet
nélküli — csontvázat, 113 majd három 114 csontvázat és mellettük cserépkorsókat találtunk.
A „polgárvárostól" északra a „Római fürdő" területéről fogadalmi köoltárkát (30. kép) hoztunk
be kőtárunkba. Feliratának a kiegészítése a
következő : SILVANO — SILVESTRI —
G(aius) TITIVS — PLATANVS — AVG(ur ?
AUGustalis ?) M(unicipii) AQ(uincensis) —
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).
Értelme : Az erdei Silvanus-nak G(aius)
Titius Platanus, Aquincum város jósló papja115
(császárkultusz-testületi tagja?) teljesítette foga
dalmát, szívesen (az istenségnek, aki) kiérdemelte.
Platanus jósló pap (?) a 124 és a 194 évek
között teljesítette fogadalmát. 116 Feltűnő a neve,
amelynek az eredetét csak találgathatjuk. A pla
tánfa szent fa, de pl. lehetséges, hogy az augur-ok
funkciójával is kapcsolatos volt.
Az aquincumi múzeum
gyűjteményének
értékes gyarapodását jelenti négy alakos díszítésű
lelet. Ezek ugyan régebben kerültek elő a földből,
de a publikálásukat elvállaló kutatótársunk el
hunyta megakadályozta közzétételüket. A szóban
forgó emlékek kiválósága azonban megkívánja,
hogy ha némi késéssel is, de tudományos kuta
tásunk figyelmét felhívjuk rájuk.
A középdunavidéki b r o n ^ dis
^páncé
lok kérdéséhez kitűnő gyarapodás a Mars-alakos
trébelt díszítésű dombormű 117 (31. kép). Első lá
tásra lábpáncél-dísznek tűnik fel, de a szakiroda30. kép. G. Titius Platanus augur (?) fogadalomteljesítése az
erdei Silvanus istenségnek
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31. kép.

410

Mars-alakos

díszpáncél-töredék

(bronzból). Aquincum, táborváros

32. kép. Falfestmény-töredék. Aquincum, polgárváros

33. kép. Fehér márvány dombormű. Aquincum, polgárváros
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34. kép. Sírdombormű (mészkő). Aquincum, táborváros

lom inkább ló számára készült homlokvédő lemen
nek minősíti. 118 A szarmata lovasok védték pán
céllal lovaikat, a rómaiak tőlük vehették ezt a
szokást, minthogy Aquincummal átellenben, az
alföldi síkság felől is szarmata nép fenyegetett.
Az aquincumi „polgárváros" déli részében
egy lakóház törmelék-feltöltéséből 119 vettük ki
a háromalakos
fa Ifestménytöredéket
(32. kép). Talán egy harckocsijelenet részlete. A
korábbi építkezés elpusztulása után, alighanem
a Marcus Aurelius császárkori háborúk korsza
kában, a régi falfestmény-darabok tömegével
egyengették el az új, felemelt talajszintet. A be
mutatott freskó-töredék eszerint a II. század 2.
fele előtti időben készülhetett.
.'..,.. A. 11 ö r t márvány
dombormű
tö
redékei kerültek elő ugyancsak a „polgárváros
ban", a kelet-nyugati főutca csatornájából. A
kőzettani vizsgálat szerint anyaga oltvidéki már
vány, tehát eredetét Dacia-Moesia térségében
kell keresnünk. 120 A dombormű 121 öt alak csoportja
(33. kép). Középen Venus, a főalak magasodik ki.
Nemcsak méretarányban, de a megmunkálás
finomsága tekintetében is nagy különbség áll
fenn a két oldalon nyersen kidolgozott alak
párok és az istennő felmagasított középfigurája
között. Ez a Venus-típus Praxiteles „knidosi
Aphrodite"-jáig megy vissza,122 és gyakori ábrá
zolási mód. A mellékalakok kiléte részben kér-

35. kép. Síremlék. Előbbi dombormű kiegészítéséhez.
Aquincumból
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déses. Venus jobb oldalán kétségtelenül Amor és Psyché alakjait faragták ki. Az istennő bal oldalán
látható alakcsoporttal a Medici-gyűjtemény Aphrodité-szobra oldalán szintén delfinen ülő gyermek
alakját utánozhatták. Ezen a helyen nem találgatjuk, hogy a mellette álló férfialak kit ábrázol?
A fekvő oroszlánpárral, szakállas fejjel és hengerrel koronázott sírdombormü1^ (mészkőből,
34. kép) a legjobb alkotás Aquincum körzetében, a hasonló témájú kőemlékek csoportjában. Kiegészí
téséhez fontos támpont egy épebb aquincumi síremlék (35. kép), amely ugyanannak a helyi kőfaragó
műhelynek későbbi készítménye lehet. 124
Végső értékeléssel talán megállapíthatjuk, hogy az 1951—53. évek folyamán a Budapesti Történeti
Múzeum, ókortörténeti-régészeti vonatkozásokban is, ugrásszerűen jutott előbbre a feltárás és a
történeti problémák kiszélesítése terén, a megelőző évtizedek szűkebb anyagi és személyi lehetőségei
hez képest. A fővárosi múzeum szakembere ezúttal már nem magára hagyatva volt kénytelen megtenni
a megfigyelések terén azt, amire egy ember képes, hanem a M. Tud. Akadémia Régészeti Főbizottságá
nak jelentős támogatásával, kielégítő anyagi eszközök keretében, tervszerű és előkészített munkaterv
és feltárás-irányítás jegyében, tökéletesebb technika módszerével, az eltúlzásokat és eltévelyedéseket
kizáró kollektív, munkaközösségi kutatással az aquincumi település-történet problémáinak átfogó
és rendszeres felgöngyölítéséhez foghatott régészeti osztályunk. .
A M. Tud. Akadémia régészeti ötéves terveinek megfelelően a jövőben elsősorban Aquincum
helyrajzi képét és kérdéseit kell tisztáznunk, egyben Aquincum hatalmasra nőtt emlékanyagát végre
teljességében közzétesszük.
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Az Aquincumi Múzeumot mint tudományos intézményt
1953 VI. 12-én egyesítették a Fővárosi Régészeti Inté
zettel, és így a jövőben a Budapesti Tört. Múz. régészeti
osztálya — mint az egyesített intézmény — neve jelenti
az aquincumi gyűjteményt is.
Előzetes jelentések az Aquincumi Múzeum korábbi
ásatási eredményeiről és gyarapodásairól: Bp. Rég, XII.
1937. 261. skk.; XIII. 1943. 14. skk.; XIV. 1945. 451.
skk.; XV. 1950. 303. skk.; A É 78. 1951. 121. skk.
1951. IX. 12-én, fedőlap nélkül és csonkult állapotban.
Feliratát Nagy T. dolgozza fel. A budai hegyvidék egyéb,
szórványos leleteiről 1. Nagy L. : Bp. Rég. XIV. 1945.
535. skk.
Schauschek J. megállapítása.
A cserépcső-vezeték darabjait középkori osztályunkra
(Vármúzeum) szállítottuk, a kőkoporsót az Aquincumi
Múzeumba.
A 287 cm magas, 117 cm széles síremléket (Budapest
története, 1942, L/2, k., 97. t.; S.Ferri: Arte Romana
sul Danubio. Roma, 1933. 168. Fig. 174) a budai Várkert
ben végzett középkori ásatások kapcsán hozhattuk el.
A jelentős részleteiben kiegészített szobor 127 cm magas.
SeengerE. hívta fel figyelmünket a gőz ártalmas hatásának
kitett szoborműre.
A leletegyüttes értékelését Nagy T. végzi el. Az oszlopot
koronázó szobor félembernagyságú. A több töredékben
előkerült luppiter-os^lop kiegészített másolatát az Aquin
cumi Múzeum előtt tervezzük felállítani, ahogyan erre
a mainzi, díszesebb és magasabb előkép (E. Neeb:
Saalburg Jahrbuch. 3. 1912. 9 9 - 1 0 0 . old. és 51. kép)
másolatának a felállítása követendő példát nyújt.
Mind Iuppiter, mind Hercules istenséget a szokásos
attribútumokkal (jelvényekkel) látták el. Utóbbi bronz
szobrocskája 18,7 cm magas.
A Fényes E. utcai kapu közelében. A modern csövet
már ráépítették a kőkoporsóra, amikor tudomást szerez
tünk a leletről, ezért egyelőre nem emelhettük ki a föld
mélyéből, hanem leírás, lefényképezés stb. után újra
vissza kellett földelnünk.
A kőkoporsó fedőlapját darabokra törten ástuk ki,
belsejében nem maradt ránk melléklet. A kőkoporsó
mellett mutatkozó csontváz szintén megbolygatott
állapotban, minden melléklet nélkül került elő.
A kiegészítéseket zárójelek közé írtuk. A felirat 5
sorát kötőjelekkel különítettük el. Az erősen likacsos
felületű feliratos mező 93,5 cm hosszú, 40,5 cm magas.
A szöveg olvasásához megjegyezzük, hogy a 4. sor
belsejében mintha a DOMNIN-betűcsoport után ere
detileg is üresen hagytak volna 1 betűnyi helyet, mert
már akkor likacsos volt a kő felülete. Esetleg ezen a
rongált helyen még 1 betű (V ?) állhatott. A D O M N I N
betűk közül az utolsót kissé megmagasították, de azért
— szerintem — erőltetett volna I-vel való megtoldásra
gondolni. Eszerint kevéssé valószínű, hogy Domninua
vagy Domniniva nevet véstek volna erre a feliratra.
Pl. Aquincumból kőfelirattal tanúsított esetek arra, hogy
a katona-gazda felszabadította anyává lett rabszolga
nőjét: C(orpus) I(nscriptionum) L(atinarum) — röv. ;
G I L - I I I . 10510, 143473 sz. Ugyaninnen pl. a CIL III.

3607 sz. sírkő-felirat örökít meg olyan esetet, amikor a
volt patrónus forma szerinti házasságot is kötött szabaddá
nyilvánított élettársával. Csakhogy ő maga is felszaba
dított rabszolga volt valamikor, tehát a sorsközösség is
közrejátszhatott a később rabszolgatartóvá vált szabados
megértőbb magatartásában.
Mucianus és Domnina kapcsolata alakulásához hasonló
eset 6—7 lehetett Aquincumban.
13
ViskyK.: A É 79. 1952. 113. skk.
14
CIL III. 15171. sz. A fogadalomteljesítő foglalkozása
Nagy L. helyesbítésében: m(iles) l(egionis) s(ecundae)
a(diutricis) p(iae)f(idelis) Seve[r]ian(a)e, vagyis: Severus
(császár) II. „segítő", hűséges, kötelességteljesítő légió
jának a katonája. A É 52. 1939. 144. Szögletes zárójelek
között a feliratból kitöredezett rész látható.
15
A Severiana-jelző csak kivételesen fordul elő Septimius
Severus vagy Caracalla (193—211, 211 — 7) korában,
amint G. Bersanetti (Athenaeum 18. 1940. 111.) kifejti.
16
Legutóbb erről: NagyL.: Bp. Rég. XIV. 1945. 5 4 3 - 4 .
17
Pl. egy másik Aur. Mucianus sírtábláját (Bp. Rég. VIII.
1904. 171.) az aquincumi polgárvárosmenti, késő római
kori temetőben használták fel másodlagosan sírfedő
lapnak, ö is mil(es) leg(ionis) II adi(utricis), a II. „segítő"
légió katonája volt. Az Aur. Mucianus név a CIL III.
indices (tárgy- és névmutatók) alapján a Balkánon a
leggyakoribb. A Domninos-Domninus név viselői ke
letiek : Paulys Realencyclopädie d. klass. Alt. (röv. : RE),
Stuttgart, 1903. Domninos c , 1521 — 6.
18
Az oltárkő 101,5 cm magas. Talpán 6—7 cm mély, 4 x 4
cm-es, tetején 9 cm mély, 6 x 6 cm-es lyuk. Utóbbiba
erősíthették az istenség szobrocskáját, előbbi révén
talán talapzatfélébe rögzíthették. A felirat néhány betű
jét monogrammszerűen egybekapcsolták : A -(-E (1. sor),
N + T (3. sor), A + L (6. sor), V + A (7. sor).
19
B(ene) f(iciarius) leg(ati)..., vagyis : a helytartó „ked
vezményezettje". Bp. Rég. XV. 1950. 4 5 9 - 4 6 0 . old.
és 9. kép.
20
A légió hadba vonulásaihoz i. sz. 210 körül részletesen:
E. Kitteriing: R E . Stuttgart, 1925. Legio c. II. rész.
1450—1. A IV. Fia via légió aquincumi tartózkodása a
203—9. években kofelirat által igazolva (AÉ 78. 1951.
135. old. és 94. j.). Az adversus defectores et rebelles („a
szökevények és lázadók ellen") Aquincum körzetében,
ebben az idő tájban folyt harcok első észre vevője: A.. D.
Dmitrijev: A É 80. 1953. 88.
21
Legutóbb a Bécsi út 166. sz. körüli temetkezésekről 1.
Bp. Rég. XV. 1950. 305. skk. A leletmentés és a lelet
együttes feldolgozását az állandó ügyeletet ellátó K.
Kába Melindától várjuk.
22
A szomszédos telkek hasonló leleteiről részletesebben:
A É 78. 1951. 1 3 0 - 2 .
23
Alakos és sávos falfestmény-töredékek, érem-kincslelet,
stukkópárkány részek, mészkőpárkány darabja, kőke
rítés részlete stb.
24
Nagy L. : Az óbudai ókeresztény cella trichora.. . 1931.
9. és 15. Az 5. korszak azonban már a temetőkápolna
(cella trichora), a temetőként való felhasználás ideje.
25
A III. sz. elejétől vált szokássá az Aquincum-környéki
hegyvidéken, hogy a villák lakói házuk mellé temették
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28

29

30
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33

34
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el elhunytjaikat; 1. ehhez részletesebben: NagyL,,: A É
52. 1939. 118. skk.
A kőoltárka 57 cm magas. A betű vájatokban az egykori
vörös festés nyomai még megmaradtak. Porózus, silá
nyabb kőzetfajta. Képét 1. a latin nyelvű közlésben:
Acta Antiqua A S H 1. 1952. 196. A betűvéső egybe
kapcsolta az A-f D, A + V + R (a 6. sorban), az A + T ,
M + E (a 7. sorban), az M-f-E (a 8. és a 9. sorban), a t
V + E, E + T , N + T (a 10. sorban) betű-csoportokat.
Cn. Cl. Severus és L. Ti. Cl. Aur. Quintianus (Pompeianus) ekkor viselték a császárkorban már csak for
mális, naptárfontosságú consuli tisztséget. W. Liebenam;
Fasti c o n s u l a t e s . . . Bonn, 1909. 29. CIL III. 870,
1139.
A név gyakori, 1. a CIL III. és Dessau — I(nscriptiones)
L(atinae) S(electae) névmutatóit. Erőltetett lenne sze
rintem a Donatianus egyéni névre egészíteni ki a 2.
nevét. Az emeritus szó (,,kiérdemesült") azonos értelmű
a veteranus („kiöregedett") fogalommal, amely a kötelező,
legalább 25 évi szolgálati időn túl továbbszolgáló kato
nákat jelöli. A. Domasiçewski: Die Rangordnung d. röm.
Heeres. Bonner Jahrbücher 117. 1908. \\. Fiebiger: RE.
1905. Emeriti c. CIL III. 14013. sz.
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A „polgárváros" romjai láthatók fenntartva az Aquin
cumi Múzeum körül.
Részletesebben 1. Alföldi A.: Bpest története 1/1. 1942.
274, 277.
Viminacium táboránál, amely Kosztolác helyén volt a
szerbiai dunaparton, hastatus (a 3 -ik legmagasabb rangú)
centuriónak a lustrum-a kapcsán állít oltárkövet (CIL
III. 8112. cf. 12656), i. sz. 228-ban, a pénztáros helyet
tese, a légió 11 mérnökével együtt. Aquileia-ban Philippus császár korából (244—9) maradt nyoma hasonló
esetnek (CIL V. 808). Carnuntum táborától DNy-ra
(Bécs és Pozsony között), de annak közelében, i. sz.
205 körül szintén egy primus pilus-naí a lustruma idejére
bérelhette a tábori rétek egy részét az egyik katona
(CIL III. 143563a). A kérdéscsoporthoz legutóbb
Mócsy A. szólt hozzá átfogóan: Acta Arch. ASH 3.
1953. 1 8 9 - 1 9 4 .
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CIL VIII. 18072 (primus pilus, princeps, hastatus;
,,első dárdás", ,,első lándzsás"). Bonner Jb. id. mű,
91. old. és 4. j . H. M. P. Parker: The Roman legions.
Oxford, 1928. 224.
Berve: RE. 1927. Lustrum c. Ehhez a fogalomhoz magyar
kutatók is mélyrehatóan szóltak hozzá, így S^abó A.:
Egyetemes Phil. Közi. 62. 1938. 3 7 4 - 8 ; Archiv f.
Relig. Wiss. 36. 1939. 1 3 5 - 6 0 ; Borzsák l : Antiquitas
Hungarica 2. 1948. 72. skk.
Berve, id. mű 2054, 2057—8. Fontos a Varro-£é\e meghatárázásra való hivatkozás (1. 1. VI. 11): . . . lustrum
nominatum tempus quinquennale. . . „a lustrum fogalom
5 évi i d ő s z a k " . . .
A r ó m a i k o r vége felé a mensor szó más értelmet nyert;
ekkor már: szálláscsináló altiszt stb. Grosse: Röm
Militärgeschichte... 1920. 126.
Me(n)sor
aedi(ficiorum)
magistrafui-in. („építmények
hatósági mérnöke") létezésére adat Aquincumból: CIL
III. 3585 sz. A dalmatiai sírfelirat (uo. 2129 sz.) hatá
rozottan kiírja a mensor aedificiorum („építmények kimérője") kifejezést, az aqiiincumi kőfelirat pedig a magistra
te szót („hatósági") tartja fenn tisztán olvashatóan.

416

38
39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

61

340 cm mélységig keverten került elő közép- és ókori
kerámiatöredék a felső feltöltésből, ami általánosabban
nyilvánul meg a dunamenti gát terében.
Kb. 430 cm mélységben a mai talajszint alatt.
Bp. Rég. XIV. 1945. 454. old. és 2. kép (alaprajz); A É
78. 1951. 124—6. A két nagycsatorna belső metszés
síkjai: 990,6, ill. 1020 cm. 2 A délebbi valamivel nagyobb:
127 cm mély, 78 cm széles (belső terében).
Legutóbb hasonló értékelés: Barkócsj, L.: Acta Arch.
ASH 3. 1953. 2 0 2 - 3 .
Az északabbi nagycsatorna ismeretlen szélességű be
építetlen területsávban fut a mai híd alatt, talán az erő
dített tábor tövében megkívánható holtövezetben.
Átm.: 10—15 cm. Hasonló mészkő golyókat Óbudán
másutt is találtak.
A mai talajszint alatt 293 cm mélységben. A gyermek
csontváz mellett, annak a nyakánál, félhold alakú fém
csüngő került elő. Már szétszórtan találtuk. A F I G SAB
bélyegű tégla olvasásához és korhatározásához 1. : Der
röm. Limes in Österreich 13. 1919. 104. skk. A már
előzőleg talált, dunaparti későrómaikori sírokról bő
vebben: Bp. Rég. XIII. 1943. 3 4 5 - 6 . ; XV. 1950.
4 8 0 - 1 . ; A É 78. 1951. 123.
A mai talajszint alatt 275 cm mélységben. Alapozása kő,
ezen sóderréteg.
Teljes feldolgozásuk Sz. Póczy Klárától, könyvünkben
a 40-80. old.-on.
Fényképe és részletesebb ismertetése, lelőkörülmények:
Acta Antiqua ASH 1. 1951. 1 9 1 - 2 0 0 . (Latin nyelven.)
Áttekintésük és értékelésüket 1.: Nagy L,.: Budapest
története 1/2. 1942. 5 5 6 - 7 . ; Révay ].: A É 1943. 1 4 5 - 6 .
CIL VIII. 7156, 9142 sz. ; Fr. Buecheler, Carmina epigr. I.
Leipzig, 1895. 526, 1974. Legutóbb R. Egger (Der Grab
stein v. Cekancevo. Öst. Akad. d. Wiss., Schriften d.
Balkankomm. XI/2. 1950. 13.) hívja fel a figyelmet egy
sírfeliratra, amelyen a tízéves korban elhunyt gyermek
az aquincumival rokon világnézettel panaszolja :
. . . Fatus aut genesis me fecit carere parentes. . ., vagyis
„a Végzet vagy a Születés már szüleim elvesztésére
ítélt engem". . . Hasonló hangulat nyilvánul meg egy,
legújabban előkerült carnuntumi sírkő-felirat (A. Bet%:
Commentationes Vindob. 1. 1935. 6.) szavaiban:...
Fatus et Fortuna iniquiter iudicavit. . ., „a Végzet és a
Szerencse igazságtalanul ítélkezett felettem. . . " (5 évet
élt gyermekről).
Az elhunyt a mellképen kulcsot tart kezében, hogy
fegyvertárőri hivatására utaljon.
A kurzív jellegű betű-írásmódból különösen az L betű
vésése sajátságos, szinte íC-szerű a 3. sor végén, de ez a
formája is gyakori. R.Cagnat: Cours d'épigr. lat. 4 Paris,
1914. 15, 18.
Az újoncozás egyébként a szóbanforgó korszakban már
a csapattestek állomáshelyeinek őslakosságából ment
végbe. A tribus- és a származási adat kiírása a II. sz. 1.
feléig várható el — általában véve. Bonner Jb. 108/9.
1902. 1 9 5 - 6 .
A három közel-keleti, Ancyra nevű városra (Hirschfeld:
RE. Stuttgart, 1893. Ankyra c. 2221 — 2.) csak helyesírási
hiba feltevése árán gondolhatunk. Formailag mindenek
előtt Nikaia (Nicaea) korábbi nevét (Ankoré; Hirschfeld,
id. mű. Ankoré c.) takarhatná feliratunk városneve, de
Ankora—Antigoneia-t Lysimachos évszázadokkal előbb
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nagyította meg és látta el az új Nikaia-elnevezéssel
(Gudemann: R E , id. mű. 1927. Lysimachosc. 26.). Mauretaniában is létezett egy mons Ancorarius (Schmidt: RE,
id. mű. 1893. Ancorarius mons c. 2115.). A tribus-adat
(választókerület) alapján mégis annak nagyobb a való
színűsége, hogy a fegyvertár-őr Ancyra-ból (ma:Ankara)
származhatott. Fabia Ancyra: CIL III. 6118, 10497,
10499, 12489, sz.; Bp. Rég. 6. 1899. 120.; 7. 1900. 26.
W. Kubitschek: Imperium Rom. tributim descr. 1889.
252-3.
Még vagylagosan: E. Ritterling: R E , id. mű, Legio c.
II., 1925. 1544—5. A legio UHF/, harmadik aquincumi
táborozását egy újabban előkerült feliratos kő (1. előbb
a 20. j.-t) a 203—209- évek között igazolja. Első aquin
cumi tevékenységét, legalábbis osztagainak jelenlétét
változatlanul az I—II. sz. fordulója körül kell feltételez
nünk, mert a CIL III. 10508 sz. sírkő-feliraton még a
Traianus-korban szokásos névrövidítéseket (FF —
Flavia felix, „flaviuszi szerencsés...") használják a
különben is Kölnből származó elhunyt katona csapat
teste megnevezésében. Traianus után ugyanis már a
FL(avia) rövidítési mód használatos. E. Ritterling, uo.
1554. Továbbá a 103—7. években itt működő LEG(io)
X G(emina), a X. ikerlégió bélyeges tégláival fordultak
elő a IV. flaviusi légió téglái (Bp. Rég. XIII. 1943. 533.),
sőt Nagy L. a Kiscelli utcában feltárt kemencében talált
téglákat a IV. Flavia nevével, amely a II. sz. kezdetéig
volt használatban. Ügy tűnik fel, hogy Aquincum tá
borát is, Brigetio-hoz hasonlóan, szintén 3 (esetleg 4)
légió, illetőleg azok osztagai építették ki (1. még az 56.
j.-t). A, BetzésR. No/l ellenvetéseit 1. : Festschrift f. R.
Egger. Beiträge z. alt. europ. Kulturgeschichte. Klagen
furt, 1953. 188.
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Hehler A.: Görög és római arcképszobrászat. 1913.
XLI. skk. Baumgarten—Poland— Wagner: Die hellen.röm. Kultur. Leipzig, 1913. 598. old. 418. kép aláírása.
54
Erdélyi G.: A pannóniai síremlékek ornamentikája. 1929.
21. old. 29. j . A legio IV. Flavia jelzőjének a rövidítési
módja korhatározó szerepéről az 52. j.-ben.
Az elhunyt katonapaenula-jához (bőrkötény) részlete
sebben 1. Hampel J. : A É 30. 1910. 3 1 7 - 325. ; Ku^sins^ky
B.: Bp. Rég. IX. 1906. 5 8 - 6 1 . ; A. Baumeister: Denk
mäler d. klass. Altertums. 1889. 1836—1837. old.
58
A pécsi múzeum 1738 lt. sz. sírtábláján Aur. Proculus
vet. leg. II. ad. (...a II. ,,segítő" légió kiszolgált kato
nája . . . ") egyenesen natione Surus d o m o Hemesa, vagyis
„szír nemzetiségű, Hemesa-i s z á r m a z á s ú . . . " . A társállítókat ez a felirat is cum-os kifejezésekkel, az életkort
q(ui) kötőszavas mellékmondattal fejezi ki, de az aquin
cumi sírkő mégis későbbi készítmény lehet. Bp. Rég.
15. 1950. 523. A lovagrendbe tartozás jelölése V. E. (P)
rövidítéssel Sept. Severus kora (193— 211) óta szokásos.
R. Cagnat, id. mű 112. old., 2. j . A II. sz. közepe óta
használatos : T. Mommsen: S t a a t s r e c h t . . . III. 565.
55/a A Proclianus—Procla házaspár i. sz. 250 körüli haj divatot
követ (1. a 396. oldalon), ez is megerősíti ezt a keltezést.
66

A brigetiói légió bélyeges téglái és L. Caesius Verus sír
emléke az I—II. sz. fordulójáról talán arra mutatnak,
hogy a még osztatlan Pannónia tartomány aquincumi
új táborerődítményének kiépítésében a legio I adiutrix
(I. „segítő" légió) osztagai is közreműködtek. Tanul
mányok Bpest múltjából 9. 1941. 13.
27

Budapest régiségei

Monogrammszerűen egybekapcsolt betűk: N + E (a
2. sorban), A + D (a 4. sorban), N + T + E (a 6. sorban).
A megmaradt síremlék-töredék 40—59,5 cm magas. A
4-ik sorban a likacsok már a felirat bevésésekor meg
voltak.
A Saenius-nomen rövid áttekintését 1.: Stein: R E , Stutt
gart, 1920. Saenius c. 1920. old. Dessau, id. mű, III. 1.
1 9 1 4 - 6 . p. 126.
A megmaradt 1. sorban az . . . VS betűpár a centurió
nomen-jének a végződése, az A betű a cognomen-jének
(egyéni neve) kezdete lehet. A kőtöredék 45 cm magas,
60 cm széles.
Az általánosan kedvelt insula („sziget") szó használatát
nem javasolhatjuk, amíg fogalomkörének a vitája nem
dőlt el. A római császárkori értelem-változásokhoz 1.
elsősorban: A. v. Gerkan: Röm. Mitteilungen d. Deut
schen Arch. Inst. 55. 1940. 158—9.; F . G. Maier: His
tória 2. 1954. Heft 3. 3 3 1 - 2 . old. és 7. j . Valamikor az
insula szabadon álló építménynek volt értelmezve,
amelyet az utca, illetőleg szabad övezet, sikátor vett
körül. Később — különféle hozzászólások szerint —je
lentése a következőképpen váltakozott: egyes lakóház,
bérházak emelete, tűzhely, kataszteri felosztás telkei,
házbejárat.
A 15. sz. képen (alaprajz) a C + D + E + L + M + V főhelyiségekből, N és O mellékhelyiségekből tevődik össze.
A 15. sz. alaprajzon az M helyiségben. (44. old.)
Legfeljebb a padozat hőmérsékletét vehette fel a kádba
öntött víz. A legutóbb Saalburgban megejtett padló
fűtési kísérletek eredményeit 1. részletesebben: Fr.
Kretzscbmer: Hypocausten. Saalburg Jb. 12. 1953. 34.
Uo. 33. old. A saalburgi kísérletnél a bükkfa-szénnel vég
zett begyújtás után 36 óra múltán bekövetkezett a padló
felület és a légtér állandósult hőfoka.
Legkorábbiak aLEG(io)
IIII F(lavia) és &CHO bélyeg
mögött rejlő alakulatok készítményei. A minden sorszám
talán az alakulóban
és népnév nélküli C(o)HO(rs)-on
levő gyalogos, helytartói testőr zászlóalj értendő. A
sorszám és népnév nélküli numerus-ok és ala-k kilétéről
hasonló véleményt E. Polaschek (RE id. mű. 1942. Ovilavis c.) képvisel. CIL III. p. 1059 (Noricumban). A leg
több téglán az aquincumi házilegió névbélyegei voltak
olvashatók: L E G II V ; L E G II A D ; L E G II A D P F ;
L G II V . . . ; L E G II A D I P F ; F S[u]PVL (kétsoros, a
LEG IIVD
felső sor tükörírással:) „Lupus f(ecit), Lupus készítette".
Hasonló típusok a pannóniai téglabélyeg-gyűjtemény
ben: V. 21/1, 12/1; V . 4 7 ; V I . 45, 4 8 ; VI. 50/2, 4 ; VI.
56/1; VII. 99; VIII. 120; 126; VIL 9 7 / 3 - 4 . VIII. 107;
(Még kéziratban.) Véleményem szerint a téglák főbb
csoportjai a következő korszakokra jellemző betű
típusokat mutatják: i. sz. 110 körül, II. sz. derekán, III.
sz. végén (Diocletianus kora), I.Valentinianus. Az cgyellen falból kiszedett téglán fennmaradt bélyeg mintha a
Diocletianus — I. Valentinianus korszak írás-sajátos
ságait őrizte volna meg ; ez a tégla az apsis-faltól Ny-ra
levő agyagba rakott falból került ki (III. építkezési
korszakból).
Későbbi időkben különféle szolgáltatásokért is kaphat
tak a katonaságtól téglaanyagot civil személyek, illető
leg romos és kiürített katonai építményekből elhord
hattak téglákat viszonzás nélkül is.
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A délebbi modern munkásház É-i szélén levő beton
járda szintjétől mint 0 ponttól mértünk le a felülről
látható padlók és más felületek síkjaihoz. Az így ka
pott mélységadatok: T-nél terrazzo-felszín 150, I-nél a
legrégebbi kád feneke 171, A-nál a fűtőtér feneke 188,
I-nél, a K-i oldalon kiugró helyiségben, a fűtőtér alja
248, M-nél a terrazzo-padló felszíne 200, F-nél az udvari
kőburkolat szintje 160 cm mélyen.
A ,,cs. 1" 0 pontunk alatt 214 cm mélységben feküdt
és vezette ki a legrégebbi kád vizét és mintegy 10
m-en át 435 cm mélyre esett. A ,,cs. 2 " az alaprajzon
(ebben a kötetben a 44. lapon) kb. 30 cm-re halad
vele párhuzamosan, de 60 cm-rel fölötte. Utóbbi
fenekét és tetejét peremes téglákból, oldalait gyenge
habarcsba rögzített vastag tégladarabokból illesztették
össze. A téglákon a legio II adiutrix (II. „segítő" légió)
névbélyegei ; hasonló típusok ezekhez: VI. 45 vagy 48;
51, 50; VII. 71.

A ,,cs. 3 " a „cs. 4 " alatt kb. 100 cm mélységben feküdt.
A „cs. 5 " 0 pontunk alatt 192 cm mélységben indult
ki az L-helyiség küszöbétől, de voltaképpen az M kád
elhasznált vizét vezette el, amely a lejtős padozatokon
É N y felé folyhatott el ide.
70
A „cs. 4 " 0 pontunk alatt 148 cm mélységben a J
félkörű medencétől indult ki.
71
Máig nem került még elő a K-i építmény csatornázása
a II. építkezési periódusból, a Ny-i épületnél a III.
építkezés vízelvezető berendezése. Talán előbbi a Duna
felé vezetett, és a ma még álló modern házak akadályoz
zák kikutafását. A Ny-i építménynél a II. periódus
csatornázását használhatták tovább a II. újjáépítés,
illetőleg kibővítés kapcsán.
72
Stájermann: A dunai római hadsereg etnikai és társad,
összetétele. Szovjet Régészet 3. 1952. 1 — 22.
73
NagyL. (Bp. Rég. XII. 1937. 270, 275.) szerint a szom
szédos Főposta mellett volt a — szerintünk — késő
rómaikori erődített tábor DNy-i saroktornya és a déli
sáncárka. A Szőlő utca 66. sz. előtt K—Ny irányú
sáncárok mutatkozott. A két pont összekötő vonaj a
adja a késői tábor D-i kiterjedését.
74
NagyL.: Ókeresztény cella trichora. . . 1931. 15. skk.
Egyébként a két modern munkásház építése kapcsán
előkerült antik emlékek kiállításával — az egyik bérház
alagsorában és a két modern ház közötti udvarban —
rommúzeumot rendeztünk be, a Bécsben megnyitott
„Ruinenstätte" (A. Neumann: Zur Eröffnung d. röm.
Ruinenstätte. Amtsblatt St. Wien. 55. 1950. j'úl. 1. sz.),
illetőleg a Bpesten már régebben berendezett Március
15. és Flórián téri, úttest alatti múzeumok gondolatá
nak jelentős, új kezdeményezést is tartalmazó tovább
fejlesztéseként. L. ennek a kötetnek a 427-434. lapjait.
69

75

76

Az itt előkerült, kiváló stukkó, falfestészet stb. értékelé
sét és részletes bemutatását K. Kába M. végzi el (e
kötet 255-293. old.).
A 6 főtiszt (tribunus militum, „katonai tribunusz")
a légió főparancsnok — helytartó bizalmi segédjei
voltak a vezetésben. Egyáltalán a főtiszti és parancsnoki
lakóházaknál olyan nagyfokú versenyzés folyt a fény
űzés terén, hogy Hadrianus császárnak (Scriptores Hist.
Aug. vita Hadr. 26) rendeletet kellett kiadnia a túlzó
fényűzés
csökkentése
érdekében : . . . triclinia de
castris et porticus et topiaria d i r u e r e t . . . , „ . . . h o g y
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a háromszemélyes ebédlő pamlagokat, az oszlopos
díszcsarnokokat, a festett (séta) körfolyosókat és a műkertészetet a táborból e l t ü n t e s s e . . . " . K. M. Swoboda:
Röm. u. roman. Paläste. 2 Wien, 1924. 154. Mintha
a Laktanya utcai épület is a Hadrianus-féle rendelet
kiadása előtt létesült volna.
A praetorium maga a mai óbudai Fő térnél volt Nagy
L. szerint (Bp. tört. I. 1942. 361.). Más vélemények
szerint a Laktanya utca 31. sz. háztelek DNy-i sarka
helyén, ahol a 11 legatusi (helytartói) oltárkő előkerült
(pl. Nagy T. szerint a táborszentély, sacellum-nak a IV.
sz.-ban átépített falrészéből; uo. II. k. 446. old., 215. j.).
KuZsinsZky B.: A É 17. 1897. 4 0 1 . ; Bp. Rég. V. 1897.
128. skk.
Mindenekelőtt a quaestorium-tz gondolhatunk, amikor
a 31. sz. alatti északabbi udvar építményének a rendelte
tését találgatjuk.
77
Az elhunytra koporsóként csak két db téglát helyeztek.
A közelben szórványként előkerült Constantius kÖzépbronz érem egy másik sírhoz tartozhatott. A freskó
részben a helytartói palota festőjétől eredhet.
A közelben (1938-ban) feltárt kerek terrazzo-fürdőmedence talán összefüggött az itteni padozat építményé
vel. Nagy L.: A É 1940. 120. old. és 5. j .
78
Az 1941. évi tájékozódó próbakutatás részletesen ismer
tetve: Bp. Rég. XIV. 1945. 29. skk. Az 1951. évi
ásatási kampány eredményeiről előzetes, népszerű
közlés: Építés, Építészet 3. 1951. 550. A mostani
tervszerű feltárást •— a M. Tud. Akadémia megbí
zásából — alulírott vezetése mellett tudományos mun
kaközösség irányította. A térképezést főleg Schauschek
J. végezte. A részletes tudományos feldolgozásban
elsősorban S%. VócZy Klára, K. Kába Melinda és Vekáry
Tamás közreműködésére számítok.
79
Ennek az aránynak a megállapításánál nem számítottuk
be a térkép déli szélén kezdődő, talán már másik,
szintén díszes és padlófűtéssel ellátott épület (a 12.
képen (alaprajz) 19—21, 40 sorszámok) feltártságának
a mértékét.
80
A 12. képen (alaprajz) a 23, 34, illetőleg a 66 és 68 sorsz.
helyek. Egyébként a hosszúságra úgy következtethetünk,
hogy a belső nagyudvart U-alakban körülvevő fedett
folyosó (17, 26 sorszámok) DNy-i sarokpontjától
(a 72 sorszámnál) ugyanolyan — kb. 25 m — távolságot
mérünk le Ny felé, mint amilyen széles szárnyat már
feltártunk a K-i homlokzaton (1—18 sorszámok),
a kerengő folyosó szélességét is beleszámítva. Ezt a
becslést támogatni látszik az a körülmény, hogy Ny
felé kb. 106 m-re érjük el ma a Kis-Dunaág partol
dalát, és így az a benyomásunk, hogy az ókorban
mégis meglevő Dunaág mellé építették Aquincum leg
nagyobb lakóépületét.
81
Az I., II. és a IV. építkezési periódusok falmaradványai
szerkezetileg nem zavarják a főépítmény alapozásait és
beosztását.
82
Egyetlen cella, két pilléres előtérrel, amilyent pl. közöl:
G. Kodenwaldt : Neue deutsche Ausgrabungen. Münster,
1930. 33/3. t.
83
Loeschcke (uo. 206—7- old.) a trieri szentélykörzet
Mercurius-szentélyével kapcsolatban a gallok és a ger
mánok Mercurius-a mögött szintén bennszülött isten
séget tételez fel. Ehhez a kelta, illetőleg germán Mercu-

rius-hoz részletesebben 1.: G. Wissowa: Interpretatio
Romana, Rom. Götter im Barbarenlande. Archiv f.
Religionswiss. 19. 1 9 1 6 - 9 . 12. skk.
84
A 12. képen (alaprajz) a 49, 56 és 42 sorszámoknál.
Főleg a tojásdad fürdőmedence mellett alakult ki
teljesebben alaprajzi részlete. Falai 120—130 cm vas
tagok. Ezek feltűnően lesimított felszíne az Adria felett
100, 976 m magasan fekszik, míg pl. a III. periódusba
tartozó szentély-udvarszint 102,547 m magasan.
85
10—12 cm széles, 6—14 cm magas. Schauschek J.
szerint gerendahálózat helye.
86
Bp. Rég. XIV. 1945. 133, 150. A 12. képen (alaprajz)
1—15 sorsz. helyiségek. Pl. a Belgica tartományban
az ostei és vaasradei villák méretben is emlékeztetnek
erre a K-i szárnyra. A. Byvanck: Nederland in d. rom.
Tijd II. 3 3 7 - 8 .
87
A 12. képen (alaprajz) a 18, 24—38 sorsz. helyiségek.
A fürdőosztály: 63, 57—62 sorszámok. A szintezések
adatai szerint is az állatalakos mozaikpadozat felszíne
feküdt a legmagasabban, 103,79 m magasan az Adria
felett.
88
Bp. Rég. XIV. 1945. 8 3 - 8 4 , 8 7 - 8 9 . A tengeri állatjelenetes mozaikok korához 1.: M. E. Blake: Roman
mosaics of the second century. Memoirs of the Amer.
Acad, in Rome 13. 1936. 1 4 2 - 3 . ; E. Krüger: Beibl.
z. Jb. d. D. A. I. = Archäologischer Anzeiger 48.
1933. 675, 678—92. (az i. sz. 150 utáni fejlődési korszak
alaptípusán hasonló sisakszerű díszítménysor stb.).
89
A M. Aurelius korabeli háborús pusztítások során pl.
azonnali javításokat végezhettek a helytartói villán a
L(egio) X V A(pollinaris), vagyis ,,a XV., Apolló-tói
védett légió" és a LEG(io) II ITAL(ica), azaz a „II.
itáliai légió" osztagai, amint erről megtalált bélyeges
tégláik tanúskodnak. Feltűnő, hogy egyébként Aquin
cum más pontjain az újjáépítés évtizedeket váratott
magára.
90
A 12. képen (alaprajz) az 51 — 6, 7 1 , illetőleg 68 sorszá
moknál. A felhasznált téglákon a csapatnév
ANT(oniniana)-]élzöve.l végződik. Ennek a keltezéséhez 1.
a 392. oldalt.
91
Eddig a palota 13 helyiségében állapíthattuk meg
mozaikpadló nyomait, a 12. képen (alaprajz) a 2—3,
5—8, 11, 4 1 , 47, 57—8, 62—3 sorsz. termekben.
92
A 12. képen (alaprajz) a 48 sorszámnál. Külön csatorna
hálózat négyszög-rendszerébe tartozott bele. Xystus,
vízelosztó torony, kútház volt? L. Homo: A római
kultúra (Révay J. ford.), Bp. 226.
93
Magassága 94 cm. Felül a vájat átm.-je 17 cm. Az alján
lévő 3 lyuk a rögzítés, illetőleg a vízcső bevezetésére
szolgálhatott. A nagyudvar E-i szélén került elő.
94
A 12. képen (alaprajz) az 50 sorszámnál. Az itt talált
attikai oszlopláb díszességére is utal. A tógás szobor
torzó 81,5 cm széles. Eredeti, kb. 3 m-es magasságával
a soproni Capitolium (Iuppiter—luno—• i l í / » r w temp
loma) 260 cm magas szobrait (AÉ 51. 1938. 30) is
jóval felülmúlja.
96
Az ellentétes szakirodalmi felfogás először: B. Sacken:
Mitt. ...Central Comm. 2. 1857. 283. A Kis-Dunaág
medrében állítólag keresztbemenő falaknak alacsony
vízállás mellett sincs nyoma (Bp. Rég. XIV. 1945.
135. oldal, l/a. j.). Különben is ezeknek az irodalomban
hagyományozott távolságadata — egymástól — mint
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egy 300 m, ami jelentősen kisebb a legiótáborok
szélességénél.
96
A 12. képen (alaprajz) a 69 sorszám. Fenéktégláin a
bélyeg: COH(ors) VII Br(eucorum)
ANT(oniniana).
97
Schauschek J. figyelte meg, hogy ebből a partoldali
falból, É-i végénél, a sziget belseje felé három fal
ágazik el. Az abból kiszedett téglák bélyegei a II. sz.
elejére utalnak. A fal egyéb sajátságai részben a palota
terében észlelt, ún. II. periódusú fal-hálózattal egyez
nek, és így esetleg egyazon rendeltetésűek, illetőleg
eredetük azonos időpontra megy vissza.
98
Pávai Vájna P. geológus az ásatási árkaink rétegeiből
kivett próbák vizsgálata alapján szintén azt állapította
meg, hogy a római korban már megvolt a Kis-Dunaág,
az óbudai part és a sziget között.
99
A szigeti villa urbana-t ellenséges megrohanás nem
igen érhette meglepetésként, mert a Duna túlsó, vagyis
bal partján, átellenben, előretolt erődítmény (Transaquincum) létesült. Ez 500 főnyi cohors-ot (benn
szülött gyalogos segédzászlóalj) fogadhatott be, miként
a vele egyforma nagyságú, délebbi hídfő-erőd, az V.
ker. Március 15 tér helyén. A classis (hadinaszádflotilla) egységei is cirkálhattak a dunai sziget körül.
Carnuntum-ban is az erődített táboron kívül építtetett
villát magának a helytartó. E. Swohoda: Carnuntum . . .
Wien, 1953. 83.
100
A 12. képen (alaprajz) a 27. sorszám.
101
CIL III. 3479, 3416, 10491,3445, 10420, 10403, 10411,
10454, 10400, 3418 sz. (lehetőleg időrendbe állítva).
102 Félembernagyságú. Az eredeti festésnek a nyomai
megmaradtak. A felső ruhát vörösre, az alsót fehérre,
a hajat sötétbarnára, az arcot, a végtagokat és a madár
fejű griffet testszínúre színezték. Az összeállítást végző
Rafael V. szobrász szerint helyi eredetű mészkőből
készült.
103
Laureae Aquincenses . . . I . Bpest, 1938. 108—9.
Bp. Tört. 1/2. Bpest, 1942. 403.
104
Bpest története 1/2. 1942. LX. t. 1 kép.
305
Az írás 24 min széles. A köszöntő formulához analógia:
A. Riese: Das rhein. Germanien. . . Leipzig, 1892.
435. oldal, 164 sz.
106
Kevésbé gondolhatunk ezekre a kiegészítésekre, bár
formailag szintén helyet találhatnának: lib(rarius, írnok),
lib(ritor, kőhajító katona). Latinianus 115 körül Moesia
inferior (,,Alsó Moesia", a mai Bulgária területe) procu
rators, (pénzügyi igazgató). A. Stein: Die Legaten v.
Moesien. Bpest, 1940. 112—3. (Radnóti A. figyelmez
tetése.)
107
E. Ritterling: A É 41.1927.66—7.
108
A EtfMstenségek mibenlétéhez részletesebben 1. : Boehm:
R E id. mű, 1924. Lares c. 806—33.
109
A légióban a £opa.ia,ncsnok-/egatus mellett a hat „katonai
tribunus" működött segédparancsnokként. Hatáskörük
ezredes-rangnak felelt meg. Figyelemre méltó, hogy
jelen esetben az apa a légió (kb. 6000 főnyi gyalogos
+ 120 fő lovas, ehhez munka-osztagok stb.) főparancs
noka, aki — mai szemmel nézve kétségtelenül össze
férhetetlen helyzetben — maga mellé vette saját fiát
alparancsnokként. Az apa helytartóságához 1.: E.
Ritterling, id. mû 73. old.
110
E g y Sabinianus-t 210-ben hostis publicus-nak („közellenség") nyilvánítottak és ekkor vakarhatták ki
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— tökéletlenül — helytartónk egyéni nevét; a névből
a 3 utolsó betű. sértetlen maradt. Viszont 155-ben
consuloskodott egy másik Sdbinianus. L. ehhez: R E id.
mű, Sabinianus c. 1920. 1585. old. Kérdés, melyik
Sabinianus hozható kapcsolatba az aquincumi oltárkő
állítójával? A nevet ugyanis tévedésből is kivakarhat
ták. Külön probléma a felirat utolsó sorába, eltérő
jellegű írással, utólag beírt kifejezés. Egyszerűen téve
sen bevésett női név a Salvia Lwiola? Valami benn
szülött, talán matrónajellegű istennő rejlik a pótlólag
bejegyzett név mögött? Vö. Keune: R E id. mű, 1920.
Salvennae c. 2015.
111
112
113

114
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Nagyobb jelentőség nélküli feliratuk csonkult.
A É 1870. 241 és 264.
A gázgyári orvosi rendelőtől K-re. Fektetés: K—Ny.
Fenék és fedés téglákból. Belső tér: 1 8 0 x 5 3 x 4 5 cm.
Az oldalfalak belső felületét 2 cm vastag vakolattal
elsimították. Az oldalfal egy sor ( 2 6 x 4 0 cm-es) téglá
ból, gyenge mésztartalmú kötőanyaggal. A két sírkamra
egymástól 130 cm-re létesült. Hasonló pl.: Bulletin
de l'Inst. Bulg. 17. 1950. 329. old. Fig. 263.
A IV. sz.-ból. A gépi erővel folyó alapgödör-ásás
több sírt csak széltében metszett.
A kiegészítés szerintem valószínűbb az aug(ur)-szóta,
mert a coloma-tangú Aquincum városnak volt egy
T. FI. Tiiianus nevű augurja (CIL III. 10418). A rövidítési
mód egyébként egyforma a két papi funkciónál, ami
kérdésessé teszi az összes kapcsolatos kiegészítéseket.
Talán a hasonló nomen (nemzetségi névféle) és cog
nomen (egyéni név) — a két augurnál — valami kap
csolatot jelent egymással. A Rajnavidéken a nomen
és a cognomen egymásból származásához 1. : E. Fraenkel:
R E id. mű, 1935. Namenwesen c. 1670.
A kőoltárka csak 50 cm magas. Tetején négyszögletes
tányérvájat, amely 1 cm mély, 7,5X 13 cm kiterjedésű.
Az oltárka fejezetén kivésett tojásdad alakú hálóvonalazás a múzeum másik kőemlékén, Eucilia Kestituta
sírkövén, fogantyúszerű végződéssel ismétlődik meg.
Valószínűleg tükör, esetleg legyező ábrázolásával
állunk szemben. Mindkét tárgynak jelképes jelentése
van a temetői domborképeken. Nagy L.: A É 1944—45.
124.
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Aquincum municipium (alacsonyabb) fokú városi rangot
ebben az időszakban birtokolt. Bpest története 1/1.
1942. 274.
A lelőhely: az aquincumi legiótábor déli fala előterében.
A megmaradt rész 243 mm magas.
Legutóbb ezekről:!. Welkov: Ein Pferdeparadeschmuck.
Jahreshefte d. Öst. Arch. Inst. 39. 1952. 1 0 7 - 1 2 .
Egyébként a gladiátorok és a centuriók is viselhettek
— ünnepeken — lábpáncélt. Vaulovics I.: Intercisa,
1927. 38.- old. és 3. j . A straubingi analógiák alapján
inkább lábpáncélról van szó. J. Keim—H. Klumbach :
Das röm. Schatzfund v. Straubing.
A freskó-darab mérete: 2 2 x 2 5 cm. Színei: a b o r d ó
keret mentén fehér csík, a fejek és a lándzsahegyek
barna tónusban, a háttér feketésbe átmenő világos
zöld. A pajzs (?) szürke színű.
A megmaradt relief 25,5 cm magas, vastagsága 3,4 cm.
A kolozsvári múzeumban őrzött, szintén fehér márvány
ból faragott D/o»y.ro.r-csoport jobb oldalán azonos
testtartású Venus-alak avagy Maenas (?) áW.Buday A,:
Dolgozatok . . . 7 . 1916. 3 8 - 4 1 . old., 6. kép. Ez az
apulumi (gyulafehérvári) áttört dombormű kétszeres
nagyságú az aquincumihoz képest. Buday Á. Bulgári
ából ismer legközelebbi hasonlóságot ehhez a nőalak
formához.
Találóan hangsúlyozza Szilágyi J. Gy. (Görög művészet.
1954. 72.): . . . Praxitelés-féle minta után készült a későb
bi évszázadok minden Venus-szobva, ,,köz vetve vagy
közvetlenül".
Lh. a legiótábortól Ny-ra létesült temető. Legnagyobb
szélessége 93 cm. A kiemelkedő henger tetején négy
szögű lyuk, amely 4 cm mély és széles; ebbe rögzít
hettek egy kisebb szobrocskát, illetőleg a fenyőtobozt.
Sept. Procella és férje sírköve; Bp. Rég. V. 1897. 152—3.
Felirata: CIL III. 14354.
Az ilyen oroszlánpár-faragványok
szerepéhez a
temetői építészetben stb. legutóbb részletesebben szólt
hozzá: Erdélyi G.: Intercisa I. (monográfia), 1954.
223—4. Elsősorban a Kybele-vallás hatása keresendő e
mögött az emlékcsoport mögött. Az aquincumi hasonló
emlékek áttekintését 1.: Kutcsins^ky B.: Bp. Rég. I X .
1906. 63—67. Szerinte a maszk luppitert-t jelentette.

JÁNOS SZILÁGYI

WICHTIGE ERGEBNISSE RÖMERZEITLICHER AUSGRABUNGEN IM
GEBIET VON BUDAPEST UND WERTVOLLE BEREICHERUNGEN
DES MUSEUMS IN AQUINCUM IN DEN JAHREN 1951-1953
(VORLÄUFIGER BERICHT)
Die Abteilung für Altertumskunde des Historischen Museums von Budapest (Museum in
Aquincum) führte seit ihrem 60jährigen Bestehen
ihre grössten Ausgrabungen im Laufe der Jahre
1951 — 1953 aus, um im Auftrag der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften den grösseren Teil
der Reste des sogenannten „Legatenpalastes"
— einer prunkvollen luxuriösen Villa auf der Schiffs werftinsel von Óbuda (Altofen) — freizulegen.
(Das Museum in Aquincum wurde am 12. VI.
1953 als wissenschaftliche Institution mit dem
Budapester Archäologischen Institut vereinigt).
Ausser den Aus grabungsarbeiten am Legatenpalast gelang es uns, noch andere Arbeiten zur Bergung historisch wertvoller Funde durchzuführen.
Unser vorläufiger Bericht ist in geographischer
Reihenfolge geordnet und verläuft aus südlicher
Richtung nach Norden.
Auf dem Baugrund in der Szépvölgyistrasse
41 haben wir gelegentlich der in Angriff genommenen Bebauung wichtige Denkmäler geborgen.
Besonders erwähnenswert sind eine Steinstatue
Jupiters, die man sich auf einer 4 m hohen Säule mit
Sockel stehend vorstellen soll und eine von ausgezeichneter Arbeit zeugende Bronzestatuette des
Herkules. Die Säule krönende Statue ist von halber
Lebensgrösse. Es wird beabsichtigt, die ergänzte
Kopie der in mehreren Bruchstücken zutage gekommenen Jupitersäule vor dem Museum von
Aquincum aufzustellen, und so dem Beispiel des
Mainzer prächtigeren und höheren Urbildes zu folgen (E. Neeb, Saalburg Jahrbuch 3, 1912, S. 99 —
100 und Abb. 51).
In der Siedlungsanlage einer Ziegelfabrik (III.
Bez. Bécsistrasse Nr. 134 —136) haben wir (in
aufgebrochenem, gestörtem Zustand) einen Steinsarg gefunden. Die Inschrift ergänzen wir folgenderweise: AVREL<io> MUCIANO VET<erano>
DOMO - T<h> - RAC1A QUI VIXIT ANN<is>
LXX - M<ensibus> X DIEB<us> IUI AVRELIA
- DOMNINA CONIV<n> X PIENTIS - S1MO
F<aciendum> C<uravit.> Die Ergänzungen stehen
in Klammern. Die fünf Reihen der Inschrift sind
durch Gedankenstriche getrennt. Die stark löcherige
Oberfläche des Inschriftfeldes ist 93,5 cm lang.
Der Veteran-Ehemann und seine Gemahlin tragen denselben Gentilnamen (Aurelius Aurelia).
Dies lässt die Vermutung zu, dass Domnina zuerst
als Sklavin in den Besitz des Mucianus geraten
ist, ihr Herr sie aber frei gelassen und später
sogar eine gesetzliche Ehe mit ihr geschlos-

sen hat. Der frei gelassene Sklave erhielt nämlich
in der Regel den Familiennamen des einstigen
Besitzers. Diese Sarginschrift kann aus der Zeit
des Alexander Severus (222—235) oder aus etwas
späterer Zeit datiert werden, da unser Veteran
aller Wahrscheinlichkeit nach identisch ist mit
jenem Aur <elius> Mucianus, der noch als Soldat
der iL Hilfslegion einen Votivaltarstein in Szentendre errichten Hess (CIL III 15171. Berichtigung
von L. Nagy. AÉ 52, 1939, 144. Die abgebrochenen
Teile der Inschriften bringen wir in eckigen Klammern). Dem Namen der Legion wurde der Beiname
Severiana gegeben und solche Beinamen trugen
die Legionen in der Regel während der Regierungszeit des genannten Kaisers. (G. Bersanetti, Athenaeum 18 [1940] 111.) Die Zeit der das Inschriftfeld
an den zwei Seiten abschliessenden barockartigen
Randornamentik: an Sarkophagen (in datierbaren
Fällen) : 230, 240, 267 und 280 u. Z. (Zuletzt L.
Nagy, BR 14 [1945] 543—544).
Die Heimat des Verstorbenen mag im Gebiet
des heutigen Bulgarien gewesen sein; auch seine
Gemahlin stammte wahrscheinlich aus dem Osten.
(Die Träger des Domninos-Namens sind östlicher
Herkunft: P.—W., R.E
Domninos c , 1521—6.)
In der Nähe ist ein Altarstein zum Vorschein
gekommen (Abb. 2). Die Höhe des Altarsteins
beträgt 101,5 cm. In der Unterseite Dübelloch
4 x 4 cm, 6—7 cm tief, in der Deckfläche ein Loch
von 6 x 6 cm und 9 cm Tiefe. Die Inschrift lautet:
I<ovi> 0<ptimo> M<aximo> —P<ublius> AEL<ius>
C A - R V S - VET<eranus> LEG<ionis> I I - A D I <utricis> P<iae> F<idelis> ANT—ONINIANA<e>
- P R O SALVTE-SVA SVORVM-QVE OMN1VM—V<otum> S<olvit> L<ibens> M<erito>.
Der Beiname Antoniniana datiert die Erfüllung
des Votums aus der Zeit der Kaiser Caracalla oder
Elagabal (211—222). Ein Nachkomme dieses Veterans dürfte vielleicht jener Ael<ius> Carus gewesen sein, der als Adjutant des Statthalters, ein
Steinaltärchen stiftete (im Jahre 230 u. Z.) (B<ene>
fdciarius> leg<ati>... BR 15 [1950] 459—460. Zu
den Kriegszügen der Legion um 210: Ritterling,
P. W. - R. E. Legio, IL Teil 1450-1. Spalte.
Der Aufenthalt der Legio IV Fla via in Aquincum
in den Jahren 203—209: AÉ 78.1951.135 [Anm.])
Die erste Wertung der im Gebiet von Aquincum
geführten Kämpfe „adversus defectores et rebelles": Dmitrep, AÉ 80.1953.88.
Die alte Leiblegion von Aquincum zog um 207
wahrscheinlich mit beinahe allen ihren Einheiten
in einen weit entfernten Feldzug (gegen die Briten?).
In ihrer Abwesenheit wurden jedoch die auf421

rührerischen Bewegungen der Sklaven, Bauern und
anderen Landesflüchtigen (latrones) so drohend,
dass v o n dem nächstgelegenen (südlichen) Lager
die Legio IV Flavia und von Westen Abteilungen
der 4 germanischen Legionen herbeieilten.
In dem Hof der Lajosstrasse 160 (III. Bez.)
haben wir im Zusammenhang mit den Vorbereitungsarbeiten des Stadtregulierungsplanes Forschungsgraben gezogen. Hier fanden wir einen
Ofen datiert durch Münzen des späten Mittelalters und eine Senkgrube mit Seitenwänden aus
römerzeitlichen Steinen, in welche ein Kanal
mündete. Der Kanal war mit grossen Steinplatten
bedeckt. I n einer Entfernung von 190 m hatten
wir schon einen Grosskanal durchforscht. Die
geringe Entfernung der beiden Grosskanäle voneinander ist charakteristisch für die Bedeutung der
Garnisonstadt von Aquincum (BR 14 [1945] S.
454 und A b b . 2: Grundriss; A É 78 [1951] 124 —
126). Der südlicher gelegene Kanal ist etwas grösser:
127 cm tief, 78 cm breit (im Innenraum).
Das Óbuda (Altofen) des Mittelalters bzw. sein
Zentrum schöpfte sein Baumaterial aus den erschliessbaren Steinresten des Römerlagers und der
Garnisonstadt und auch an dieser Stelle ist, auf
demselben Niveau mit der Feuerstelle, eine Hofpflasterung (zur Strasse gehörig?) aus dem Mittelalter erhalten geblieben. (Das Fundament ist Stein,
darüber eine Schotterschicht.)
Gelegentlich der Fundamentaushebungen der
modernen Arbeiterhäuser in der Kiscelli-Strasse
10 und Korvin-Otto-Strasse 63 (III.Bez.) haben
wir Denkmäler von Bedeutung geborgen. Ein hohes
Grabdenkmal (Abb. 3) trägt folgende Inschrift:
D<is> M<anibus> — C<aius> A E L < i u s > A L E X A N D
- ER<tribu> FABIA <domo> ANCORA-CVS<tos>
ARM<orum> LEG<ionis> IUI FL<aviae> — STI<pendiorum> X X I I VIX<it> ANN<os> X L I I C<aius> lVL<ius> FRVGI H E R E S - F A C I E N D V M
CVRA-VIT.
Der verstorbene Zeughaushüter stammt aus der
Stadt Ancora. Die Frage ist jedoch nicht entschieden, w o diese Stadt zu suchen ist. Die drei im nahen
Osten liegenden Städte mit dem N a m e n Ancyra
können wir nur annehmen, wenn wir einen
orthographischen Fehler voraussetzen. Auch in
Mauretanien gab es einen Mons Ancorarius. Auf
Grund der tribus-Angabe ist es jedoch wahrscheinlicher, dass der Hüter des Zeughauses aus Ancyra
stammte. Fabia Ancora: CIL III. 6118, 12489,
10497, 10499; BR 6, 120; 7, 26. W. Kubitschek, I m p .
Rom. trib. descr., 252—253. Von grosser Tragweite ist dieser neuerliche Beweis des Aufenthaltes
der Legio IV Flavia in Aquincum. Demgemäss ist
es eindeutig festgestellt, dass sie von ihrem ständigen Lagerplatz an der unteren D o n a u während
der Jahre 162—166 das Aquincumer Gebiet betreten hat, als die hiesige Legion grösstenteils an die
kleinasiatische Front gesandt wurde. Ritterling, op.
cit. 1544—5. Das erste Auftreten der Legio IV Flavia
in Aquincum muss unverändert u m die Wende
des I. und IL Jahrhunderts angenommen werden, da
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die mit ihrem Stempel versehenen Ziegel mit den
gestempelten Ziegeln der in den Jahren 103—107
hier tätigen LEG< io > X G< emina > zusammen vorkommen (BR 13. [1943] 533). Sogar im Ofen der
Kiscelli-Strasse hat L. Nagy Ziegel mit dem Stempel der IV. Flavia gefunden ; dieser Ofen aber war
bis Anfang des IL Jahrhunderts in Gebrauch. So
liegt die Vermutung nahe, dass, ähnlich Brigetio,
auch das Legionslager Aquincum von 3 (eventuell 4)
Legionen bzw. deren Abteilungen erbaut wurde.
(Einwände von A. Bet^ und R. Noll: Festschrift f. R.
Egger, Beiträge z. alt. europ. Kulturgesch. IL S.188.
Klagenfurt 1953.) I n diesen kriegsgeschichtlichen
Hintergrund fügt sich gut das Brustbild des Reliefs,
besonders die Haartracht des Verstorbenen, welche
an den Vollbart des Kaisers Hadrian erinnert. Diese
Mode konnte — wie die Modeströmungen im
allgemeinen — wohl ein ganzes Menschenalter
später nach Pannonién gekommen sein (G. Erdélyi:
Die Ornamentik der pannonischen Grabmäler, S.
21, Anm. 29 ungarisch).
Die Inschrift eines anderen schmalen und hohen
Grabmales (Abb. 4), welches in der KiscelliStrasse 10 gefunden wurde, ergänzen wir auf
folgende Weise: D<is> M<anibus> — VAL.<erius>
PROCLIANVS V<ir> E<gregius? PE<rfectissimus?> — Q<ui> V<ixit> ANN<is> L X X M<ensibus> X D<iebus> X - A V R E L I A PROCLA C O N1VNX E T FLAV1VS - PROCLIANVS MILES
L E G d o n i s > I ADIVT<ricis> F 1 L I V S - V N A
CVM M A T R E - P A T R I C A R I S S I M O - F < a c i e n dum> C<uraverunt>.
Auf die östliche Herkunft der Procliani wurde
von uns schon bei anderer Gelegenheit hingewiesen. (BR 15 [1950] 523. — Das Zeichen der Zugehörigkeit zum Ritterstand ist mit solchen Abkürzungen seit Sept. Severus üblich : R. Caanat,
Cours d'épigr... S. 112., Anm. 2.
I m Laufe der Bautätigkeit an den neuen Häusern
haben wir ein sehr beschädigtes Grabsteinfragment
gefunden. (Abb. 5.). Ihre ergänzte Inschrift lautet:
...M<arcus> S A E N [ i ] - V S
N[e]POT-IANVS
HAS—T<atus centurio> L<egionis>II AD<iutricis>
- E T FL<avia> F E S T A - P A R E N T E S F l L l < o > DVLCIS<simo?>; (Der erhalten gebliebene Teil des
Grabmals ist 40—49,5 cm hoch.)
N o c h unvollständiger ist ein anderes, bei derselben Fundbergung zutage gekommenes Grabmalfragment. (Abb. 6). V o n den erhalten gebliebenen
10 Buchstaben ist nur die vorletzte Zeile irgendwie
verständlich: P<rimus> P<ilus> Leg<ionis>... Hess
es errichten, wahrscheinlich seinem Vater. Die
letzte Zeile ist vielleicht folgendermassen zu ergänzen: P<atri>F<ecit>? (In der ersten Zeile dürfte
das erhalten g e b l i e b e n e . . . VS-Buchstabenpaar die
E n d u n g des Nomens des Centurio v o m höchsten
Rang, das A der Anfangsbuchstabe seines K o g n o mens gewesen sein. Das Bruchstück ist 45 cm hoch,
60 cm breit.)
A m Fundort der Steindenkmäler wurde im Laufe
des IL—III. Jahrhunderts in sukzessiver Bautätigkeit eine Gruppe von 4 römischen Wohnhäusern er-

baut. (Abb. 15, S. 44 : Grundriss der erschliessbaren
Teile.) Das westliche Haus enthielt unter anderem
zwei Badewannen (aus gebranntem Ton). Eine Badewanne war von unten nicht heizbar, in der anderen
konnte man aber durch die Heizeinrichtung unter
dem Fussboden das Wasser wärmen (Abb. 7, 8, 9).
Während der ersten Bauperiode sowie bei den
späteren Umbauten verwendete man in grossen
Mengen die Ziegel mit Militärstempel. Ziegelmaterial mit Militärstempel war — ausserhalb des
Befestigungswerkes — in erster Linie für die höheren Offiziere erhältlich, besonders in der Zeit, als
die Befestigungsarbeiten des Lagers in Gang
waren. (Später konnten auch Zivilpersonen für verschiedene Dienstleistungen solches Ziegelmaterial
vom Militär erhalten bzw. konnten sie sich aus den
verfallenen und vom Militär geräumten Gebäuden
solches Material auch ohne Gegenleistung beschaffen.) Wir sind daher der Meinung, dass sich die
wohlhabenderen Offiziere während der. ersten
Bauperiode an dieser Stelle Luxushäuser errichten
Hessen (für ihren Aufenthalt ausserhalb der Dienstzeit). (Über die Bebauung und Besiedlung siehe
S. 83—86.) Es ist auffällig, dass im Laufe der dritten
Bauperiode (zur Zeit des Diocletian?) das westliche
Haus besonders erweitert wurde. Hinsichtlich dieser Erweiterungen nehmen wir an, dass das Steigen
der materiellen Mittel und Ansprüche vielleicht
als ein Beitrag Zur Geschichte der um die Wende
des III.—IV. Jahrhunderts auch im Gebiet der
militärischen Kolonie von Aquincum sich vollziehenden Ausbreitung des Grossgrundbesitzertums
zu verwerten ist. (Staerman, VD1 1946, III.,
256—266). Das endgültige Schicksal und Aufgeben
der Häusergruppe wird von K. Póc%y auf S. 83- 86 behandelt. Übrigens wurde an der Fundstelle, nämlich
im Keller- und Erdgeschoss eines Mietshauses und
im Hof zwischen den beiden modernen Arbeiterhäusern ein lokales Museum eingerichtet, wo die
während des Bauens der letzterwähnten Häuser ans
Tageslicht gekommenen Denkmäler ausgestellt
sind.
Auf der Schiffs werf tinsel von Óbuda war es uns
in den letzten drei Jahren — im ganzen während 17
Monaten — möglich, Arbeiten zur Erschliessung
der luxuriösen Villa des kaiserlichen Statthalters
(des Legaten von Ostpannonien) durchzuführen.
Das Ergebnis (Abb. 12 : Grundriss) lässt zwar noch
einige leere Flecke übrig (besonders an den Stellen
wo sich die modernen Fabrikbauten erheben), doch
ist es uns gelungen, etwa zwei Drittel des Grundplanes des antiken Palastes nachzuzeichnen. Die
Breite des Hauptbaues mag annähernd 83 m, die
Länge ungefähr 106 —108 m gewesen sein. Wir
unterscheiden 4 Bauperioden, von denen die III.
Periode (der beendete Hauptbau) selbst vielleicht
3 Abschnitte der Bautätigkeit bedeutet, insofern als
der eigentliche Palast etappenweise seine vollständigste Form erhalten hat.
Aus der 1. Bauperiode ist bisher ein einziger Steinbau bekannt geworden: In der Südwestecke des mit
einer Mauer umgebenen Hofes (Nr. 27 auf Grund-

riss), der gegen die Mitte des Südfiügels liegt, wurden die Ruinen eines kleinen HeiHgtumes gefunden
(Nr. 28). Unter diesem Heiligtum befinden sich —
in anderer Richtung — die Mauerreste eines noch
älteren HeiHgtumes. Letzteres mochte wohl zu
Ehren des Gottes Merkur bzw. zu Ehren einer mit
diesem Gott identifizierten einheimischen Gottheit
errichtet worden sein, da in die Mauer der späteren Cella auch ein Altarstei-n eingebaut wurde, dessen Inschrift mit der Widmung MERCV [rio]
AVG<usto> beginnt. Diese Inschrift hat sich in den
Mörtel eingedrückt (Abb. 14), und so ist der Abdruck
dieser Worte auch nach der — während der modernen Steinbrucharbeiten erfolgten — Entfernung des
Steinaltärchens erhalten geblieben.
Unter dem Niveau (in einer Tiefe von 55—85 cm)
der Mauerreste aus der IL Bauperiode (auf Grundriss Nr. 49, 56 und 42) verläuft in regelmässiger und
paralleler Anordnung ein Netzwerk von Aushöhlungen von 10 — 12 cm Breite und 6 — 14 cm Höhe.
(]. Schauschek hält dies für die Spuren eines Balkennetzwerkes.) Nicht nur das ältere Merkur-Heiligtum war dem Beginn der Bauarbeiten an der Villa
Urbana des Statthalters auf der genannten Donauinsel (Mitte des I. Jahrhunderts u. Z. ?) vorangegangen, sondern auch die Bauten der sogenannten
II. Periode stammen aus früherer Zeit als der Villenpalast des Legátus Augusti. Da aber die Mauerreste
der II. Periode dieselben wesentlichen Merkmale
aufweisen wie die am Uferrand des benachbarten
kleinen Donauraumes in einer Länge von 50 m,
so halten wir es einstweilen für nicht unmöglich,
dass sie Bestandteile einer Hafenanlage, vielleicht
einer der transitorischen Stützpunkte der Classis
(Flavia) Pannonica, gewesen sein konnten.
Das Ergebnis der III. Bauperiode ist der eigentliche Palast. Der Vorgang der Bautätigkeit scheint
ein folgender gewesen zu sein. Zuerst (107 u. Z. als
Aquincum Statthalterresidenz wurde, — BR 14
[1945] 133, 150) wurde wahrscheinlich der Ostflügel
errichtet, der für sich genommen den Typus einer
Villa Urbana aufweist, mit Eckrisaliten und Fassadenkorridor (Grundriss Nr. 1 — 15). Inder zweiten
Bauetappe entstand der Südflügel. Die dritte Phase
ist durch die Badeabteilung gekennzeichnet (auf der
Nordseite). Die drei Phasen der Bauarbeiten wurden
in verhältnismässig kurzen Zeitabständen (vielleicht
binnen eines Jahrhunderts) aufgenommen bzw. beendet. Diese Feststellung können wir mit Hilfe der
Zeitspanne demonstrieren, die zwischen der rein geometrischen Ornamentik des Fussbodens im Ostflügel (Abb. 16,17, 18) und den tierfigürlichen Mosaikfussböden der Nordseite (Abb. 19, 20, 21) ersichtlich
ist. (Badeabteilung: Nr. 63, 57—62. — Auch der
Feststellung der Niveauaufnahmen gemäss lag die
Oberfläche des tierfigürlichen Mosaikfussbodens am
höchsten über dem Niveau der Adria. Zu der Zeit
der Mosaiken mit Meerestier szenén: M. E. Blake,
Memoirs of the Amer. Acad, in Rome 13 [1936]
142-143; E. Krüger, Arch. Anz. 48 [1933] 675,
678—692. — Ähnliche helmartige Ornamentikreihe,
auf dem Grundtypus der Entwicklungszeit nach
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150 u. Z.) Ausser den Bauperioden, welche mit Veränderungen oder Erweiterungen des Grundrisses
verbunden waren, müssen wir noch mit Spuren
von Ausbesserungsarbeiten rechnen. Letztere waren manchmal v o n solchem Ausmass, dass auch
(an einigen Stellen) die Tragsäulen des Heizraumes
unter dem Fussboden neugebaut werden mussten.
So wurden z. B. nach den Kriegsverheerungen in
der Zeit des Marc Aurel wahrscheinlich sofortige
Renovierungen an der Villa des Statthalters v o n
den Abteilungen der L<egio> X V A<pollinaris>
und der LEG<io> II lTAL<ica> in Angriff genommen, was durch ihre gestempelten Ziegel belegt
wird. Es ist hingegen auffällig, dass an anderen
Stellen in Aquincum die Rekonstruktionstätigkeit
Jahrzehnte auf sich warten Hess.
Die IV. Bauperiode des Grundrisses bedeutete
Einbauungen im mittleren grossen Hof, ferner
Steinmauerumzäumungen bei der N o r d - O s t - E c k e
oder vielleicht im V o r r a u m des mittleren N o r d tores (Grundriss N r . 51—56, 7 1 , 68). Auf den
verwendeten Ziegeln endet der Truppenname mit
dem Beinamen ANT<oniniana>. Die zahlreichen,
(zum Teil den Bauten entnommen) gestempelten
Ziegel setzen die IV. Bauperiode in das Zeitalter von
Caracalla—Elagabal.
Der Ostflügel — mit seinen zum grössten Teil
mosaikgeschmückten Räumen — diente wahrscheinlich zur Zerstreuung des Statthalters und seiner
Gäste und zu repräsentativen Zwecken. Bisher konnten wir in 13 Räumen des Palastes Mosaikspuren
feststellen. Der Fussboden und die Innenwandverzierung des südlichen Palastflügels war in
einfacherer Ausführung. I n diesem Teil dürfte das
Dienstpersonal gewohnt haben und hier waren
vielleicht auch die Vorratsräume untergebracht. Das
in der Mitte des Hofes separat stehende zweiräumige Bauwerk mit Steintreppe diente unserer Ansicht nach wohl dem Kaiserkult (Nr. 50). D e r Torso
einer Togastatue aus Kalkstein in doppelter Lebensgrösse ist neben dem Bau zum Vorschein gekommen
(Abb. 25). Sie ist vielleicht — wenn man aus derHaartracht des Hals- und Nackenteilfragfmentes
eine soweit gehende Folgerung ziehen dara — eine
Statue des Kaisers Marc Aurel. Die Togstatue ist
81.5 cm breit. Mit ihrer ursprünglichen Höhe
(ungefähr 3 m) übertraf sie sogar die 260 cm hohen
Kolossalstatuen des Soproner Kapitoliums.
Diese dekorative Villa Urbana verdient wohl
„Legatenpalast" genannt zu werden, wenn sie
auch inmitten des Legionslagers oder in dessen
geschütztem Vorfeld gestanden hat. Die Villa Urbana auf der Insel war überraschenden feindlichen
Angriffen nicht ausgesetzt, da sie durch ein am anderen (linken) Donauufer vorgeschobenes Befestigungswerk (Transaquincum) geschützt war. Letzteres konnte eine Kohorte v o n 500 Mann aufnehmen.
I m südlichen Flügel nämlich, entlang der Mauer
des Hofes, in dem das Heiligtum stand, war eine
Reihe v o n steinernen Votivaltärchen aufgestellt, die
alle v o n Legaten (in einem einzigen Falle von dem
freigelassenen Sklaven eines solchen) gestiftet wur-
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den. Die Zeit der Aufstellung dieser Serie von
Altarchen umfasst den Zeitraum der Jahre 120—210.
Diese 8 Steinaltärchen fanden wir in Gruppen gegliedert vor. Zwischen den einzelnen Gruppen
wäre noch für 10 — 12 Altarsteine Raum gewesen,
und darum ist es vielleicht kein Zufall, dass die
Fachliteratur die Schif swerftinsel von Óbuda bzw.
das Flussbett der Donau neben der modernen
Schiffwerft als Fundort für ungefähr dieselbe
Anzahl von Altarsteininschriften registriert hat.
(CIL III 3479, 3416, 10491, 3445, 10420, 10403,
10411, 10454, 10400, 3418; - nach Möglichkeit in
chronologischer Anordnung.) D u r c h das Zeugnis
dieser Serie v o n Steinaltärchen — bei Berücksichtigung der früheren Funde — verlängert sich
folglich der Zeitraum, innerhalb dessen der Palast
v o n Statthaltern bzw. von Legionskommandanten
bewohnt wurde, bis u m das Jahr 283.
Es seien noch einige wichtige Funde aus der Villa
des Legaten angeführt. Die aus etwa 20 Bruchstükken zusammengesetzte Kalksteinstatue (Abb. 28)
stellt die synkretistische Gottheit Nemesis Fortuna
dar. (Halbe Lebensgrösse. Spuren der ursprünglichen Bemalung erhalten geblieben, und zwar Obergewand rot, Untergewand weiss, Haar dunkelbraun,
übrige Teile fleischfarben. Das Material der
Statue ist ein lokaler Stein.) Aquincum war übrigens
ein Zentrum des Nemesiskultes.
Aus einem der Kanäle entnahmen wir die Bruchstücke eines prunkvollen Glasbechers (Abb 29), in
dessen unterem Teil der Trinkspruch P R O P „Trink
INA
auf meine Gesundheit" in zwei Reihen angeordnet,
lesbar ist.
Die im besseren Zustand erhalten gebliebenen
Votivaltarsteine waren entweder dem die Rechtsordnung des Imperiums personifizierenden Jupiter
allein oder ihm und den verschiedensten Gottheiten gewidmet. Aus den Jahren u m 120 u. Z.
stammt ein Sandsteinaltärchen mit der Inschrift:
I<ovi> 0 < p t i m o > M < a x i m o > - P R O S A L V T E - L
<ucii> CORNELI<i> - L A T I N I A N I - LEG<ati>
A V G < u s t i > - P R O PR<aetore> IMBRASVS
— LIB<ertus>V<otum>S<olvit>L<ibens> M<erito>.
(Über das V o r k o m m e n der Person des Latinianus
ausserdem bei Stein: Die Legaten v. Moesien, 112 —
113.)
I n den Jahren 156—158 amtete der Dedikant eines anderen Altarsteines: I<ovi> 0<ptimo>M<axim o > - E T LARIBVS M I - L I T A R I B U S M<a>
R C < u s > - I A L L I V S BASSVS - LEG<atus> A V G
<usti>—PR<o> PR<aetore>. Aus den Jahren 161 —
169 oder 176 — 180 stammt die Inschrift: I<ovi>
0<ptimo> M<aximo> E T Di<i>S D E — ABVSQ<e>
-TI<berius> HATERIVS S A T V R - N 1 N V S L E G
<atus> AVGG<ustorum duorum>— PR<o> P R
<aetore>SOD<alis>AVG<usti>CVM-LATRONIA N O FIL<io> TRIB<uno> — M I L d t u m x (Zu den
beiden schon bekannten Legatennamen: Ritterling,
A É 41 [1927] 66—67, 73.)
U m das Jahr 210 u. Z. vielleicht aber schon früher (154 u. Z.), dürfte der bisher nicht bekannte

Sabinianus als Legat in Aquincum tätig gewesen
sein, dessen K o g n o m e n zum Teil aus seinem Altarstein durch Auskratzen entfernt wurde: IOVL
1 V N O N I - M I N E R V Á É - C<aius> V A L E R I V S [SABINIA] N V S - LEG<atus> AVG<usti> PR<o>
PR<aetore>—CO<n>S<ul> DESIG<natus> — E T
SALVIAE L V C I O L A E EIVS. (Ein Sabinianus
wurde 210 z u m „hostis publicus" erklärt. Doch
war 155 ein anderer Sabinianus als Konsul tätig.
P.W-R.E Sabinianus c , 1585.) Ein besonderes P r o blem ist der Frauenname, der (mit abweichender
Schriftart) in die letzte Reihe der Inschrift nachträglich eingetragen wurde. Verbirgt sich dahinter etwa
eine einheimische Göttin von Matronencharakter
oder wurde der Frauenname irrtümlicherweise in
diesen Stein geschrieben?
I m hinteren Hof des Museums v o n Aquincum
haben wir einen Terrazzofussboden mit einem
grünlichen, glasurartigen Überzug aufgedeckt. Gegen Osten der Gebäude des Museums haben wir
anlässlich der Tiefbauarbeiten der Gaswerke Grabkammern mit Ziegelwänden gefunden. Die Innenfläche der Seitenwände ist mit einem 2 cm dicken
Mörtelverputz geglättet. (Die Seitenwände bestehen
aus einer einfachen Ziegelreihe.) Die Inschrift des
Steinaltärchens (Abb. 30), welches aus dem sog.
Römischen Bad in das Museum gebracht worden ist,
lautet: S I L V A N O - S I L V E S T R l - G < a i u s > T1TIVS
- P L A T A N V S - AVG<ur ?
AVG<ustalis ?> M
<unicipii> AQ<uincensis> —V<otum> S<olvit> L<ibens> M<erito>.
Zur Frage der Prunkwaffen und -panzer im mittleren Donauraum gibt das Bronzerelief mit Verzierungen in Treibarbeit und Marsfigur (Abb. 31)
einen ausgezeichneten Beitrag. Solche Gegenstände
sind v o n der Fachliteratur als Pferdestirnplatten
angesehen. (Höhe 243 mm. Zuletzt: I. Welkov,
J h Ö A I 39 (1952) 107 — 112. Parallele aus Carnuntum:
Schober, Die Römerzeit in Ost., Abb. 68 und S. 95.)
Fundstätte: in der Nähe der Südmauer des Legions lagers. Der Aufschüttung eines Wohnhauses im
südlichen Teil der Bürgerstadt Aquincum entnahmen wir das Bruchstück eines Wandgemäldes mit
3 Figuren. (Abb. 32). Wahrscheinlich ist es das Teilstück einer Kampfwagenszene.(Die Masse des Bruchstückes: 22 x 25 cm, Farben: weisser Streifen; braun:
Köpfe und Lanzenspitzen; hellgrün ins schwärzliche übergehend: Hintergrund; grau: Schild.)
Fragmente eines durchbrochenen Marmorreliefs
wurden aus d e m K a n a l i n d e r ost- westlicher Richtung
verlaufenden Hauptstrasse der Bürgerstadt ans
Tageslicht gebracht. Das Material ist ein Marmor
aus der Altgegend, seinen Ursprung müssen wir
daher im Gebiet v o n Dacien-Moesien suchen
(Abb. 33). In der Mitte ragt die Gestalt der Venus
hervor. (Das Urbild ist die knidische Aphrodite des
Praxiteles.) Rechts von ihr sind die Gestalten von
Amor und Psyche. A n ihrer linken Seite ist eine auf
Delphinen sitzende Kindergestalt dargestellt und
daneben die Gestalt eines Mannes v o n problematischer Identität. (Höhe 25,5 cm. Dicke des Reliefs
3,4 cm.)

Das Grabrelief mit einem liegenden Löwenpaar,
einem bärtigen Kopf und einer Walze bekrönt
(aus Kalkstein, Abb. 34), ist das beste Werk aus der
Gruppe der Denkmäler mit ähnlichen Themen im
Bereich v o n Aquincum. Fundstätte ist der im Westen
des Legionslagers liegende Friedhof. (Breiteste
Stelle 93 cm.) Wichtige Stützpunkte zu seiner Ergänzung gibt uns ein anderes, besser erhaltenes
Grabmal (Abb. 35), welches vermutlich eine aus
derselben Steinmetzwerkstatt stammende etwas spätere Arbeit ist. (Die Inschrift lautet: CIL III 14354.)
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1. Weisse Marmorstatue aus dem LukácsBad mit neuen Ergänzungen.
2. Votivara dem Jupiter von P. Ael. Carüs
geweiht.
3. Grabmal eines aus Ancora stammenden
Legionssoldaten (C. Ael. Alexander).
4. Grabmal des Legionssoldaten Val. Proclianus.
5. Grabsteinfragment.
D e m Sohne des
Centurio M. Saenius Nepotianus errichtet.
6. Grabsteinfragment. Für den Vater eines
Centurio von höchstem Rang.
7—8. Querschnitt der Badewannen aus
den Wohnhäusern in der
KiscelliStrasse 10.
9. Zeichnung einer Rekonstruktion der
westlichen Badewanne aus der W o h n hausgruppe der Kiscelli-Strasse 10 (Versuch v o n J. Schauschek).
10. Prunkvolle Glasbecher aus den W o h n häusern der Kiscelli-Strasse.
11. Zusammentreffen
von
Kanalsystemen
verschiedener Bauperioden. Nr. 1 und 3
münden ineinander.
12. Grundriss des Legatenpalastes während
der Aufschliessung auf der Schiffwerftsinsel von Óbuda.
13. Grundriss. Heiligtümer aus zwei Perioden am Südflügel.
14. Abdruck eines dem G o t t Merkur geweihten Altarsteines im Mörtel der Mauer
des Heiligtumes.
15. Ansicht des Nordflügels des Legatenpalastes (Baderäume).
16—17. Mosaiken mit geometrischer Ornamentik im Ostflügel des Palastes.
18. Mosaiken mit geometrischer Ornamentik
im Ostflügel des Palastes.
19. Mosaik mit Tierfiguren aus dem N o r d flügel des Legatenpalastes.
20—21. Mosaik mit Tierfiguren aus dem
Nordflügel des Legatenpalastes.
22. Heizungshof
im Ostflügel des Palastes.
23. Kreisförmiges Kaltbassin im Bade-Flügel
des Palastes.
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Abb. 24. Tragwalze eines Springbrunnens^?) aus
dem Hof des Palastes.
Abb. 25. Kalksteinstatue von doppelter Lebensgrösse. (M. Aürelius?)
Abb. 26. Umgebung des Legatenpalastes. T o pographie.
Abb. 27. I m nördlichen Vorraum des Palastes
führt ein Hauptkanal in der Richtung
z u m Donauarm.
Abb. 28. Kalksteinstatue der
Nemesis-Fortuna
(halbe Lebensgrösse).
Abb. 29. Unterer Teil eines prunkvollen Glasbechers mit Inschrift (Legatenpalast).

426

Abb. 30. VotiverfüUung des Auguren G. Titles
Platanus, der Waldgottheit Silvanus.
Abb. 31. Bruchstück eines prunkvollen Panzers
mit Marsfigur (aus Bronze) Aquincum,
Lagerstadt.
Abb. 32. Fragment eines Wandgemäldes. Aquincum, Zivilstadt.
Abb. 33. Weisses Marmorrelief. Aquincum, Zivilstadt.
Abb. 34. Grabrelief (Kalkstein). Aquincum, Lagerstadt.
Abb. 35. Grabmal. Z u r Ergänzung des vorigen
Reliefs. Aus Aquincum.

