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AZ AQUINCUMI ÜN. FESTŐLAKÁS 

Az aquincumi ún. polgárváros területén folyt régebbi kutatások a Duna felé eső keleti 
városrész középső sávjára szorítkoztak.1 Félévszázados ásatói munka után az 1930-as évek végén 
még mindig tisztázatlan volt, hogy pl. a keleti városrész meddig terjedt É-i,K-i és D-i irányba s vajon 
fallal volt-e körülvéve. Az említett topográfiai problémák közül az 1941. évi ásatás tisztázta az 
aquincumi település déli határsávját, amikor feltárta a déli regio utcahálózatát, épületeit és a város
fal közel 40 m hosszú szakaszát.2 

Az 1941. évi ásatások azonban nemcsak helytörténeti és várostörténeti kérdések megoldá
sát vitték előbbre, hanem egy díszesebb falfestést megőrző lakóház, valamint mithraeum feltárásá
val a pannóniai falfestészet, illetve vallástörténet számára is becses anyagokat szolgáltattak.3 

Az akkor végzett ásatások régészeti anyaga és a feldolgozásuk eredményei, amelyek kéziratban 
már régóta várnak kiadásra, remélhetőleg a jövő évben a Budapesti Várostörténeti Monográfiák c. 
sorozatban látnak napvilágot. A szerkesztőség azonban addig is szükségesnek ítélte, hogy az 1941-
ben feltárt ún. festőlakás legfontosabb leleteit és a feldolgozás néhány eredményét már e teljes 
publikációt megelőzően a szakkörök számára hozzáférhetővé tegye. 

I . A KILENCHELYISÉGES LAKÓÉPÜLET (FESTŐLAKÁS) 
ÉS KORHATÁROZÓ APRÓ LELETEI 

A lakóépület, amelyet az egyik helyiségében előkerült festőkészlet alapján a továbbiakban 
röviden festőlakásnak nevezünk,4 a déli városfal szomszédságában egy K-ről Ny felé és D-ről 
E felé enyhén emelkedő terephullámra épült. Az épület hossznégyszögű alaprajzot mutat (1. kép) 
és hét lakóhelyiségből állott (1. kép 2—8), melyekhez az első periódusban az É-i oldalon porti-
cus csatlakozott. 

A felmenő kőfalak építéséhez különböző nagyságú mészköveket használtak s ezeket aprószemű duna
kaviccsal kevert habarcsba rakták. A falazás technikája : opus incertum. A falsarkok átvágásakor kitűnt, 
hogy mind a négyszögű körfal, mind pedig a belső elválasztó kőfalak szervesen egymásba kötnek, egyidő-
ben épültek. 

A második 'periódusban a lakóépületet D-i irányba, az udvar felé, még egy portieusszal 
kibővítették. A második periódus építkezése azonban nem terjedt ki a lakóház többi részére, 
ahol a korábbi terrazzopadlókat sem újították meg. Ezzel magyarázható, hogy az épület belsejé
ben, a padlózatokat fedő és az épület pusztulásából származó törmelékes rétegen kívül korábbi 
kultúrréteg nem keletkezhetett. Az említett törmelékes rétegből előkerült apró leletek (terra 
sigillaták, mécsek, csont-tűk stb.) tehát a lakóépület pusztulásának idejéből származnak, és így 
nem az építkezés időpontjára, hanem a lakóépület felhagyására (a második periódus végére), illetve 
az apró leletek használati időtartamára vethetnek világot. 

A gazdag sigülata-anyagból, amelynél -— a többi kerámiával szemben — legalább a gyár
tási idő hozzávetőleges pontossággal megállapítható, legfeljebb arra következtethetünk, hogy a 
lakóépület a I I . század első felében már fennállott. Enélkül ugyanis nehezen volna érthető, hogy 
a helyiségek padlózatát fedő épülettörmelékből nemcsak néhány dél-galliai sigillata, hanem több 
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Traianus—Hadrianus-kori heiligenbergi, ittenweileri es lezoux-i edénytöredék került élő. Jelen 
alkalommal az említett csoportok csupán néhány jellemző darabjának rövid bemutatására szorít
kozhatunk : 

1. Drag. 78-as pohár töredéke (2. kép). Leihelye a 6. sz. helyiség. A meredekfalú profil a forma 
Domitianus-kori változatát mutatja. A háromszögű levélkében végződő ellentétesen ívelődő indaszárak 
között elhelyezett nyílhegyalakú levélke : Knorr, Rottenburg. III . 4. Knorr, Cannstatt 1921, 2. szöveg
kép 2. A jobbra futó kis medve : Osw. 1586 = Hermet, 26. t., 1. A pihenő oroszlán : Osw. 1445. Victoria : 
Knorr, Töpfer. 16.1.1 (BIRAGIL : 75—90) ; 57. t. 21 (MERCATO : 80—90) ; 67. t. 2 (OF P V D E N ï : 80—90). 
Jacobs, Sigillatafunde. ü l . 19 (Montans?) May, Colchester. XXI . 116 (Mercaío-stílus). 

Az aquincumi poharat díszítése azok közé a sigillaták közé sorolja, amelyeket Knorr egy rottweili 
bélyeges töredék alapján a Domitianus—Traianus korában működő Natalis nevű fazekas körébe utalt.5 A Knorr-
tól körülhatárolt csoport azonban nem egységes és további osztályozást tesz lehetővé. Az aquincumi pohár 
azokkal a sigülatákkal áll a legszorosabb kapcsolatban, amelyek jellemzője a felület nyílhegy alakú levelekkel 
történő díszítése. Az edénycsoport határozott műhelyhez és fazekashoz még nem köthető. Világos azonban 
számos díszítő elem kölcsönvétele a Germanus-raűhély formakincséből. Az ismeretlen nevű fazekas készítmé
nyein erősen érződnek továbbá a banassaci hagyományok. Későbbi, durva kivitelű edényei pedig Natalis 
körével érintkeznek. A fazekas munkásságát nagyjából 80—100 közé keltezhetjük. 

2. Két darabból összeragasztott tál6 alsó részének töredékei (sl. 1004). A felületen medaillon-dekoráció 
(7. kép 5). Kis gladiátor : Lud. V.M. 144 = Osw. 1049. A medaillonokat Ianus csavartnyelű leveleiből (Lud. 
V. O. 229) másolt függőleges levélsorok választották el. Töredékünk ábrázolásának pontos megfelelőit Reginas 
heiligenbergi táljairól ismerjük (Forrer, XXXVTII. 1, 9. May, Colchester, XXVIII . 218). 

3. Oldaltöredék (sl. 953). Leihelye a 3. sz. helyiség. Tojásfüzér : Forrer, 178—179, 182. kép. Mars 
tropaiophoros : Osw. 46 7A változata. Az ábrázolás Satto és Saturninus faulquemonti műhelye révén került 
a sigillata-ábrázolások motívumkincsébe.7 Az aquincumi tál Verecundus ittenweileri műhelyében készült 
(8. kép 2). 

4. Tál oldaltöredéke (sl. 926). Leihelye a 6. sz. helyiség. Az oldalfelület beosztása sok rokon vonást 
mutat Butrio és körével,8 de Oinnamus stílusától sem idegen.9 A jól megrajzolt guggoló szatír mozgalmas alakja : 
Déch. 657 = Osw. 604, Austrus. A felület kisebb karikákkal történő kitöltése Arcanus stílusát idézi.10 

A kuporgó kis nyú l : Déch. 950 = Osw. 2116. Szarvas: Osw. 1732A. — Lezoux, Traianus kora (7. kép 9). 
5. Nagyobb tál alsó része a 6. sz. helyiség padlójáról (sl. 930). Amedaillonokkal díszítettnagyobbmezők-

ben Osw. H jelzésű symplegma váltakozott balra haladó férfi alakjával. A keskeny mezőkben Déch. 656 = Osw. 
1199. mintájú karyatida. A talpgyűrű fölötti sima felületen DIVIX F bélyeg. Divixtus Lezoux második periódu
sában működött.11 Nagy medaillondíszes edényei azonban már Hadrianus idejében készülhettek (7. kép 11). 

Aránylag korai emlékanyagnak számítanak a lakóház területén előkerült és Loeschke 
I, C—IványiI, 3. formához sorolható volutás agyag mécsesek (9. kép). Az eddigi irodalom szerint 
ezeket Pannóniában az egész II. század folyamán használták.12 A lakóházunkban talált példányok 
készítési ideje pontosabban nem határozható meg,13 élettartamuk azonban kétségtelenül átnyú-
lott a HE. századba. 

Az apró leletanyag helyett az első periódus keltezésénél a falfestmények legkorábbi cso
portjára támaszkodhatunk, amelynek készítési ideje, mint alább részletesebben megindokoljuk, a 
LT. század 10—20-as évei. 

A második periódusban a lakóház a déli oldalon újabb porticussal bővült. A déli porticus 
padlózatának átvágásakor néhány korhatározó apró lelet is előkerült,14 ezek a kibővítés terminus 
post quemjét megadják. 

1. A Domitianus—Hadrianus idejében működő Oriciro, lezoux-i fazekas Drag. 37. formájú táltöredéke 
(7. kép 8). A felület beosztása és a díszítés legtöbb eleme megtalálható Criciro aquincumi töredékein és a Criciro 
stílusában készült egyik londoni edényen [Juhász: Arch. Ért . (1934) II . t. 13—17, I I I . t. 1, illetve Walters, 
Cat. M. 1352 és 1363]. Űj díszítő elemnek számít viszont a delplii tripusz körül csavarodó Python kígyó 
(Déch. 1067. változata), amelyet eddig a „horgonyleveles fazekas" (Anchor potter) edényeiről ismertünk 
[Walters, Cat. M. 1206, 192. kép. Oswald, Margidunnm (1948) XXIX. t, 5A. Pryce—Birley: J. R. St. XXXV 
(1935) XIX. t . 2]. 

2. Resatus stílusában készült benyomott díszű tál töredéke (10. kép). Anyaga világosszürke, külső 
és belső oldalát szürke bevonás fedi. A halszálka mintás füzérek megfelelőire 1. pl. Acta Arch. IV (1954) 153—154. 
old., 19. kép és XLVH. t. 2. A taenidk végét díszítő nagy levelek megfelelői a tabáni 77. sz. szemétgödör,16 

valamint az óbudai ásatások16 anyagából ismeretesek. Közvetlen mintaképül szóba jöhetnek a heiligen
bergi „F"-szignós fazekas edényei (Knorr, Bottweil, 1907, XIX, 2 ; uő., Eottenburg, VH, 14. Forrer, Heiligen-
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1. kép. A lakóház alaprajza 



berg, XXXIII , 2), amelyeken a girlandok közt lecsüngő taeniák végeit sok esetben nagy szőlőlevelek díszítik. 
Az aquincumi tál a I I . század első harmadában készülhetett. Olyan helyi műhely készítménye, amely Resalns 
stílusában, de önálló formakinccsel dolgozott. . 

3. Vörösba,rna anyagú raetiai serleg töredéke. A festőlakástól Ny-ra fekvő kisebb lakóépület
ben azonos díszü teljes edény II . századi rétegből került elő. A szomszédos Noricum területén is erre az idő
szakra keltezhető a raetiai edényeknek ez a csoportja [Schörgendorfer, Die römerzeitl. Keramik d. Ostalpen
länder (1942) 194—195. sz. Kenner, Virunum (1948) 113], amellyel Drexel foglalkozott behatóbban (OllLi 
XXXV, 80. kk.). 

Az említett leletek a padlószint alatti kultúrréteget I I . századinak határozzák meg. A I I . 
század végére utal a déli porticus első kifestésé. Erre az időre tehető a D-i porticus építése s ezzel 
együtt a második periódus kezdete (1. erre alább, 181. old.). 

Végleges formájában a I I . század végére kiépült lakóház két keskenyebb oldalán elhelye
zett nyitott tornácával sajátos lakóház-formát képvisel, amely az aquincumi polgárváros területén 

2. kép. Késő dél-galliai sigillata-pohár töredéke (1 :1) 

eddig hiányzott. Számos példáját ismerjük viszont a Rajna vidék, Gallia ós Britannia területéről, 
ahol elsősorban a villae rusticae építésekor alkalmazták.17 

Mind a két periódusban a lakóház főbejárata az É-i porticus Ny-i keskeny oldaláról, a ház 
mellett futó É—D-i irányú úttestről nyílott.18 A bejárat egész szélességét faküszöb foglalta el, 
amelynek lenyomata a habarcsban megőrződött. A porticus K-i oldala is nyitott volt. Falépcsőn 
keresztül kifalazott és kőlapokkal fedett csatorna19 fölött beépítetlen szabad térre lehetett kijutni. 

A porticusból keskeny és terrazzo-padlós fauces (2. sz. helyiség) vezet az atrium helyét 
elfoglaló 5. sz. helyiségébe,20 amelyből a 3—4. és 6—8. sz. helyiségek nyílottak. A bejáratoknál 
eredetileg sem voltak küszöbkövek vagy faküszöbök. Az ajtónyílásokat vélummsl zárhatták el.21 

Az É-i fekvésű terrazzo-padlós 3—4. sz. szobák szolgálhattak hálóhelyiségül (cubicula). 
A kisebb, de ugyancsak terrazzo-padlós 6. sz. szoba, gazdag edónylelete alapján,22 a második 
periódusban raktárhelyiségül szolgálhatott. A leletek közül különleges hely illeti meg a szoba 
padlózatán talált festéktégelyeket. 

1. Sárgásbarna színű, jól iszapolt, világos téglaanyagú tégely (12. kép 1). Vastagfalú (5—ö mm), 
lapos, cüindrikus forma. Szájperemrésze ferde síkkal behúzott. Oldala sérült. M. : 56 mm, szp. : 84 mm, fá.: 
81 mm. Belső oldalához zöld festék maradványa tapadt. 
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2. Cilindrikus falú, csószeformájú kis tégely (12. kép 2). Anyaga, peremkiképzése, falvastagsága az 
előbbiével egyezik. Fenékrésze sérült. M. : 69 mm, szp. : 78 mm, mérhető fá. : 76 mm. Belső falán vastagon 
rászáradt barna festékmaradványok. 

3. Több darabból összeragasztott nyúlánkabb, íveltfalú serlegformájú tégely (12. kép 3). Anyaga, 
mint az előbbi daraboké. Az enyhén kifelé ívelődő szájperemrész és a sarkított fenókrész ferde síkkal profilált. 
M.: 81 mm, szp.: 83 mm, fá. : 74 mm. A belső oldalon rászáradt sötétvörös festék. 

4. íveltfalú, alsó részében csonkakúpos és lapos talpgyűrűvel rendelkező bögreformájti tégely (12. kép 
4). Vékonyfalú, világosszürke. Egyenesre vágott szájperemrésze legömbölyített. Oldalából nagyobb felület 
kitörött. M.: 57 mm, szp.: hem mérhető, fá.: 38 mm. Belső oldalán okkersárga festék maradványa. 

5. Hengerestestű, alsó részében csonkakúposan elkeskenyülő csészeformájú tégely (12. kép 5). 
Sárgásszürke, vékonyfalú. M.: 36 mm, szp.: 36 mm, fá.: 35 mm. Belsejében helyenként fekete festéknyomok. 

A cilindrikus csészeforma (2. sz.) közeli megfelelői a I I . század második felében sigillata-any ágban 
mutathatók ki (Lud. Nb, illetve Niederbieber, 13. forma). Az idézett sigillaták közvetlen formai előzményeit 
a kutatás nyugaton a I I . század első felének ún. használati kerámiájában, elsősorban a terra nigra ós a fehér
anyagú edények körében keresi.23 A vindonissai anyag alapján azonban, ahol a lapos talpgyűrűvel rendelkező 
ciHndrikus csésze elvétve már előfordul,24 visszanyúlhatunk az I. századig. Az előzmények pedig Itáliában 
kereshetek. 

A talpgyűrűs kónikus tégely (4. sz.) valamivel nagyobbméretű rokon darabja, ugyancsak téglaszínű 
anyagban, a régebbi aquincumi leletekből ismert.25 Rokon formájú, de jóval nagyobb és szürkeanyagú csésze 
Albertfalván az I. század végi, I I . század eleji rétegből került elő. Későbbi egyenesfalú változatát a gázgyári 
fazekastelep szórvány anyagából ismerjük.26 Az edényforma nem szorítkozik Pannóniára. Itália felé mutat, 
hogy az I. századi változatokat nálunk Emona és Poetovio területéről, nyugaton Vindonissából tartják számon.27 

A talpnélküli íveltfalú tégely (3. sz.) rokon a Behn. 277. formával, amely Felső-Itáliában igen gyakori. 
Mint ólomtartó tégely ismert pl. az albengai hajóleletből.28 

A hengerestestű, lapos, csészeformájú tégely (5. sz.) formailag a felső-itáliai eredetű I. századi csé
székből vezethető le.29 Változata Vindonissában is megtalálható.30 A vékonyfalú importdarabokat mindkét 
helyen már igen korán utánozták. 

Az agyagtégelyek közül az 1—3. számúak anyaguk és szájperemkiképzésük miatt szoro
san összetartoznak. Előzményeik a helyi kerámiában hiányoznak. Anyaguk alapján is import
daraboknak tekinthetők. A 4—5. számúak idegen formák helyi utánzatai. Az edényegyüttesnek 
egyetlen olyan darabja sincs, amely a II . század első felénél későbbi keltezést szükségessé tenne. 
A tégelyek anyaguk és méreteik miatt sem tartozhattak toilette-készlethez. A tégelyekben nem 
nyers festékanyagok ('pigmenta), hanem festéshez használt színek (colores) voltak. 

Az agyagtégelyekben talált festékmaradványokat megvizsgáltattuk. A kémiai analízis 
kimutatta, hogy a festékmaradványok összetételükben a lakóház legkorábbi festésénél használt 
színekkel egyeznek. A tégelyek lelőhelyével kombinálva ebből önként következik, hogy lakóhá
zunk szobáinak első kifestesét végző pictor parietarius a II. század első felében egyúttal a ház 
lakójának (tulajdonosának) is tekinthető.31 

A lakóház D-i szárnyán levő terrazzo-padlós nagyobb helyiségek közül a 8. sz. a szomszé
dos (7. sz.) helyiség felől is megközelíthető volt. A bejárat két oldalán, a padlózatba süllyesztve, egy-
egy négyszögű kotalapzatot találtunk (6. kép),32 ezeken faoszlopok tarthatták az ajtópár
kány fölötti díszesebb oromzatot. Az ilyen oszloparchitektúrával keretezett ajtók a római magán
házak tablinumjabira, jellemzőek.33 A szomszédos 7. sz. szoba lehetett a lakóház ebédlője (cenato-
rium, oicus). 

A második periódusban a 7. sz. helyiségből nyílott a D-i porticus bejárata.3* A D-i tornác 
különben a lakóház Ny-i oldalán húzódó úttestről is megközelíthető volt egy hátsó, kiskapu-szerű 
bejáraton (1. kép).35 

AII . század elején épült és a század végén kibővített lakóházat a III. század közepe táján 
tűz pusztította el.36 A pusztulás hozzávetőleges időpontja és körülményei meghatározhatók a 
stratigrafia és az apró leletek segítségével. 

A lakóhelyiségeket átégett épülettörmelék töltötte ki ; efölött a lakóház felhagyása utáni 
időből származó 60—70 cm vastag elplanírozott réteg húzódott. Az alsó törmelékes réteg legké
sőbbi leletei Rheinzabern harmadik periódusába (i. sz. 165—200) sorolható sigillaták (Augusti
nus, Iulianus, Julius, Secundinus Aviti, Victor készítményei), Gomitialis, Helenms, Onnio western-
dorfi darabjai és Oensorinus trieri fazekas (175—225) táltöredéke. 
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1. (13. kép 1). Két különböző tál töredékei (sl. 900, és 970). Amaz világos sárgásvörös. Mindkettőn 
azonos tojásfüzér (Lud. V. R. 84 : Augustinus, a), amelyet alsó harmadában (a formatálban előre meghúzott) 
vízszintes vonal metsz. 

A díszített felületen nyolcszirmú rozetták (Lud. V. 99 : többek között Augustinus, a) és inda vagy 
médaillon maradványa. Augustinus formatálja és díszített edényei Waiblingen-Beinsteinben is előkerültek.37 

De i t t más tojásfüzért használt (Lud. V. R. 85). A festőlakásból származó két töredék ezért egyelőre rhein-
/.aberni készítményként kezelhető.38 Kora a II . század második fele.39 

2. (13. kép 2). Nagyobb tál oldaltöredéko (sl. 990). A máz világos rózsaszínű. Felül tojássor 
(Lud. V. R. 40), alatta fáktól (Lud. V. P. 1) elválasztva vadász jelenetből kiragadott futó állatalakok : nyúl 
(Lud. V. T. 243), mögötte kutya (Lud. V. T. 220). Az állatalakok fölött keresztalakú ornamens (Lud. V. 0 . 
J05. Knorr, Oannstatt, 1905, XXIV, 8). Valamennyi díszítő elem a II . század utolsó harmadában működő 
Julius nevű fazekasra utal.40 A töredékünkön látható ábrázolás kompozíciója GeriaKs késői munkáihoz csatla
kozik.41 

3. (13. kép 3). Az előbbivel rokon díszítésű, de egy másik tálhoz tartozó töredék (si. 1000).42 

A máz azonos az előbbi darabéval. Tojásfüzér, mint az előbbi töredéken. Alatta fejét hátrafordító szarvastehén 
(Lud. V. T. 96. Osw. 1817), efölött a jellegzetes keresztalakú ornamens. 

4. (13. kép 7). Narancsvörös színű mázzal bevont tál alsó része (sl. 933) árkáddekoráció marad
ványával. Az alsó végükön kissé megvastagodó kettős sima íveket kannelurás oltárszerű talapzatok (Lud. 
V. O. 282 : Iulianus, a. Beginus, a. Victorinus, a, c) tartották.43 Az ívpárok alatt sima kettős körkeretben 
fogaskerékhez hasonló rozetta (Lud. V. O. 72 változata), alatta fogazott „szemes" ornamens (Lud. V. O. 226 : 
Iulius, a. Iulianus, Bespectus, a). Az utóbbit hasonló térkitöltő díszként megtaláljuk egy lanus stílusában 
készült tál töredéken (Knorr, Rottenburg, XII, 8). Árkádív talapzatait helyettesíti viszont a Iuüanus nevével 
bélyegzett egyik rottweili darabon,44 valamint egy elewijti45 és inheideni46 töredéken. Az aquincumi töredék 
valószínűleg a l l . század második felében működő Iulianus készítménye. lulmsszal való kapcsolatára az irodalom 
ismételten rámutatott.47 

5. (13. kép 5). Sötét barnáspiros mázzal bevont nagyobb szájperemtöredék (sl. 56, 60, 139). Leihelye 
a 3. sz. helyiség. A tojássor (Lud. V. R. 65) lanus, Bélsus ós Secundin(us) Avi(ti) edényeiről ismert. (L. a 
következő töredéket.) 

6. (13. kép 6). Kisebb tál oldaltöredóke (sl. 949). Leihelye a 6. sz. szoba. Máz az előbbi darabóval 
egyező. Tojásfüzér az előző töredékével azonos. A képmezőben öklelő szarvasbika (Lud. V. T. 107. Osw. 1710), 
alul levélfüzér. SECVNDINAVI bélyeggel teljesen azonos töredéket közöltek Aquileiából.48 A lauriacumi 
bélyeges darabot pedig a mienkével egyező tojásfüzér és levélsor díszíti.49 Secundin(us) Avi(ti) munkássága 
Rheinzabern harmadik szakaszába (160—) sorolható.50 Nem biztos, hogy azonos azzal a Secundinus nevű 
fazekassal, aki később Westerndorfban Comitialissza] ós Maianussz&L dolgozott együtt (Oswald—Pryce, 29, 
123). A nóvbélyegek ugyanis teljesen különbözőek. 

7. (13. kép 4). Sötétebb barnásvörös mázzal bevont tál oldaltöredóke (sl. 959). A jellemző tojás
sort (Lud. V. R. 7) egyedül Cobnertus és Victor használta. Az egyszerű vonalmedaülonba foglalt Apollon-
alakot (Lud. V. M. 88) megtaláljuk Victor készítményein, míg Cobnertus mintakincséből eddig hiányzik. Durvább 
kivitele miatt is töredékünk a II . század második felében működő Victor műhelyében készülhetett. A műhely 
simafalú, bélyeges áruja nemcsak Pannóniába,51 hanem Dáciába52 is eljutott. 

A lakóház területéről való westerndorfi töredékeket, hibás leihellyel (Óbuda) közölte már Kiss: Arch. 
Ért. (1946—48) VU. t. 4, X. t. 11 (Oomitialis), XVIII. t. 2, XXI . t. 11 (Helenius), XXXÏÏ . t. 8 (Onnio). 
Az említett darabokon kívül még két további töredéket tartunk számon : 

1. (14. kép). Égéstől lilás-vörösre színezett töredék (lt. sz. 56, 20, 148). Leihelye az É-i porticus. 
A töredéken balra néző női mellkóp (H. 44. Osw. 1213). Bal oldalt medaillon-keret nyoma. Oomitialis ké
szítménye. Megfelelőjét közli : Kiss i. h. VII. t. 2. 

2. (15. kép). Kis töredék (lt. sz. elmosódott). Szórvány. A máz rózsaszínű árnyalatú barna. Tojás-
füzér: Kiss, 1. Alatta fonott kosár : H. 96. Kiss, 7. Onnio műhelyéből. Azonos díszítésű töredéket közöl Óbu
dáról : KÍSSÍ. h. x x x n . t. 11. 

K'szítósi helye (Trier), valamint ábrázolása miatt külön hely illeti meg Oensorinus Drag. 37. 
formájú táltöredékót (16. kép). A barnásvörös máz igen kopott. Az ábrázolásból megmaradt jelenet: női alak 
Oidipus szerepében a sziklán ülő szfinx előtt, unicumnak számít a sigillata anyagban. Előzményei La Grau-
fesenque- és Lezoux-banmutathatók ki (Osw. 836, 837). Alul geometrikus formákra egyszerűsített delfinpárok: 
Falzer, XV. t. 9, XVI. t. 11—12, 21, XXXI. t. 795. Oelmann, Niederbieber, VI. t. 1. 

Az előkerült sigillaták legkésőbbi csoportjához kapcsolható két helyi készítményu F ABI 
fenékbélyeges agyagmécses és a III. század első felére jellemző áttört kengyelű csuklós bronz-

fibula (17. kép).63 

1. Szürke anyagú, vörösesbarnára festett háromlángú mécses vízszintes fogóval (lt. sz. 56, 20, 59). 
Használt példány, két darabból összeragasztva (92 mm h., 73 mm sz., 32 mm m.). Loesehke m . , Iványi III . 
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3—6. kép. A feltárt lakóház ÈK felől — A lakóépület DK felől — Az épület É-i szárnya K felől — A 8. sz. helyiség K felől 



7. kép. 1—2. Dél-galliai, 3—6. heiligenbergi, 7—13. lezoux-i sigillata-edények töredékei (valamivel 
nagyobb, mint 1 : 2) 
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8. kép. 1. Cerialis, 2. Verecundus edényeinek töredéke (1 :1) 

9. kép. Volutás agyagmécs égő oltár
ábrázolással (1 :1) 

10. kép. Benyomott díszű tál töredéke 
(valamivel kisebb, mint 1:1) 
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formához sorolható. Fenékrészén kis taipgyúrű. Beiül sima körkeretben EABI bélyeg. Aquincumból eddig 
bárom példány ismert.51 Aquincumon kívül még nem került elő. Helyi gyártmány. 

2. Sárgásszürke anyagú, világos barnára festett ötlángú mécses (lt. sz. 56.. 20, 55). 110 mm h., 70 mm 
m., 92 mm sz. (41. kép). A két széles gyűrűvel tagolt homorú tányér közepén elhelyezett öntőnyílást gyöngysor 
kereteli. A ferdén elálló fogó szőlőlevél erezetét utánozza. A fenékrészen kettős körgyűrűben elmosódott FABI 
bélyeg. Darabunk a gázgyári fazekastelepen készülhetett abból a kétrészes mintából, amelynek töredékes 
felső lapját Kuzsinszky (Bud. Rég. XI. köt. Bp. 1932, 291, 29(3—297. kép) publikálta.55 Az eddigiek ismere
lében Fabius aquincumi mécseskészítő munkássága a II. század középső évtizedeire tehető. 

A felső elplanírozott rétegből származik viszont Gallienus valószínűleg 257-ben vert 
hibrid dénárja (18. kép 1). 

Av. IMP GALLIENVS P AVG. A császár jobbra néző sugárkoronás mellképe paludamentumban 
-Rv. LIBER-ALITAS AVGG. Balra forduló Liberalitas áUó alakja (lt. sz. 56, 20 187). A föntebbi előlap kör
iratát Mediolanumban 257—259 között (s alkalmilag később is), Lugdunumban pedig 258—259-ben használták, 
azonban nem verték Liberalitas -hátlapokkal.56 Gallienus Liberalitas-hátlapú veretei, azonban hybrid veretünk -
től eltérő előlapokkal, a 256—257. évekhez tartoznak.57 

Az elpusztult lakóház fölötti elplanírozott réteg ezek szerint a I I I . század utolsó harmadára 
keltezhető. A lakóház legkésőbbi falfestményeinek keletkezését viszont meglehetős pontossággal 
a I I I . század 20—30-as éveire tehetjük,58 ami a föntebb említett és túlnyomórészben I I . századi 
díszített kerámia, valamint mécsek használati idejére is érdekes világot vet. A különböző adalékok 
összevetéséből arra a következtetésre juthatunk, hogy a lakóépület a I I I . század második harma
dában, valószínűleg az 50—60-as években pusztult el. Ebben az összefüggésben megemlíthető, 
hogy a lakóház területéről szórványként Septimius Geta (18. kép 2) és Elagabalus (18. kép 3) egy-
egy jó fenntartású dénárját és Gordianus középbronzát őrizzük. 

1. Av. P. SEPT. GETA-CAES PONT. Ruhás mellkép jobbra. -Rv. PRINC. IV-VENT VTIS (lt. sz. 
56, 20 189). A 200—201. évekből. RIC, IV, 1 (1936) 316. old., 18. sz. 

2. Av. IMP ANTONINVS PIVS AVG. A császár jobbra néző babérkoszorús mellképe. -Rv. VICTORI-A 
AVG. (lt. sz.: 56, 20, 188). Pontosabban nem keltezhető. RIC, IV, 2 (1938) 38. old., 158. sz, 

3. Av. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. — A császár babérkoszorús mellképe jobbra. Hátlap 
felismerhetetlen. A föntebbi előlap köriratát 240 március—májusáig használták a verdék. Utána már megjele
nik a császári titulaturában a PIVS jelző. RIO, IV, 3 (1949) 21. 

Feltűnő, hogy a I I I . század közepéig fennállott aquincumi lakóépület sigillata-anyagában 
szerepel még három dél-galliai töredék (2. kép és 7. kép 1—2). Az edények legkésőbb Traianus 
uralkodása idejében juthat tak el a dunai piacra. 

1. Kisebb tál összeillő oldaltöredékei (sl. 966, 989). A felületen décor à métopes, amely általános 
La Graufesenque és Banassac Domitianus- és kora-Traianus-kori edényein, ahonnan a Natalis nevével kapcso
latba hozott műhelyek fazekasai is átvették.59 A jobb lábát kissé befelé fordító karyatida a Germanus-műhely 
hagyományait őrző ,,A"-szignós fazekas egyik rottenburgi edény töredékén található meg.60 A futó oroszlán 
ikonográfiái őse talán Biragillus oroszlánfigurájában (Knotr, Töpfer, 16, 6) jelölhető meg. A két sorban elren
dezett rovátkoltszólü levélkék a Germanus-műhely késői (GERMANI ,/F"-szignós) készítményeivel, illetve az 
,,A"-szignós fazekas körével kapcsolatba hozható darabokon találhatók meg (7. kép l).81 

2. Kisebb oldaltöredék (sl. 1006). Máza tompafényű barnásvörös. A férfialak teljesebben megmaradt 
a bregenzi pincelelet L. Oosius körével kapcsolatba hozott egyik tálján.62 A lándzsaalakú levélben végződő 
indát is megtaláljuk a Natalis köréhez kapcsolható galliai műhely darabjain.63 Mindkét aquincumi töredék 
stílusban egy rheinzaberni tállal vethető össze,64 amely a 100 körüli évekre keltezhető ós erős kapcsolatokat 
mutat egyrészt L. Oosius műhelyével, másrészt az „A"-szignós fazekas körével (7. kép 2). 

3. Knorr 78. formájú pohár. Föntebb már volt róla szó. 

Nem hiányoztak továbbá a heiligenbergi Ciriuna és Beginns, az ittenweileri Verecundus 
edényei (7. kép 3—6; 8. kép 2), amelyek a lezoux-i Albucius, Criciro, Cobnertus, Divixtus ésPater-
nus táljaival együtt (7. kép 7 — 13) legkésőbb Hadrianus uralkodása idejében kerülhettek 
Aquincumba.65 
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HeiHgenberg 

1. (7. k ' p 6). Egy edényhez tartozó töredékek 
(si. 893, 896). A máz világosbarna, fénytelen. Tojásfüzér: 
Forrer, XX, 10 ; XXI , 4, Oiriuna. Lovas amazon : Osw. 
242, Oiriuna. Töredékünk pontos megfelelője Oiriuna 
egyik heiligenbergi edényéről ismert (Forrer, XX, 4). 

2. Vékonyfalú tál kis töredéke (sl. 993). A máz 
az előbbiével rokon. Alul nagy koncentrikus pontkörök 
(Lud. V. R. 120 : Beginns, f). Fölöttük baba lépő kó
csag alakjára kiegészíthető lábtöredék (Lud. V. T. 305. 
— Osw. 2203). Az erős (7mwwa-hatást tükröző töredék 
Beginns heiligenbergi műhelyében készült. A mintaképre 
1. pl.: Forrer, XX, 12. 

3. (7. kép 3). Narancsvörös mázzal bevont töre
dék (sl. 972). Tojássor: Forrer, XXXVII, 2, Beginus. 
Kis karika korongos maggal : Forrer, XXXVII, 2, 6, 14, 
Beginus. A jobbra néző Szilénfej (Lud. V. M. 29. Osw. 1348 
változata) Beginus egyik heiligenbergi töredékéről ismert 
(Forrer, XXXVH, 14). 

4. (7. kép 4). Nagyobb tál összetartozó két töre
déke (sl. 938, 939). A narancsvörös máz kissé kopott. 
A tojássor helyén koncentrikus körök : Lud. V. R. 116, Beginus, î. A nagy maszkot tartó kis Neptunus -
alak kormánylapát körül csavarodó delfinre helyezett posztamensen állhatott (Osw. 731). Az ábrázolás 
első ízben Blickweilerben a „nagy alakok mesteréinél tűnik fel (Knorr—Spmier, 9, 2 ; 31, 1 ; 60, 1), 
ahonnan La Madeleine és Heiligenberg egyes műhelyei is átveszik.66 A Ids Neptunustól balra a blickweilen 
„nagy alakok mesteré"-nek stüusában elhelyezett meztelen férfi alakja. Jobbjában a kelta érmekről és a kora
császárkori dombormüvekről jól ismert sárkányfejes hadi kürtöt (karnyx) tartja.67 E sajátos ábrázolás eddig 
csak egy rosszul értelmezett brigetiói sigillata-töredékről (Juhász, Brig. XXVIII, 7) ismeretes. Az aquincumi 
töredékek a LT. század első évtizedeiből keltezhetők.68 

11. kép. A 2. és 5. sz. helyiségek közti ajtó 
vascsapágya (1 :3) 

Lezoux 
1. (7. kép 7). Két különböző edény töredékei (sl. 979, 968). Tojásfüzér: Juhász: Arch. Ért . (1934) 

I . t. 2—5., Albucius. Mercurius alakja : Déch. 289. Osw. 529, PATERN F E és Albucius. Mindkét töredék 
Albucius műhelyében készült edényekhez tartozott. Leihelyük a 3. sz. helyiség. 

12. kép. Agyagtégelyek a festőlakásból (2 : 5) 

159 



2. (7, kép 10). Égy edényhez tartozó oldaltöredékek (sl. 942, 1012). Tojásfüzér: Juhász, Brig. V, 4, 
Cobnertus. A felületet borító indadisz nagy sykomór-levelei : Juhász, Brig. IX, 18. May, Colchester, XX, k. A 
töredékek a csillogó sárgás-piros máz alapján is Cobnertus lezoux-i készítményei közé sorolhatók. 

3. (7. kép 13). Kis tál oldaltöredóke fenékrésszel (sl. 940). Tojásfüzér: a Pafemusiól használt 
széles, sarkított tojástagok, alul kissé kivágott sima pálcikával. A két szélső töredékes mezőben oroszlán
lábú trónuson ülő Apollon : Osw. 84, Birrantus, Oensorinus, Oinnamus és Paternus edényeiről ismert. Kettős 
körkeretben sas : Déch. 987. Osw. 2183. Oensorinus, Marcus és Paternus használták. A médaillon alatt el
helyezett akantuszlevél azonos a Paternus műhelyében használt térkitöltő levélkével.69 Tropaion : Déch. 
1117, határozott műhelyhez nem köthető. Az aquincumi tál Paternus körében készült. 

4. (7. kép 12). Nagyobb tál töredéke (sl. 1010). Tojásfüzér : Juhász: Arch. Ért . (1934) III . t. 3 (Pater
nus), Oswald Margidunum, XXXVI. t. 31 (Oensorinus). A megmaradt felületen medaillonos-metópás 
dekoráció. A jobb oldali mezőben sima körkeretbe foglalt nyolcszirmú rozetta {Déch. 1180 változata).70 

Töredékünk Paternus, esetleg Oensorinus műhelyéhez kapcsolható. 

13. kép. Rheinzaberni sigillata-töredékek (1 :2) 

Az előkerült sigillata-edények több, mint felét viszont a l l . század második harmadára kel
tezhető lezoux-i és rheinzaberni darabok alkotják.71 A lakóház területén előkerült legkésőbbi 
rheinzaberni, valamint westerndorfi edények72 készítési ideje sem megy túl azonban a I I . század 
utolsó évtizedein és a trieri Censorinus tálja is készülhetett a Severas-féle dinasztia évtizedeiben. 
A sigillata-anyag alapján tehát a festőlakás elpusztulását a I I és a I I I . század fordulójára, illetve a 
I I I . század első évtizedeire is tehetnénk ; ez azonban, mint föntebb rámutattunk, ellentétben 
állna a máshonnan nyert régészeti tényekkel. 

A festőlakás sigillata-anyagának megítélése s egyben a díszes sigillata-edények használati 
idejének — legalábbis az aquincumi polgárvárosra (részben) érvényes — tisztázása szempontjá
ból73 tanulságosak a lakóépületünk Ny-i szomszédságában feltárt kézműves-tűzoltók székházának 
sigillata-cserepei. * 

A schóla feltárásakor az ásató három réteget figyelt meg.74 Az udvar (IV. sz. tér), valamint 
a VIII—X. sz. helyiségekben ezenkívül még egy negyedik, un. „legalsó" réteget is számontartott, 
amely a kézműves-tűzoltók székházának építését megelőző időben keletkezett. Az említett „leg
alsó" rétegből kizárólag dél-galliai sigillaták (benyomott díszű stb. kerámia társaságában) kerül
tek elő. A 150—160 körül épült székház a I I I . század közepe táján leégett. Az ásató a tűzoltó szék-
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ház eme kereken 10Ô évnyi fennállásához kapcsolta az ,,alsó és középső" rétegek (2—3. sz.) anyagát. 
A sigillaták közül az utóbb említett rétegekből került elő mármost egy-egy dél-galliai ós blick -
weileri töredék, több lezoux-i darab s majdnem kivétel nélkül valamennyi rheinzaberni és 
westerndorfi töredék. A tűzvész után helyreállított épület kultúrrétegéből („felső" réteg, 1. sz.) 
viszont hiányoztak már a sigillaták. 

A sigillata-anyag alapján, a festőlakáséhoz hasonlóan, a tűzoltó székház pusztulását is 
nyugodtan tehetnénk a l l . század végére Vagy a I I . és a I I I . század fodulójára. A schola esetében a 
pincébe zuhant orgona évre keltezett felirata alapján tudjuk viszont, hogy az épület csak 222 után, 
valószínűleg a század közepe táján esett tűzvésznek áldozatul. A festőlakás esetében viszont a 
falfestmények utolsó csoportjával igazolható, hogy a lakóépület a I I I . század 20—30-as éveiben 
még fennállott. Mindkét épület leletanyagában megfigyelt rokonjelenségek alapján állítható, 

hogy a I I I . század első felében az aquincumi polgárváros olyan ,,régi", még a Marcus-féle háborúk 
előtt épült lakó- vagy társas összejöveteleket szolgáló épületeiben, ahol egy-egy módosabb család 
vagy collegium folyamatos birtoklásával számolhatunk, nemcsak rheinzaberni és westerndorfi 
edényeket használtak nagyobb számban, hanem akadhatott még néhány heiligenbergi vagy 
lezoux-i tányér és tál, sőt egy-egy blickweileri vagy dél-galliai edény is.75 Egyes darabok használati 
(megőrzési) idejét néha három-négy generációra (90—120 év) is becsülhetjük. 

Legutóbb az egyik fontos britanniai telep, Camulodunum kerámiájának publikálásakor 
figyelmeztettek arra, hogy az ottani és az írásos forrásokkal pontosan Claudius és Nero korára 
keltezhető I . századi rétegekben még arezzói sigillaták is előfordulnak.76 A jelenség egyik magyará
zatául fölvetették annak a lehetőségét, hogy ilyen esetekben pl. az egyes családokban tovább
öröklődő darabokkal (heirloom) állunk szemben. A föntebbi lehetőséggel az aquincumi festett 
lakóház legkorábbi darabjainál, pl. aKnor r 78. formájú pohárnál ugyancsak számolhatunk. Ennek 
előfeltétele, hogy a lakóházban három-négy nemzedéken keresztül ugyanaz a család lakott, teljes 
exaktsággal természetesen nem igazolható. Nem zárhatjuk ki azonban ennek a lehetőségét az 
alábbi meggondolás alapján sem. 

A 6. sz. helyiségben talált festéktégelyek gyártási ideje — formájuk ós anyaguk miatt — a 
I I . század első felénél későbbi időre aligha tehető. A tégelyek belső oldalához tapadt festékmarad
ványok a lakóház első festésénél (II. század első harmad) használt színekkel egyeznek. A tégelye
ket szépen egymás mellett a helyiség sarkában találtuk. Az agyagtégelyek a lakóház pusztulásakor 
gyakorlati célt már régen nem szolgálhattak ; a házban lakók ezeket mégsem dobták ki, hanem 
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16. kép. A trieri Censorinus táltöredéke 
(1 :2) 

17. kép. Csuklós bronz-
fitmla (1 :1) 

14—15. kép. Westerndorfi sigillata-töredékek Comitialis, 
ül. Onnio műhelyéből (valamivel kisebb, mint 1:1) 



18. kép. 1. Gallienus hibrid dénárja. 2. Septimius Geta Caesar dénárja. 3. Elagabalus császár dénárja 

162 



19. kép. Delfines stukkópárkány a 2. sz. helyiségből (valamivel kisebb, mint 1 : 2) 

20. kép. Levélfüzér, 
fölötte festett pár
kányrész a 2. sz. 
helyiségből 
(valamivel nagyobb, 
mint 1 : 9) 

21. kép. Középmezők 1 
füzér és növényi 1 

kandeláber maradva- I 
nyaival a 2. sz. helyi- 1 
ségből (valamivel na

gyobb, mint 1:7) I 



őrizték a I I I . század közepe táján is. Időközben idegén család beköltözésével számolva ez a pietas* 
nak is jelölhető magatartás érthetetlen volna. 

A modern nagyvárosokban a családok átlagos élettartama három-négy nemzedékre 
tehető. Legalább ilyen mértékű fennállással számolhatunk esetenként a nyugodtabb életütemű 
római provinciális városok, mint pl. Aquincum keretében, különösen Hadrianus és az Antoninusok 
aránylag békés és nyugodt korszakában. 

I I . A LAKÓÉPÜLET FALFESTÉSZETE 

A FALFESTMÉNYEK, PÁRKÁNYOK ÖSSZEGEZŐ LEÍRÁSA ÉS TECHNIKÁJA 

A lakóháznak a helyiségek falfestése kölcsönöz különösebb jelentőséget. Az 1—-8. 
helyiségek belsejét közvetlenül a lakóház építésének befejezése után kifestették. 

sz. 

Az 1—2. és 8. sz. szobákban a lábazati festést még a falon találtuk (28. kép). Ezenkívül mind
három helyiségben, valamint a 3. sz. szobában nagyszámú falfestmény-töredék került elő a padlózatot 
boritó törmelékből; így lehetővé vált, hogy gondos és türelmes munkával nemcsak a falbeosztás rend
szerét, hanem egész falak teljes dekorációját helyreállítsuk. A 6. és 7. Sz. helyiségek falfestését viszont 
csak nagy vonásokban ismerjük. 

A töredékessége ellenére is gazdag falfestészeti anyag az aquincumi polgárváros legkorábbi, 
a I I . század első harmadára keltezhető falfestészetét képviseli. Az aquincumi falfestészet későbbi 
fázisait illusztrálja a 3. sz. helyiség átfestése és a D-i porticus falfestmény-töredékei. 

A lakóház első építési periódusában az 1-—3. és 6—7. sz. helyiségeket /eAéralapú dekoratív 
festés díszítette. A felületet vízszintes és függőleges vörös és zöld sávok osztották különböző nagy
ságú mezőkre. A lábazati festés vagy a felületre szabálytalanul odavetett foltokkal és vonalakkal 
(3. sz. helyiség) vagy háromszög alakú vörös foltos fekete lapokkal (opus sedile) márványozást 
utánzott (23, 33. kép). Az l .sz . helyiségben vörös, barna és zöld színekben festett törpe növényi 
kandeláberek díszítették a lábazatot. A 2. sz. szoba középső falfelületén többszínű virág-girlan
dokkal77 díszített nagyobb mezők váltakoztak színpompás növényi kandeláberektől78 elfog

lalt keskeny mezőkkel (20—21, 23, 29. kép). 
A nagyobb mezőbe lebegő madarakat fes
tet tek (színes melléklet). Felül részben fes
téssel utánzott, részben stukkóból készült 
párkány zárta le a dekorációt. A 3,6—7. sz. 
helyiségek falfestése hasonlóképpen egészít
hető ki (30—32. kép). 

Az ilyen girland-díszes fehér falak 
Nyugat-Pannónia korai falfestésében egészen 
általánosak.79 A hármas fűzérrel díszített 
falaka campaniai—rómavárosi ún. negyedik 
stílusra vezethetők vissza.80 A hellenisztikus, 
majd a korai campaniai—rómavárosi falfes
tészetben még összetartozó girland-madár 
ábrázolást az ún. harmadik stílus dekoratív 
iránya választja el egymástól. Az aquincu
mihoz hasonló galambszerű és ágon pihenő 
madár ábrázolását azonban már a negyedik 
stílust követő falról közöltek.81 

A girland-kandeláberes díszítéssel 
együtt jelentkező márványozott lábazatok 
végső fokon a keleti inkrustációs stílusra 
mennek vissza. A korai császárkorban Pan-
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22. kép. Geometrikus virágminta a D-i porticus 
átfestéséből ( 1 : 1 ) 



nónia felé azonban ezt még Felső-Itália közvetíthette. Erre utalnak pl. a tessini,82 polai,83 poetoviói 
I . századra keltezhető emlékek. Fölvethető, hogy a 2. sz. helyiség opus sectile technikát utánzó 
márványfestése ugyancsak ezen az útvonalon került el hozzánk.85 Ebből a szempontból nézve még 
fontos lehet, hogy az aquincumi parancsnoki épület egyik hasonló lábazati festése a I I . század első 
harmadából való.86 Későbbi változatot képvisel az intercisai lábazati festés (24—26. kép),87 

amely a virunumi fürdőkörzet88 és az egyik keresi sírkamra89 festésével vethető össze. Az intercisai 
és a keresi falfestés azonban már közvetlen kapcsolatban áll az ún. második inkrustáciős stílussal, 
amely a I I . század 20—30-as éveitől kezdve a Duna vonala mentén Pannónia keleti részeibe is 
elhatolt, Dél-Oroszországot pedig a Pontuson keresztül még korábban elérte.90 

Az aquincumi lakóház 2. sz. helyiségéből, mint említettük, részben festéssel utánzott, 
részben stukkóból készült párkányrészek kerültek elő (19—21. kép). A gazdagon tagolt komp
lex párkány pontos megfelelője még nem ismeretes. A festéssel utánzott párkányrészek ugyan 
gyakoriak Itália és a tartományok falfestészetében.91 Emlékeztethetünk azonban arra, hogy a 
többsávos, magas párkányrészek általában Pannónia keleti, Duna menti területeire jellemzőek, 
míg az alacsony (8—10 cm magas) ós kevésbé gazdagon tagolt párkányok Nyugat-Pannóniában 
otthonosak.92 Ebből a szemszögből nézve a festőlakás 2. sz. helyiségének részben festéssel utánzott 
„komplex" párkánydísze a pannóniai párkányok keleti csoportjába sorolható, amely keletről 
már a I I . század folyamán kapott ösztönzéseket. 

Jól ismert viszont a felső lezárás stukkópárkányának delfinpár közé állított kantharost 
mutató díszítő eleme, amely Aquincumban már korábban előfordult egy kisebb töredéken.93 

Az utóbbi darabot a delfinek finomvonalú rajza és egyúttal ornamentális kezelése, a kan-
tharos részletező mintázása a legkorábbi aquincumi stukkópárkányok közé sorolja. A I I . század 
első évtizedeibe helyezhető. Az említett aquincumi töredéket csupán a téma azonossága kapcsolja 
össze a festőlakás összegező, a belső részletek feltüntetését elhanyagoló párkánydíszével, amely
nek pontos mását a grobelcachi villa anyagában találjuk meg.94 Rokon darabokat idézhetünk 
Poetovióból,95 Emonából, valamint a szomszédos noricumi részekről (Flavia Solva, Virunum).96 

Az ilyen stukkópárkányok az I . század végétől kezdve terjednek el Nyugat-Pannónia és Dél-
Noricum anyagi műveltségükben Itáliához kapcsolódó városaiban, valamint a városi közpon
tok műhelyeinek hatása alatt álló villa épületek belső díszítéseiben. Ebből a körből származtat
hatók az aquincumi delfines stukkópárkányok is. Az utóbbiak divatja azonban Pannóniában is 
belenyúlik az Antoninusok korába. Aquincumból erre idézhetjük a Szél utcai festett épületből 
előkerült párkánytöredéket.97 A delfinek vonalakra egyszerűsített, teljesen lineáris ábrázolása és a 
felületen látható égési nyomok párkányunkat a Szél utcai falfestmények második csoportjába 
sorolják, amelyet a tapétamintás dekoráció a I I . század végére, a III. század első évtizedeire 
keltez.98 

Az aquincumi festőlakás 1 — 7. sz. helyiségeinél színezésben gazdagabb volt a 8. sz. helyi
ség (táblinum) festése. A lilás ][árnyalatú vörösesbarna lábazat zöldlevelű, vízicserjék közt 
lépdelő fehér madarakat ábrázolt. A lábazat fölött nagyobb egyszínű vörös és sárga mezők 
váltakoztak, amelyeket /e&e£ealapú keskeny sávokban sárgásfehér színű kandeláberek válasz
tot tak el (34. kép). 

A 8. sz. helyiség festése — a vízi jelenetes lábazat, a vörös-fekete-sárga színű mezők váltá
sára építő középső falfelület, a belső ornamentika kidolgozása — az ún. negyedik stílus hagyomá
nyait követi. A lábazati festés Poetovión keresztül99 (36. kép) ugyancsak a negyedik stílus 
itáliai emlékanyagáig követhető.100 

Az első festéshez sorolható töredékeket a falvakolat (tectorium) igen gondos előkészítése 
jellemzi. A töredékeken általában három különböző összetételű vakolatróteget találunk. A legalsó 
mészben szegény és főként kvarcit homokból álló 1,5—2 cm vastag szürke színű réteg, amelyet 
közvetlenül a falra vakoltak. Erre az alsó rétegre erős mésztartalmú, kisebb kavicsszemekkel és 
sokszor téglaporral kevert habarcsot (harena) kentek fel két-három rétegben. Az alsó réteg felü
letét még nedves állapotban szabálytalan vonalakkal bekarcolták (trullissatio), hogy a következő 
réteg jobban tapadjon. Legfelül 2—3 mm vastag márványporos stukkóréteg következett, amit a 
festéshez gondosan lesimítottak (expolitio). 

165 



23. kép. A 2. sz. helyiség falfestéséből 1. Az egyik keskeny középmező növényi kandeláber dísze 
2. Lábazati festés (valamivel nagyobb, mint 1:4) z c ' 
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24—28. kép. Márványlapokat utánzó lábazati festések: Intercisa ^-Hajógyársziget — Fes tő laká^a három, 
felső kép) (kb. 1:5) 
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Még az első periódus végén (a I I . század utolsó évtizedei) átfestették a 3. sz. helyiségei. 
A korábbi festés felületét feltörték, majd két rétegben 4,6—5 cm vastag, erősen kavicsos, sová-
nyított habarcsot kentek föl, s erre alig 1 mm vastag stukkóréteget húztak. Az átfestés különben 
az első festésnél alkalmazott falbeosztás rendszerét és dekoratív elemeit újította fel. Az egyszerű 
föcsölt lábazat fölött fehéralapú girland-díszes nagyobb mezők váltakoztak növénydíszes keskeny 
mezőkkel (32. kép).101 Az egyetlen eltérés, hogy a lábazat és a középmezők közé sötétvörös vonal-
márványozással inkrustált keskeny, vörösalapú frízszalagot iktattak. A díszített falfelületet 
felül szélesebb vörös sáv zárta le, amelyre barnássárga tónusban tar to t t többsávos festett párkány 
következett.102 

A lakóház második periódusában az 1 — 8. sz. helyiségek falfestését nem újították meg. A má
sodik építési periódus elejére tehető viszont a D-i portions (9. sz. helyiség) első kifestésé (38. kép).103 

A fehér alapszínű lábazatot függőleges vörös sávok osztották mezőkre, amelyeket fekete folt-
márványozás díszített. A középső falfelületen függőleges kék sávoktól elválasztott sárga- és fekete-
alapú mezők váltakoztak, s ezekben zöld korongok, illetve (a feketealapú mezőkben) zöld, fehér és 
vörös színű növényi ornamensek foglaltak helyet. 

A I I I . század 20—30-as éveiben a D-i porticust átfestették (22,39. kép).104 A korábbi festést 
fehér mésztejjel vonták be s a középső falfelületen erre nagyobb fogazott köríveket, virágokat 
festettek barnásvörös színben. A lábazati festés mintája nem ismeretes. 

Stílus ós festéstechnika alapján a lakóház falfestményeit három csoportba sorolhatjuk. 
Az elsőbe tartoznak a fehéralapú, girland-díszes falak, amelyek az első építési periódus elejére 
tartoznak (II. század 10 —20-as évek). A második csoportot a 3. sz. helyiség átfestésének és 
a 9. sz. helyiség első kifestésének dekorációja képviseli (az első építési periódus vége és a 2. periódus 
eleje, I I . század utolsó harmad). A harmadik csoportba tartoznak a D-i portions átfestésének marad
ványai (második periódus, I I I . század 20—30-as évek). 

Az első csoport festésénél az alapszíneket fresco buono, majd ezt követően a belső orna
mensek nagy részét al secco (valószínűleg tempera) technikával festették. A második csoportnál 
a festést ugyancsak még a nedves falfe-ületen kezdték meg. A részletek kidolgozása azonban 
itt is már a száraz falon történt. A külön tectoriumot nélkülöző harmadik csoport festése viszont 
kizárólag al secco történt, éspedig valószínűleg tempera eljárással. 

A FALFESTMÉNYEK ELSŐ CSOPORTJÁNAK KIDOLGOZÁSA ÉS KORA 

A tórmólység és a perspektíva kérdései a Flavius -kori falfestészetnek csupán a fantasztikus 
architektúra-festést követő irányában jelentettek komolyabb problémát, amelyet a római deko
ratív falfestészet, az újabbkori festészet számításokon alapuló exakt perspektívájától eltérően, 
gyakorlati módon igyekezett megoldani.105 Az architektúra-festéstől elforduló és az emberi alak
ábrázolástól is idegenkedő Havius-kori egyszerű dekoratív falfestészetben azonban nem a per
spektivikus ábrázolás, sem az ezzel összekapcsolt térprobléma megoldandó feladatként nem 
jelentkezett. Az egymást váltó nagy egyszínű mezők, illetve a falfelület nagyobb részére vagy egé
szére kiterjedő egységes alapszín ezeknél nem a hátrafelé mélyülő tér kiinduló felületét jelentette, 
mint a különböző természetű áttörésekkel fellazított falfelületeknél, hanem ellenkezőleg a dekora
tív ábrázolást hátul lezáró összefüggő alapsíkot, amelyen (amennyiben ez összeesett a képsíkkal) 
vagy amely előtt (amennyiben különböző volt a kettő) terült szét a felületen az ábrázolás. El
mosódott kontúrrajzzal, az alapszínnel harmonikusan összeolvadó színezéssel azonban az előbbi 
esetben is lehetséges volt az egyes dekoratív elemek testszerű, háromdimenziós ábrázolása. Az erős 
színkontraszttal dolgozó Flavius-kori dekoratív festészet a fokozatosan tompított színek harmo
nikus összeolvadásának térképző lehetőségeire azonban csak ritkán épített. A térképzetet több
nyire nem a zárt, összefüggő alapsík fellazításával, hátrafelé történő kimélyítésével, hanem a le
zárt felület előtt teremtették meg. Az alapsík és az eléje helyezett képsík ilyenkor egymáshoz 
egész közel helyezkedik el és csak figyelmes elemzéssel választható szét. 

Az aquincumi festett épület legtöbb helyiségében az egész felületre kiterjedő melegebb 
árnyalatú fehér alapszínt találjuk meg, amelyet a vertikális és horizontális tengelyeket kihang-
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Madár alakja a 2. sz. helyiségből (1:1) 





súlyozó sávok különböző nagyságú, négyszögű mezőkre osztanak. A keskeny, sávos keretdekoráció 
mintegy rátapad az alapfelületre, felosztva, de egyúttal keretbe is foglalva a felületet. A sávos 
keretelés egy pillanatra sem hagy kétséget afelől, hogy a fehér alapszínű háttér a sík
szerű, kétdimenziós alapsík funkcióját játssza, amely hátrafelé, mélységben való perspektivikus 
ábrázolást nem enged meg. A dekoráció elemei vagy a zárt alapfelületen vagy előtte jelen
hetnek meg. 

A háttér és az ábrázolás — vagy más szavakkal : az alapsík és a képsík — egymáshoz való 
viszonyát a festőlakás fehéralapú festészetében talán sehol sem tanulmányozhatjuk olyan világosan, 
mint a 2. sz. helyiség leveles zöld ágon lebegő madár-alakjánál (színes melléklet). A madár oldalt és 
hátra kitett, valamint perspektivikus rövidüléssel festett bal lába azt a benyomást kelti, mintha a 
madár a hátrafelé nyitott és mélyülő levegős térbe lépne. Ebben az esetben azt várnánk, hogy a há
romnegyed nézetben ábrázolt columbida bal oldali mellrésze, amely a madárábrázolás legmélyebben 
fekvő pontja, elmosódó kontúrokkal és az alaphoz hangolt színezéssel szinte beleolvad a háttérbe. 
Ezzel szemben viszont azt találjuk, hogy festőnk a madárnak éppen ezt a szemlélőtől legtávolabb 
eső részét határozott, vastag fekete kontúrvonallal élesen elválasztotta a háttértől s ezáltal mint
egy a zárt alapsík előtt kialakított térbe állította. 

A háttér teljesen azonos felfogásával találkozunk a keskeny kandeláberes oldalmezőkben 
is (23. kép). A növénykandeláber hosszú, függőleges, zöld szára két oldalt világosabb tónusú, sárgás
barnával közelíti meg a háttér alapszínét. De it t sem olvad azzal össze, hanem a találkozásnál 
hegyes ecsettel finoman meghúzott sötétebb árnyalatú, sárgásbarna vonallal határolódik el ismét 
egészen élesen a háttér alapszínétől. A kissé síkszerú és lapos kidolgozása ellenére is testszerűen 
jelzett kandeláber tehát itt is a zárt alapsík előtt magasodik fel. Az egymás fölött váltakozva 
vörös és zöld színben festett leveles ágak jellemző módon a kandeláber előoldalából ágaznak ki 
kétoldalt, az alapsík előtt és azzal párhuzamosan elhelyezett képsíkban. Éppen ezért nem is 
rendelkeznek külön kontúrral, hanem egészen lineáris, dekoratív módon vannak festve. 

Az alap- és képsíknak a fehér alapszínű szobák festésével teljesen azonos felfogását találjuk 
a 8. sz. helyiség feketealapii kandeláber-töredékén. A háttér ezen a töredéken ugyancsak mint 
lezáró felület érvényesül. A kandeláber növényszára, valamint a finoman megrajzolt levelek éles, 
fehér színű kontúrjai a növényi ornamens egészét és részleteit is határozott körvonalakkal el
határolják az alapsíktól. A reliefszerű plaszticitással megfestett karcsú kandeláber a zárt alapsik 
elé állítva s az előtt teret alkotó funkcióban emelkedik fel indaszerűen széthajló, leveles ágaival 
együtt (34. kép). ; : 

Az aquincumi lakóház falfestményeinek első csoportja, amint a falfelület beosztásában, 
a színskálában és a belső ornamentika elemeiben kimutatható, a háttér és az ornamentális festés 
egymáshoz való viszonyában is a Flavius-kori egyszerű, architektúramentes dekoratív falfestészet 
hagyományait követi. Az ornamensek festési módjának vizsgálata a föntebbieknek mintegy ellen
őrzéséül szolgálhat. 

A 2. sz. szoba festészetét az egyes ornamensek különböző színű kisebb foltokban való 
felrakása jellemzi, amely minden gondosság ellenére is már önmagában kizárja a belső részletek 
aprólékos kidolgozását. Foltokban festett harang alakú kehelylevelekből tevődnek össze a közép
mező füzérei (19—-20. kép). Ha közelebbről nézünk egy ilyen virágfüzért, akkor csak üres, a háttér
től és egymástól egyformán elhatárolt színes felületeket, egymásmellé helyezett színfoltokat látunk, 
amelyek összetartozása szervetlennek, majdnem önkényesnek tűnik. Amikor azonban megfelelő 
távolságból vesszük szemügyre a girlandokat, akkor az eddig elhatárolt színfoltok az öt különböző 
szín ellentétére és harmóniájára építő levél-girland szépen ívelődő és dekoratív ornamensévé tevőd
nek össze. Füzéreinken a felrakott színek említett két jellegzetessége azonban a füzérek különböző 
részein érvényesül. A nagyjából egyforma mértékben alkalmazott színtömegek ellenére is az egyes 
füzérek középső része a világosabb tónusú zöld és tengerkék, valamint a sötét fekete kiáltó szín
kontrasztját mutatja. Ha viszont a füzéreken kétoldalt továbbsiklik tekintetünk, akkor a füzérek 
középső ívrészének erős színkontrasztja a rokontónusú sötétvörös és barna színek harmóniájában 
olvad fel. A különböző színek váltási módja egészen irreális benyomást kelt, amennyiben a sötétebb 
árnyalatú színeknek alkalmazása helyén tömöttebbnek, súlyosabbnak érezzük a girland fölfelé 
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29. kép. A 2. sz. helyiség Ny-i falának helyreállított dekorációja. Nagy T. rekonstrukciója után testette Jeges Ernő (kb. 1 : 13) 



30. kép. A 3. Sz. helyiség első festésének töredékei {valamivel kijjebb.,- mint 1 : 2) 
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31. kép. GirlancTés növényi kandelábereid a 3. sz. helyiségből (girland 1 :5 , a többi : ] : 3) 



32. kép. A 3, sz. helyiség átfestésének maradványai (valamivel nagyobb, mint 1:5) 
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33. kép. Falfestménytöredékek a 3. sz. helyiségből (kb. 1 : 2) 



ívelődŐ szárát, mint középütt, ahol a világosabb kék és zöld foltok levegősebbé, mondhatjuk 
könnyebbé teszik füzéreinket. 

A színfoltokban való dekoratív festés keretében is különálló hely illeti meg a középmezőben 
elhelyezett lebegő madár alakját (színes melléklet), amely az egyszerű pannóniai dekoratív falfesté
szet valódi gyöngyszeme. Festőnk itt két színnek, a cinobervörösnek és a zöldnek harmóniájára épí
tet te fel a képet. A kísérő fekete szín csupán arra szolgált, hogy egyrészt bizonyos tagoltságot 
vigyen a nagyobb színfelületekre, másrészt hogy az alakot erőteljesen elhatárolja a szürkésfehér 
háttértől. 

A madár nyugodt testtartásban oldalnézetben festve áll a zöld leveles ágon, amely it t az 
alapszint jelzésére is szolgál, de egyúttal zöld szmtömegével ellensúlyozza a madártest vörös 
színmennyiségét. Kiváló rajzkészséggel, helyes testarányokkal festették meg a madár alakját. 
De ez csak olyan mellékes, bizonyára iskolázottságból adódó ajándéka festőnknek, akit csak a 
színekkel kifejezhető formák érdekeltek. Madarunk helyes elhelyezését akkor kapjuk meg, ha a 
testet a jobb láb függőleges vonalára állítjuk. A madártest akkor kissé jobbra dűlő vertikális ten
gelyre épül fel, amely alul a zöld ág kissé jobbra hajló horizontális tengelyével derékszöget zár be. 
A kép alsó részének nyugodtságával szemben a felső rész mozgalmasságot árul el. A madár nyakát 
hátrafordítja és nyitott csőrével éppen cselekménybe készül lendülni. 

A művész egészen a hellenizmusig követhető mintakép ismerete ellenére is olyan „impresz-
szionista" frissességgel festette meg a madár alakját, hogy elhihetővé teszi : a valóság egy adott 
pillanatát rögzíti meg számunkra. Ha azonban figyelmesen elemezzük a képet, akkor kitűnik, 
hogy ez a megfestett pillanat nem a valóságot figyelő művéss „impresszionizmusa", hanem a 
dekoráció szolgálatába állított, belülről kivetített „expresszionizmus". Irreális a madár, az alkal
mazott színek és formák összessége, mint ahogy irreálisak azok a zöld foltok, amelyekbe épp 
mohón belecsípni készül. 

Az aquincumi lakóház falfestményeinek első csoportjánál a falfelület beosztásával, a szín
skálával és a belső díszítő elemekkel kapcsolatban kimutatható, hogy ez az első csoport a Flavius-
kori dekoratív falfestészet hagyományait követi. A kidolgozás néhány sajátosságának tanul
mányozása után hasonló eredményre juthatunk. A színfoltokkal dolgozó festés, karöltve az orna
mentika egy részének lineáris tendenciájával, megtalálható a Via dei Cerchi i. sz. I . század végére 
keltezett mennyezetfestésén.106 A Traianus-kori Ponte di Caligula korlátfalának festésében már 
eltérő törekvések jelentkeznek.107 Megtaláljuk ugyan még a falfelület kihangsúlyozott vertikális 
és horizontális tagolását, amely a Flavius-kori művészet öröksége. A kereteit mezőkben elhelyezett 
álló alakok lapos, reliefszerű felfogása, világos elrendezése azonban már elárulja a hellenizmus 
művészete felé tekintő új klasszicista stílus törekvéseit. Az utóbbi érvényesül a Traianus-oszlop 
ábrázolásain, az egymásfölötti sávokban elhelyezett, határozott körvonalú alakok rajzában és 
már teljesen kialakulva, differenciált irányaival jelenik meg a Villa Hadriana falfestészetében és 
mozaikpadlóin.108 Az újabb irodalomtól nem egészen szerencsésen „philhellén"-nek nevezett új 
stílus azonban Itáliában sem szoríthatta ki mindenütt a korábbi, egyszerű sávos beosztást és 
ornamentikát használó dekoratív falfestést.109 Még kevésbé lehet ezzel számolni a nyugati tarto
mányokban.110 Aquincumban az új „philhellén" stílus legkorábbi jelentkezését a helytartói palota 
déli szárnyának falfestéséből ismerjük.111 A nrínta eléggé pontos megfelelőjét a laufenburgi villa 
festészetében találjuk meg.112 A helytartói palota említett fala a I I . század 20—30-as éveire 
keltezhető. Nem valószínű, hogy az aquincumi lakóépületekben korábban alkalmazták volna az 
új falfestészeti stílust, mint a helytartó személyén és környezetén keresztül Itáliával szorosabb 
kapcsolatban álló helytartói palotában. Az óbudai Szél utcai falfestmények113 első csoportja (40. kép) 
alapján valóban kimutatható, hogy a I I . század második negyedében az új stílus az egyszerű 
lakóházakból még nem szorította ki teljesen a Flavius-kori dekorációt. Amikor másutt is hasonló 
jelenségek figyelhetők meg,114 akkor túlzás a „philhellén" stílusnak birodalmi stílus jelleget tulaj
donítani.115 

A festőlakás falfestményeinek első csoportját a föntebbi összefüggésbe állítva, szinte ön
magától adódik a csoport időrendi besorolása. Az idézett falfestmények kidolgozásukban éppúgy, 
mint díszítő elemeikben nem szakíthatok el a Flavius-kori egyszerűbb dekoratív falfestészet hagyo-
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34. kép. Az egyik fekete alapú középmező a 8. sz. 
helyiségből (kb. 1 : 4) 

35. kép. A. 8. sz. helyiség lábazati festésének összeillő töredékei 

36. kép. Lábazati festés Poetovióból (Skrabar nyomán) 



Hiányaitól. Előremutató elemei, mint a helyenként alkalmazott határozottabb kontárrajz, az orna
mentika, lineáris kezelése, kimutathatók az I . század végi itáliai falfestészetben. Ugyanakkor 
falfestményeink első csoportjában a legcsekélyebb nyomát sem találjuk Itália nagyobb művészeti 
centrumaiban Traianus uralkodásának utolsó évtizedében jelentkező „philhellén" stílusnak, amely 
pedig Hadrianus idejében már Aquincumba is utat talált. Igaz, hogy az un. „philhellén" stílus 
Aquincumban ma még elszigetelt jelenségnek számít. A helytartói palotára szorítkozik, „udvari 
művészet" jellege van. Hiánya épp ezért nem lehet korhatározó az aquincumi magánházak korai 
falfestésének megítélésénél. Olyan elefántcsont finomságúra csiszolt falfelületek viszont, mint 
amilyenekkel a festőlakás falfestményeinek első csoportjában találkozunk, Hadrianustól kezdve 
általában már az igényesebb épületek falfestésénél sem találhatók. Hiányoznak a helytartói palo
tából, ahol pedig tartományi viszonylatban a kor színvonalán álló gondos festéssel számolhatunk. 
Festéstechnikai ós stíluskritikai érvek egyaránt amellett szólnak, hogy a festőlakás falfestményei
nek első csoportja a I I . századnák még az első évtizedeiben készült. 

37. kép. A 8. sz. helyiság kiegészített faldekorációja. JSTagy T. rekonstrukció-iá után festette Jeges Ernő 
(kb. 1 : 10) 

1^ Budapest régiscyci 177 



38. kép. A D-i portious első festéséből. I. Párkány rész. 2—3. Középmezők töredékei 
(valamivel kisebb, mint 1:2) 

A FALFESTMÉNYEK MÁSODIK CSOPORTJA 
A 3. sz. helyiség átfestésének dekorációs rendszere és díszítő elemei még a Flavrás*kori 

stílus hagyományait folytatják tovább. Az al fresco technikával kivitelezett átfestés ornamen-
seinek stílusa viszont alapvetően eltér az első csoport kidolgozásától. Elég csak egy pillantást 
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39. kép. 3—5, 7. Töredékek a D-i porticus első festéséből. 1—2, 6. Töredékek az átfestésből (valamivei nagyobb, 
mint 1:2) 

vetnünk a tömött, nagylevelű füzérekre (30. kép), amelyek az első festésből valók és utána a második 
festés apró, tűszerű levelekből álló egyik girlandjára (32. kép) iekintenünk, hogy a két csoport közötti 
stíluskülönbséget egész jelentőségében felmérjük. A lineáris tendencia, amely mint fentebb láttuk, 
már az első csoport növényi ornamenseinél jelentkezett, a 3. sz. helyiség átfestésénél teljesen ura
lomra jut. A korábbi foltmárványozás helyett a lineárizmus érvényesül a vonalmárványozásban 
is, amely most már nemcsak a lábazatra szorítkozik, hanem a fölötte húzódó frízszalagra és 
párkányrészre is átterjed (32. kép). 
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40. kép. Falfestménytöredékek Óbudáról, a Szél utcában feltárt római magánházból (kb. 2 : 3) 
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Az i. sz. I I . század folyamán a falfestészet anyagában mindenütt kimutatható az orna-
menseknek a festőlakás második csoportjához hasonló lapos-síkszerű, rajzos felfogása, amely 
azonban területenként más formákban és eltérő időpontokban jelentkezik. Következik ebből, 
hogy a második csoport időrendi helyzetét nem határozhatja meg pontosan más tartományoknak 
az aquincumi lakóház dekorációs elemeivel és stílusával rokon falfestészete. Figyelemre méltó 
viszont, hogy a 3. sz. helyiség átfestéséhez felhozható párhuzamok a I I . századból, ennek is inkább 
a második feléből keltezhetők. 

A lábazat és a párkányrész vonalmárványozásával azonos stílusban festett töredékeket 
ismerünk pl. Augstból; ezeket a I I . század középső évtizedeire tehetjük.116 Vonal- és folt
technikával találkozunk az oberweningeni villa rustica egyik festett párkányán,117 ahol a zsinór
dísz, majd a triglyphes tojástagok fölött az aquincumihoz hasonló márványozott szalag követ
kezett. A festést a svájci kutatás a I I . század harmadik negyedére teszi.118 Korábbi és későbbi 
példákat ismerünk keletről, az un. második inkrustációs stílus köréből,119 ahonnét a nyugati fal
festészet is ösztönzést kaphatott.120 

A középmezők ornamensei közül a tűlevelű girland (32. kép) az eichi fehéralapú „fenyő-
galy"-mintákkal vethető össze.121 -

A zöld leveles ágú töredék (33 kép), amely az egyik középmező kandeláber díszéhez tartoz
hatott , a minden perspektivikus hatásról lemondó lapos, síkszerü felfogásával a 9. sz. helyiség 
egyik feketealapú levéldíszével muta t rokonságot (39. kép 5). 

Az aquincumi falfestészetben érvényesülő új irányhoz hasonlóan a I I . század második 
felében a szomszédos nyugati tartományok falfestése is elfordult a korábbi virágdíszes növényi 
kandeláber-mintáktól. A virunumi fürdőkörzet egyik helyiségében pl. az egész falfelületet takarják 
a zsúfoltan egymás mellé helyezett stilizált zöld levelek,122 amíg a räetiai Bern-Bümplizben már 
a tapétamintát idéző arabeszkszerű felfogásban jelenne meg a falfelületen.123 A különbségek a 
helyi festőiskolák eltérő törekvéseivel magyarázhatók. 

Az aquincumi lakóház 3. sz. helyiségének átfestését a föntebbi párhuzamok is a I I . század 
második felére keltezik. Tekintetbe véve azonban, hogy Aquincumban az átfestés nemcsak a fal
beosztásban, hanem a fontosabb ornamentális elemekben is még az első csoporthoz csatlakozott, 
az átfestés időben közelebb állhatott a I I . század középső évtizedeihez, mint a század végéhez. 

A második csoporton belül külön helyet foglal el a 9. sz. helyiség első festése. A piros
sárga és fekete középmezők váltásában, a girlandok alkalmazásával, fehér vonalszegélyes el
választó sávjaival a faldekoráció még a Flavius-kori stílus hagyományaihoz kapcsolódik, amely 
Itália, valamint a nyugati tartományok I I . századi falfestészetében survival-szerűen tovább él.124 

A dekorációban új elemet jelentenek viszont a fehér vonallal kereteit nagyobb zöld korongok, 
amelyek a 9. sz. helyiségben a sárga színű középmezőket díszítették. Megfelelőit az ormalingeni 
villa I I . század második felére keltezett falfestményei között találjuk meg,125 ahol háromlevelű 
palmetták fölött színes korongok helyezkedtek el szabálytalan elrendezésben.126 Az aquincumi 
töredékek között növényi ornamensek nem maradtak meg ; ilyenek meglétét azonban jogosan 
feltételezhetjük. Az egyszínű korongokkal való dekoráció további fontos példáját szolgáltatja 
a salzburgi Michaelsplatzon feltárt lakóház falfestése.127 

A felhozott példák, amelyekhez még az albertfalvai egyik lakóépület dekorációja csatol
ható,128 a I I . század végére, a I I I . század első évtizedeire keltezhetők.129 Erre az időre — színezése 
és falbeosztása alapján azonban inkább a I I . század utolsó évtizedeire — tehető az aquincumi lakó
ház 9. sz. helyiségének kifestésé is. . ; 

A FALFESTMÉNYEK HARMADIK CSOPORTJA 

A 9. sz. helyiség átfestése. A kevésszámú fennmaradt töredék nem teszi ugyan lehetővé 
nagyobb falfelületek dekorációjának pontos rekonstrukcióját, a 39. képen közölt (és más 
kisebb) levéldíszes töredékek alapján azonban fölvethető, hogy a koncentrikus körmintákat el
stilizált növényi ornamensek kapcsolták össze. Amennyiben föltevésünk helyes, a 9. sz. helyiséget 
az ún. tapéta-ornamentika dekorációjával festették ki egy későbbi időpontban. 
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A hálókeretbe foglalt geometrikus díszekből vagy csak virágokból álló egyszerűbb tapéta
mintával130 szemben a növényi és geometrikus ornamensek váltakozó elrendezésével kialakított 
tapétaminta, amelyhez legnagyobb valószínűség szerint helyiségünk falfestése is sorolható, a gazda
gabb, de ugyanakkor a kevésbé elterjedt változatot képviseli. Amíg ugyanis a hálós keretbe illesz
tet t rozetták, csillagok, illetve virágok dekorációja az i. sz. I . század rómavárosi—campaniai falfesté
szetben is egészen gyakori,131 a I I . században pedig tovább követhető az itáliai132 és a keleti133 

mozaikpadlókon, majd pedig a I I I . századtól kezdve újból a falfestészetben,134 addig a felületen 
egyenértékű ornamensként összekapcsolt növényi és geometrikus elemek tapétadekorációja egé
szen ritka Itália korai falfestészetében135 és az itteni mozaikpadlókon is csak elvétve tűnik fel.136 

Jellemző módon hiányzik az antióchiai mozaikpadlókon, és keleten a II—III . századi falfestészetben 
sem találjuk meg.137 Valószínűbb ezért, hogy a nyugati tartományok gazdagabb „geometrikus
virágos" tapétamintájának eredetét Itáliában keh keresnünk, ahol az egyszerűbb geometrikus vagy 
virágos tapétadekoráció az I. századtól kezdve (nagyobb megszakítások nélkül) az egész császár
koron keresztül megtalálható. Ezzel azonban nem állítjuk azt, hogy a tapétamintás dekoráció 
általában itáliai eredetű. Az eredet kérdésénél a közeikeleti textilművészet és falfestészet ugyanis 
nem kapcsolható ki.138 

A 9. sz. helyiség falfestésének omamentális elemeit és feltételezett tapétamintás 
festését azonban nem szükséges a keleti művészet köréből származtatni. Ugyancsak megérthető 
az itáliai művészet későbbi változásaiból a virunumi fürdőkörzet paoniamintás festése,139 amely 
ha jóval későbbi is, mint az aquincumi dekoráció, elrendezésével annak legközelebbi párhuzamául 
szolgálhat Az aquincumi lakóház 9 sz. helyiségének átfestésénél az itáliai falfestészet felé mutat 
az ornamentika egy olyan apró, de jellemző részlete is, mint a nagyobb koncentrikus körök foga
zott köríve, amely a keltezés szempontjából fontos. 

A I I . század végén és a I I I . század első harmadában az itáliai és a rómavárosi falfestészet
ben egészen közönséges a fogazott szélű félkörívek, oválisok és körök alkalmazása,140 amely a 
kymation vagy tojástaggal való keretelés egyik elgeometrizált változata.141 A nyugati tartomá
nyokban előfordul a tojástagokkal keretezett geometrikus minta142 és elég gyakori a kerek kis 
foltokkal való keretelés, amelyet pl. az Unter-Lunkhofen-í villa egyik fehéralapú töredékén is 
megtalálunk.143 A közzétett anyagban azonban „fogazott" keretdísz hiányzik. Ez még szorosabbra 
vonja a harmadik csoport ornamentikájának az egykorú itáliai falfestészettel való kapcsolatait. 

Az itáliai emlékanyaggal elég jól keltezhető fogazott élű körök alapján, még a számba
jövő retardáció esetében is, a I I I század 20—30-as éveire tehető a 9. sz. helyiség átfestése. 

41. kép. Ötlángú agyagmécs Fabius aquincumi műhelyéből 
(valamivel nagyobb, mint 2 : 3) 
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J E G Y 
1 V. Kuzsinszky, Aquincum, Ausgrabungen und 

Funde. Bp. 1934, I. térkép. 
2 Vö. : Nagy T.: Bud. Rég. XIII. köt. Bp. 

1943, 378. kk. Ennek az ásatásnak eredményei 
tisztázták, hogy a schola collegii centonariorum mel
lett 1931-ben előkerült vastag fal [Nagy L.: Laureae 
Aquincenses I I (1941) 185. old., 1. kép, B-jelzés] 
a déli városfalhoz tartozott. Korábban ugyanis ez 
még vitatott volt (Kuzsinszky i. m. 13). 

3 Előzetes beszámoló : Nagy T'. i. h. — Uő., 
Egy aquincumi festő lakása, „Budapest" (1946) 3. kk. 

4 L. részletesebben alább, 152. old. 
5 B. Knorr, Die verzierten Terra-Sigillata-Ge-

fässe von Rottweil. Stuttgart 1907 (a továbbiakban : 
Knorr, Rottweil, 1907), 17. old., 2. kép. — L. még : 
B. Knorr, Südgallische Terra-Sigillata-Gefässe von 
Rottweil. Stuttgart 1912 (a továbbiakban: Knorr, 
Rottweil, 1912), 41. old. — Uő., Töpfer und Fabri
ken verzierter Terra-Sigillata des ersten Jahrhunderts. 
Stuttgart 1919 (a továbbiakban : Knorr, Töpfer), 
64. kk. — Uő., Terra Sigillata Gefässe in Cannstatt 
zur Römerzeit. Stuttgart 1921, 3. — Hozzászólt a 
kérdéshez : T. D. Pryce: J . R. St. XXV (1935) 60. 

6 A következőkben, ahol az edényformákat nem 
tüntetjük fel, Drag. 37. formára kiegészíthető töre
dékekről van szó. 

7 y ö . : K. Delort, Vases ornés de la Moselle. 
Nancy 1953, 34, 37, 41. t. 

8 Knorr, Rottweil, 1912, XXX. t. 4. - Juhász 
Gy., A brigetiói terra sigillaták. Diss. Pann. II . 3. 
vn . t. 9. 

9 F. Oswald, Margidunum. 1948, XLI. t. 2. 
10 B. Knorr, Die verzierten Terra Sigillata-

Gefässe von Rottenburg—Sumelocenna. Stuttgart 
1910 (a továbbiakban : Knorr, Rottenburg), IX. t. 
1 - 2 ; es Germania XXIII (1939) 165. old., 5. kép. 

11 J. Déchélette, Les vases céramiques ornés de 
la Gaule romaine. I. köt. Paris 1904, 182. old. — 
F. Oswald —T. D. Pryce, An Introduction to the 
Study of Terra Sigillata. London 1920, 1 7 - 1 8 , 112. 

12 G. Loeschke, Lampen aus Vindonissa. Zürich 
1919, 30. kk., 60. sz. — Iványi D., A pannóniai 
mécsesek. Diss. Pann. I I , 2. 11. 

13 1. Barnásvörös festéssel bevont világos tégla
anyagú mécses. Használt példány (9. k 'p ) . Az ábrá
zolásra 1. : Loeschke i. m. 168 — 181. sz., és i n . t . ; 
Iványi i. m. 362 — 379. sz., s különösen : Fr. Drexel: 
ORLi. I I . 35 (Faimingen) 103. old., IX. t. - 2. Az 
előbbivel anyag és festés tekintetében is egyező töre
dékes példány. Igen. kopott darab. Leihelye a 8. sz. 
helyiség. — 3. Világos téglaanyagú mécses sötétbarna 
festéssel. Szórvány. Fényképét közöltük: Bud. Rég. 
X I I I . köt .Bp. 1943, 380. A ritka ábrázolásra: Iványi i. 
m. 224. sz. (Emona). — Loeschke i. m. 273, 503. sz., 
és XIII. t. — Schmidt M. egykori gyűjteményében 
is volt egy ilyen példány. 

14 Az 1 — 8. sz. helyiségek padlói alatt viszont 
ez a 10—15 cm vastag korábbi kultúrréteg hiány
zott. Lakóházunk építését megelőzően ez a terület 
tehát lakatlan volt. 

E T E K 
15 Nagy L.: Bud. Rég. XIH. köt. Bp. 1943, 

449. old., 4. kép. 
16 A hivatkozott szürke anyagú töredék az 1928. 

évi csatornázás alkalmával Óbudán, a Kerék utcában 
került elő. Lt. sz. 15/3. 

17 M. Swdboda, Römische und romanische Pa
läste. Wien 1919, 109. kk. - B. C. Collingwood, 
The Archaeology of Roman Britain. London 1930, 
121. kk. — Fr. Fremersdorf, Der römische Gutshof 
von Köln — Müngersdorf. Berlin — Leipzig 1933, 25. kk. 

18 Az úttest 1 — 1,05 m (3% római láb) széles volt, 
ós kisebb mészkőlapok fedték. Alapozásul durva kő-
zuzalék szolgált. A D-i városrészt Ë felől határoló 
5.m széles Ny —K-i utcából nyílott. L. : Szilágyi J'., 
Aquincum. Bp. 1956, I. melléklet, a XXXVII. szám
mal jelzett út. 

19 A habarcsba rakott kisebb mészkövekből 
épült csatornafalak közül a Ny-i szorosan hozzá-
ópült a lakóház K-i zárófalához. A kifalazott és 
téglával bélelt csatorna szélessége 35 cm volt. Esése 
Él-ról D felé (a lakóház hosszában) 4°/00-et tet t ki. 

20 A porticus felé a fauces nyitott volt ; az 5. 
sz. helyiség felől azonban szárnyas ajtó zárta el. 
Az egyik ajtószárny alsó vascsapágyát a faküszöbbe 
ágyazva találtuk (11. kép). 

21 Hasonló megoldásokra 1. : Kuzsinszky B.: 
Bud. Rég. IV. köt. Bp. 1892, 105. 

22 A zömében lezoux-i, rheinzaberni sigillaták 
közlése a bevezetésben idézett kiadványban jelenik meg. 

23 Yr. Oelmann, Die K e r a m i k des Kaste l l s 
Niederbieber . F r a n k f u r t a. M. 1914, 2 3 - 2 4 . Az idé
ze t t köln — a l teburg i fehéranyagú csésze [Lehner: 
Bonn . J b . 114/5 (1906) 3 1 7 - 3 1 8 . old., X V I H . t . 
73] Lezoux h a r m a d i k pe r iódusába sorolható Pecu-
liaris D rag . 3 1 . formájú t ányér j áva l egy helyről 
ke rü l t elő (Lehner i. h . 314). 

24 Ettlinger — Simonett, Römische Keramik aus 
dem Schutthügel vom Vindonissa. 1952, 9. t. 182; 
12. t. 256 (festéktartó tégely). 

25 Kiadatlan a BTM Régészeti Osztály anyagá
ban. Lt. sz. 50570. 

26 Kuzsinszky B.:. Bud. Rég. XI. köt. Bp. 1932, 
356. old., 365. kép 4. 

37 J27. Bónis, Die kaiserzeitliche Keramik v. 
Pannonién. Diss. Pann. IL 20. 129. kk. — Ettlinger — 
Simonett i. m. 13. t. 270. sz. 

28 N. Lambogliá: Riv. di Studi Liguri XVHI 
(1952) 197. old., 50. kép. 

29 A. Schörgendorfer, Die römerzeitliche Keramik 
der Ostalpenländer. Wien 1942, I. t. 2. sz., és 71, 
173. old. 

30 Ettlinger — Simonett i. m. 13. t. 266. 
31 Arra a jogosan felvetődő kérdésre, hogy egy 

H. századi festőkészlet hogy maradhatott meg a III . 
század közepe táján elpusztult lakóház anyagában, 
részletesen 1. alább, 161. old. 

32 A kőbázisok közül csak a K-i feküdt in situ. Mé
rete : 34 X 30 X 16 cm. Felső lapján enyhén bemélyített 
négyszögű vájat szolgált a tartó faoszlop beillesztésére. 

33 Vö. : Overbeck—Mau, Pompeji. 249. 
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34 Az ajtónyílás helyét 80 cm széles falcsorba 
tartotta fenn. 

35 Helyét 1,10, illetve 1,05 m széles sarkított 
falcsorba őrizte. 

36 Számos falfestmény-töredéken és sigillata-
darabon is megfigyelhető az erős átégés. 

37 H. Ricken: Festschr. Oxé. 9. t. 20-21, 24. 
Ugyanitt a nyoleszirmú rozetták is szerepelnek. 

38 A világos sárgás-vörös máz Waiblingen mel
lett szólna. Ricken i. m. 64. old. azonban helyesen 
figyelmeztet arra, hogy végső fokon mindig a díszí
tés az irányadó. — Augustinus pannóniai darabjaira 
1. : Finály G.: Bud. Rég. IX. köt. Bp. 1906, 96. old., 
19 ; Juhász i. m. 75. old., és 136. old., 28. sz., Ff. 
v. Kenner: Jb. f. Altertumskunde V (1911) 145a. 

39 G. Reubel, Röm. Töpfer in Rheinzabern. 16. 
- Oswald-Pryce i. m. 29. - Lud. VI. 148.. t. 5. 

40 Reubel i. m. 41. — Oswald—Pryce i. m. 30. 
41 Nagy L.: Laur. Aq. II, 8., 11. kép (CERIALIS 

F-bólyeges töredékek), továbbá : Juhász i. m. XXIX. 
t. 47. 

42 Ide tartozik még egy kis töredék (él. 999) : 
Lud. V. R. 40, V. P. 1 és balrafutó vadkan marad
ványa. 

43 Ludowicinél pontos megfelelője hiányzik. Leg
közelebb áll hozzá a Lud. V. K. B. 15 (Reginus, a), 
csak ez a töredékünkön látható ívpárnál jóval kisebb. 
L. még : Juhász i. m. XX. t. 22, és a szombathelyi 
Quirinus bazilika egyik kiadatlan töredékét (Lud. 
V. O. 282. V. K. B. 15. V. O. 226). 

44 Knorr, Rottweil, 1907, XXVIII. t. 10, Az ár
kádok alatt térkitöltő elemként a Lud. V. O. 282. 
sz. minta szerepel! 

45 fi Vaes — J. Mertem, La céramique gallo-
romaine en terre sigillée d'Elewijt. Coll. Latomus 13. 
1953, IX. t. 101. 

40 Ed. Anthes: ORLi, II, 17 (Inheiden) tábla, 
és 13. sz., ahol Julius műhelyéhez sorolták. 

47 W. Barthel: ORLi, II, 8 (Zugmantel), 127. 
- Reubel i. m. 40. - Lud. VI. 206. kk. 

48 Knorr, Rottweil, 1907, XXX. t. 6. 
49 P. Karnitsch : Forschungen in Lauriacum I 

(1953) XIX. t. 15. 
50 A névbólyeg helyes feloldása, mint ismeretes, 

Barthettôl származik (i. m. 123). 
51 Finály i. m. 100. old., 166. sz. — Juhász i. m. 

332. sz. 
52 V. Christescu, Viata economica a Daciei 

romane. Pitesti 1929, 60. old., 6. jegyzet (Drag. 32. 
formájú tányéron VICTOR F bélyeg). 

C3 Pannóniai megfelelőit összeállította : Fatele 
E., A pannóniai fibulatípusok elterjedése ós eredete. 
Diss. Pann. II. 19. 144. kk, 254. kk. - L. még Kov-
rig I., A császárkori fibulák főformái Pannóniában. 
Diss. Pann. II. 4. XIV. t. 146. 

54 Iványi i. m. 605-607. sz. és LXXV. t. 14. 
65 Aquincumból egy másik ötlángú mécset F ABI 

bélyeggel említ : Iványi i. m. 608. sz., amelyet két 
TTadrianus-óremmel találtak. 

56 RIC V 1 (1927) 66. 
57 RIC V 1 (1927) 98. old., 385. sz. ; 103. old., 

443. sz. 

58 L. 182. old. 
59 Xworr, Rottenburg, IV. t. 1, 5, 7. - Uő., Rott

weil, 1907, XV, t. 9. - Lud. III. t. 235. old. 
60 Knorr, Rottenburg, II, 5. A karyatida zár

tabb lábtartással szerepel az egyik epfachi töredéken 
(Knorr, Töpfer, 50. szövegkép, Osw. 1195), amely a 
,,nyílhegyes" mester köréhez tartozik, valamint egy 
La Graufesenque-i Domitianus-kori darabon (F. 
Hermet, La Graufesenque. Paris 1934, 140. old., 1. 
kép). L. még : W. Deonna, Anzeiger f. schweizerische 
Altertumskunde XXVIII (1926) 89. old., 50. sz. 

61 Knorr, Rottweil, 1907, XV. t. 9. - Uő., Rotten -
burg,III.t.9;IV.t. 3. - Uő., Rottweil, 1912, XXIV. t. 
4; XXVI. t. 1 — 2. Unterkirchberg, 13. old., 4. kép. .—• 
I. Jacobs: Jb. f. Altertumskunde VI (1912) IV. t. 29. 
— Juhász i. m. I. t. 19. 

62 Jacobs i. h. V. t. 32. — Oswald ,,Index"-e nem 
közli. 

63 L. pl. Knorr, Rottenburg, III. t. 1 ; IV. t. 11. 
64 Lud. III. t. 235. — L. még : Knorr, Rotten

burg, IV. t. 5. 
65 Az edények készítése és piacrakerülése közötti 

intervallum a Ny — K-i közlekedési főútvonal (Duna) 
mellett fekvő Aquincum esetében lényeges időbeli 
eltolódást nem jelenthet. A lezoux-i műhelyeknek 
az aquincumi polgárvárosban feltárt üzlethelyisége, 
amely a II. század 20 —30-as éveiben pusztiilt el, 
kizárólag a II. század első évtizedeiben ké
szült lezoux-i edényeket tartalmazott. Az olyan 
összetételű árukészlet, mint amilyen Tasgetium 
(Eschenz) területén napvilágot látott, ahol külön
böző műVielyek különböző korú (kb. 115 — 175 közötti 
időből származó) edényeit árulták egy üzletben 
(H. XJrner— Astholz, Die römerzeitl. Keramik v. 
Eschenz-Tasgetium. 1942, 92. kk.) a későbbi idők
ben ugyan Aquincumban is elképzelhető, eddig 
azonban nem igazolt. 

66 La Madeleineben Ricken H-jelzésű tojás-
füzérével lép fel {Ricken: Saalburg Jb. VIII (1934) 
X. t. 7. — E. Fölzer, Die Bilderschüsseln der ostgalli
schen Sigillata — Manufakturen. Bonn 1913,11. t. 15. 
Az utóbbin blickweilori elemnek számító kandaláber-
omamens társaságában.] — Ileiligenbergben megta
láljuk az ,,F"-mester körében (Knorr — Sprater, Die 
westpfälzischen Sigillata-Töpferei von Blickweilcr 
und Eschweiler Hof. Speier am Rhein 1927, 93. t. 
I — 3) és lanusnál (R. Forrer, Die röm. Terra Sigillata 
Töpferei von Heiligenberg-Diensheim und Itten-
wciler im Elsass. Strassburg 1911, 65. kép). 

67 L. pl. Daremberg — Saglio „kamyx" címszó, 
továbbá : A. Blanchet, Traité des monnaies gauloises. 
1905, 64. kép. - F. Beim: Mainzer Ztschr. VIIT 
(1912) 39-40. old., 6. kép. - Fr. Drexel: Jb. d. 
I. XXX (1915) 1. t., stb. 

68 További heiligenborgi és ittenweilori dara
bokra. 150. old. 

69 Juhász: Arch. Ért. (1934) III. t. 12. - H. B. 
Walters, Catalogue of the Roman Pottery in the 
British Museum. London 1908, M. 1954 ós 219. kép 
(Paternus-stílus). Másik változat : Juhász előbb i. m. 
VII. t. 3(PATERNI bélyeg). L. még: Knorr - Sprater 
i. m. 7. kép. 
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70 Oswald i. m. XXXV. t. 2 (C ens orinus-stílus). 
L. még : Walters i. m. M. 1954, 219. kép (Paternus-
stílus), és Juhász előbb i. m. VII. t., 17. 

71 Bemutatásuk (helyhiány miatt) a bevezető
ben idézett publikációban. 

72 L. ezekre 154. old. 
73 A kérdés fontosságára általában rámutatott : 

0. Macdonald, The Dáting-Value of Samian Ware. 
J. R. St. XXV (1935) 200. Szerinte az egyes sigillata-
edények használati ideje azonban még teljesen tisz
tázatlan. 

74 Nagy L. : Laur. Aq. II, 189, 191. A publiká
cióban ,,alsó", „középső" és ,,felső" vagy a „két 
alsó" és „felső" a rétegek megjelölése. 

75 A festőlakás 6. sz. helyiségében egy luxeuili 
Drag. 31. formájú tányér két összeillő, nagyobb 
töredéke is előkerült, a fenékrészen MV[SIC]I M 
bélyeggel (lt. sz. 56, 20, 135). A bélyeg a pannóniai 
anyagból már ismert : Juhász i. m. XLVII. t. 201 
(Drag. 33. formájú csésze) ; Mócsy: Arch. Ért. (1955) 
62. old., 14. jegyzet (Százhalombatta. Az edény
forma ismeretlen) ; CIL III 12014, 398b (Carnuntum). 
A nagyjából 80 —120-ra keltezhető luxeuili műhelyek 
fogyasztási területe elsősorban a Rajna vidék és 
Britannia volt [Fölzer i. m. 3. — J. H. Holwerda, 
Arentsburg. Leiden 1923, Afb. 71, 3 -9 . - Oswald-
Pryce i. m. 34. Különösen fontos : T. D. Pryce — 
E. Birley:J. R. St. XXV (1935) 59. kk. ; s újabban : 
Oswald Margidunum, passim]. 

76 C. F. H. Hawkes-M. R. Hull, Camulodunum, 
First Report on the Excavations at Colchester 
1930-1939. Oxford 1947, 168. kk. - Comfort: 
Am. Journ. Arch. (1949) 328. kk. 

77 Az alkalmazott színek : vörös és barna külön
böző árnyalatai, továbbá tengerkék, zöld és fekete. 

78 A közölt töredék színei : az alsó virágkehely 
külső oldala kék, a belső oldal zöld. A szegély barna, 
illetve sötétvörös. A belső vonaldísz fekete. Jobbra 
zöld virág hajlik ki. A kandeláber szára barna vona
lak közé foglalt zöld sáv. A szétágazó virágos indák 
színei: vörös, zöld, kék és fekete. 

79 Z/. Nagy, Die röm. — pannonische dekorative 
Malerei. RM XLI (1926) 120 kk. (Vindobona), 83 
(Savaria). -Lorger: CasopisXXIX (1934) 149 (Poeto-
vio körzete). 

80 E. Présuhn, La décoration murale. 1878, XL 
t. — Niccolini, Le Case e Monumenti di Pompei 
disegnati e descritti. I— V. köt. Nápoli 1854 — 1896, 
IV. köt. XXV. t. 

81 W. Zahn, Die schönsten Ornamente. II, 15. 
82 Ch. Simonett, Tessiner Gräberfelder. 1941,1.1. 
83 Schwalb, Röm. Villa bei Pola. Schriften d. 

Balkankomm. II (1902) 43. kk. 
84 8. Skrabar, Röm. Funde in Póettau. Jb. d. 

kkCC II (1904) 199. 
85 A. Mau, Geschichte der dekorativen Wand

malerei in Pompeji. Berlin 1882, 306 — 307. old., és 
XII. t. - Sogliano: Mon. Antichi, VIII, 292. - P. 
Marconi, La pittura dei romani, 1929, 125. — A. 
Maiuri, Casa del Menandro. 15. kép. — G. E. Rizzo, 
La pittura ellenistieo-romana. Milano 1929, XXVII. 
1, stb. 

86 Kaba M.: Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
273. old., 1. kép. 

87 Még Paulo vies I. szíves engedélyévél foglal
kozhattam ezekkel a darabokkal, amelyeket jelenleg 
a Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Múzeum őriz. 
A töredékek Paulo vies írásbeli közlése szerint a 
táboron kívül egy félköríves falrészről kerültek 
elő [Arch. Ért. (1932-33) 160 ; s utána Barkóczi L., 
Intercisa I. köt. Bp. 1955, 41]. 

88 Q Praschniker — H. Kenner, Der Bäderbezirk 
von Viranum. Wien 1947 (a továbbiakban a fal-
festészetet tárgyaló fejezetet „Kenner, Virunum" 
idézzük) 17. old.,. 7. kép. 

89 Strassoff, Chambre sépulchrale avec fresques 
découvert en 1872 prés de Kertsch. Compte rendu 
de la Comm. imp. arch, pour l'année 1872, 235, es 
különösen 274. old., valamint III, XII. t. 

90 M. Rostowzew, Antike dekorative Malerei in 
Südrussland. 1914, bevezetés. 

91 V. Spinazzola, Le arti decorative in Pompei 
e nel Museo Nazionale di Napoli. Milano — Roma — 
Venezia —Firenze 1928. — W. Druck, Die röm. Wand
malerei der Schweiz. Basel 1950, XVIII. t. — R. Forrer, 
Strasbourg —Argentorate. IL köt. Strasbourg 1927, 
L VUE. t.- — H. Ingholt, Quelques fresques récemment 
découverts à Palmyre. Acta Arch. Ill (1932) 3. old., 
II. t. 

92 Nagy L.: Arch. Ért. 41 (1927) 120. 
93 Uo. 114. — A darab közelebbi lelőhelye saj

nos ismeretlen. 
94 Lorger: Öasopis (1934) 149. old., I. t. 2. 
95 Skrabar: Jb. d. kkCC II (1904) 208-209. 

old., 16. kép. 
96 Összefoglalóan említi ezeket : W. Schmid : 

Ö. Jh. X I X - X X (1919) Beibl. 154, és Rom. For
schungen in Österreich 1912 — 1924 [15. Ber. RGK 
1923/24 (1925) 229]. 

97 Az alapréteg téglaporos szemcsés habarcs. 
Erre következik a 4 — 5 mm vastag márványporos 
felső réteg. 

98 L. alább, 178. old. 
»»Skrabar: Jb. f. kkCC II (1904) 204. old., 

III. t. 
100 L. pl. : Le pitture antiche d'Ercolano. III. köt. 

44. — W. Heibig, Wandgemälde der vom Vesuv 
verschütteten Städte Campaniens. Leipzig 1868. 
1614. sz. — Roux —Bai-ré, Hereulaneum et Pompei. 
I. köt. 1841, I. t., 60 (alsó kép). 

101 A girlandok használt színei : vörös és barna. 
Nagyobb színfoltok helyett finom ecsettel meghúzott 
vonallal és pontokkal festették a leveleket. A kes
keny mezőkből zöld\eve]\í ágak töredékei marad
tak fenn. 

102 Jellemző a barna szín árnyalataiban festett 
„fogazott" párkányrész fölött a finom vörös vonal-
kákkal márványozott sáv, amelyet a festőlakás 
anyagából egyedül innen ismerünk. 

103 A falvakolat előkészítése nem olyan gondos, 
mint az első periódusú falaknál. Alul tömöttebb, 
mészben szegény, egyrétegű habarcs s efölött 2 — 3 
mm vastag intonacco fekszik. 

104 A keltezésre 1. 181. old. 
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105 A kérdésre általában : G. M. Richter, Per
spective, Ancient, Mediaeval and Renaissance. Scritti 
in onore di B. Nogara. 1937, 381-388, és G. J. Kern: 
Arch. Anz. (1938) 243 — 263. Az antik perspektívánál 
a discussio középpontjában természetesen a 2. stílus 
reális (Beyen : impresszionista) architektúra-festé
szetének megoldásai állanak. Erről behatóan : H. G. 
Beyen, Pompeianische Wanddekoration. I. 1938, 
157. kk. ; Ph. W. Lehmann, Roman Wall Paintings 
from Boscoreale. 1953, 149. kk. A. fal és a kép viszo
nyát a 2. stílus kései fázisától a 4. stílusig H. G. 
Beyen [Jb. d. I. 42 (1927) 56. kk.] tanulmányozta, 
Tőle várjuk a Pompeian. Wanddek. következő köte
teiben a részletes kidolgozást. — A II. századi deko
ratív festészet szempontjából is tanulságosak Wick-
hoff, Die Wiener Genesis. Wien 1912, 21. kk., vala
mint Fr. Wirth, Röm. Wandmalerei. Berlin 1934, 
elszórt megjegyzései, — Csak könyvészetből ismerjük : 
F. W. Bissing, Raumillusion und Prospekte in der 
Wandmalerei. Fontes Ambrosiani 26 (1951) 33. kk. 

106 A. Strong, Forgotten Fragments of Ancient 
Wall Paintings. Papers of British School at Rome 
VIII (1916) 100. - Wirth i. m. 45-46. 

107 Wiff% i, m . 60. old., 21—23. képek, amelyekkel 
a falbeosztás tekintetében pl. Beyen, Bericht über 
den VI. internat. Kongress für Archäologie. 1940, 
56. t. (Casa dei Dioscuri) vethető össze. 

108 L. pl. Wirth i. m. 24, 29. kép. 
109 Néhány példát hoz erre : Wirth i. in. 63. 
110 Másképp : Drack i. m. 27, aki Itáliával egy-

időben bekövetkezett stílus változással számol pl. 
Raetia egész területén. 

111 L. Póczy K. e kötetben levő dolgozatát : 
37. t. 

112 Drack i. m. XIV. t., 90. old. A Villa Had-
riana egyik festett fala ( Wirth i. m. 67. old., 37. kép) 
is összevethető ezzel. 

113 Szilágyi J. ásatása : Bud. Rég. XIII. köt. 
Bp. 1943, 351. A fekete alapú, kandeláberrel díszí
tett keskeny középmező a festőlakás 8. sz. helyiségé
nek mintájával vethető össze. Az óbudai festmények
nél a tectorium azonban kevésbé gondos és az al 
secco festett ornamensek vaskosak. A kvalitásbeli 
különbség, ebben az esetben időbeli különbséget is 
jelent. 

114 Pl. a Róma elővárosának tekinthető Ostia 
polgárházaiban is alig hagyott nyomot az új stílus. 

115 Mint pl. : Wirth i. m. 94. Elutasító ezzel 
lényegében már Doro Levi, L'arte romána. Ann.uar.io  
della scuola archeologica di Atene XXIV —XXVI 
(1950) 230. old., 3. jegyzet és A. Rumpf, Malerei 
und Zeichnung. 1953, 183. old. tartózkodóbb állás
foglalása is. 

U 6 Drack i, m. 49. old., XXXI. t. I, 3-4 . 
i» Uo. 104. old,, XVIII. t. 
118 Uo. 
119 M. Rostowzew: J. H. St. XXXIX (1919) 

149. - H. Ingholt: Acta Arch. (1932) 18. kk. 
120 Korábban a vonalmárványozás nem tisz

tán, hanem a pont- ós foltmárványozással együtt 
jelentkezik a nyugati tartományok falfestészetében. 

121 Drack i, na. 78. old., 61. kép. A britarmjai 

analógiák alapján javasolt 200 körüli keltezés azon
ban kissé későinek látszik. 

122 Kenner, Virunum. II—IV. t. Aquincumból 
valamivel később, az „Ailios-dipintis" épületből is
merünk az idézett virunumi falakkal összevethető 
falfestmónytöredékeket : L. Nagy, Die röm. —pannon, 
dekorative Malerei. 102. old., 7. kép. — Uő., Buda
pest története. I. köt, Bp. 1941, XL, XXXVEII. t. 1. 

123 Drack i. m. XXXV. t. 19, 31. 
124 A vonalszegélyes elválasztó sávok az I. szá

zadi itáliai —campaniai dekoratív falfestészetben egé
szen közönségesek. Nyugat-Pannóniából két korai 
példát idézhetünk: 1. Vindobona [M. Abramiá: 
Jb. f. Altertumskunde III (1909) col. 88a] ; 2. Poeto-
vio [S. Skrabar: Jb. d. kkCC II (1904) col. 199]'. 
A nagy egyszínű mezőkkel együtt a vonal szegélyes 
sávok is megtalálhatók azonban egészen a II. szá
zad végéig a provinciális falfestószetben. L. pl. : 
Kenner, Virunum. III—IV. t., 219. old., valamint 
az alább, a 127. jegyzetben idézett salzburgi festett 
falat. Az ilyen vonalszegélyes elválasztó savóknak 
korhatározó jelentősége tehát igen csekély. 

125 Drack i, m. 106. old., XXIII. t. 
126 Különbség azonban, hogy nem egyszínűek, 

hanem minden negyedívszektor különböző színnel 
(fehér, kék, fekete, barnásvörös) volt kitöltve. 

127 , / . Arneth: Archaeologische Analekten (1851) 
IX. t. 

128 Nagy T.: Ant. Hung. II (1948) 101. old., 
3. kép 1. 

129 A sima ós egyszínnel kitöltött, de nem már
ványozott korongok eredetét a medaillonba foglalt 
kis mellkópekből vezethetjük le, amelyek nemcsak 
a pompeji, hanem a II. századi itáliai falfestészetben 
is elég gyakoriak. A nyugati tartományok falfesté
szetében az alakos ábrázolástól való idegenkedés, 
amely a II. század utolsó harmadától kezdve kar
öltve járt a geometrikus formák kedvelésével, lehet
séges, hogy a mozaikpadlók felől is ösztönzést nyerve 
I'M. E. Blake: Memoirs of Américain Academy at 
Rome VII (1930) 44. t. 4; XIII (1936) 23. t. 4] 
egyszerűsíthette le a medaillondíszt a sima, egyszínnel 
kitöltött geometrikus ornamensre. 

130 M. Rostowzew: J. H. St. XXXIX (1919) 
161. old. fejtegetései szerint csak az utóbbira volna 
alkalmazható a „szőnyeg-" vagy „tapétastílus" (car
pet style) megjelölés, amely a „virágstílus" (floral 
style) egyik változata. 

181 Uo. egyedül Pompeji bői tíz ilyen falfest
mény említve. — Kenner, Virunum. 222. old., 
222. kép közöl egy további példát. L. ezen kívül 
még a Casa di M. Lucrezio egyik bolthelyiségé
nek festését (R. Herbig, Denkmäler d, Malerei des 
Altertums. 1950, 62-63. old., 241. t.), a Via Taranto 
columbariumának mennyezetfestését [M. Pallottino 
Bull. Com. LXn (1934) 45. old., IL t.] stb. 

132 M. E. Blake, Memoirs XTJJ (1936) 126. old., 
32. t, 2. 

133 D. Levi, Antioch Mosaic Pavements. I. köt. 
1947, 51. old., 16. kép, 61. old., 23. kép, 68. old., 
27. kép, 89. old., 24. kép, 90. old., 35. kép ; II. köt. 
1947, XXI. t. 
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134 Rómából mindenekelőtt a Via Appia egyik 
újabban feltárt sírkamrájának falfestésére utalha
tunk [P. Wuilleumier: Mon. Piot 46 (1952) 77. kk., 
1. kép], amit megítélésünk szerint helytelenül hatá
roztak meg Augustus-korinak. A Villa Doria Pam-
phili columbariumának festészetével (G. Bendinelli, 
Monumenti della pittura antica, III. 5 1941, L t . ) , 
amelyre Wuilleumier i. h. 81. old. hivatkozik, a Via 
Appia menti sírkamra festészetének a fehér alap
színen és a madarak tematikáján kívül semmi kap
csolata sincs. Az utóbbinál a fogazottívű körök, az 
arcosoliumokban látható vastag szárú, apró levelű 
girlandok, ugyanitt a fogazott párhuzamos félkörök, 
az egészen jellegzetes geometrikus E-minták, az 
alakos festés nem részletező, hanem könnyedén 
odavetett „impresszionista" módja a Via Appia 
menti sírkamra falfestését a III. század első harma
dába utalja. Ennek a Wuilleumier i.-h. 82. oldalon 
közölt felirat sem mond ellent, amely szerkezetét 
tekintve nem Augustus korára, hanem a II. század 
második, de még inkább a III. század első felére 
jellemző. — A ferde hálómintás, egyszeri! tapéta
dekoráció új értelmezéssel egészen a IV. századig 
követhető a katakombafestészetben (J. Wilpert, Die 
Malereien d. Katakomben Roms, II. passim). Pan
nóniából a IV. század második harmadára keltez
hető II. számú pécsi (Sopianae) ó-keresztény sír
kamra festészetének egyik részlete [Gosztonyi: Arch. 
Ért. (1942) 200. kk. old., 4 - 5 . kép, valamint A. 
Gerke, Die Wandmalereien d. neugefundenen Grab-
kammer im Pécs. Spätantike und Byzanz. 1952, 
115 kk.] tartozik ide. 

135 Pompejiből pl. a Casa dei capitelli colorati 
egyik helyisége idézhető. Nowotny vázlatos rajza 
után említi : Kenner, Virunum. 222. 

136 I,. pl. : Blake i. m. 10. t. 2 (Ostia) ; 29. t. 
3 (Castel Porziano) ; az utóbbi helyen a növényi 
ornamentika túlsúlyával. 

137 Ezzel szemben hivatkozni szokás az egyik 
prienei festett falra (Th. Wiegand — H. Schroder, 
Priene. 1904, 363. kép), amelyen azonban a szorosan 
egymás mellé helyezett hosszúkás és egyenlőoldalú 
oktaederminták a belső csenevész növénydísszel 
nem vethetők össze a széthúzott geometrikus díszek 
között nagyobb felületeket kitöltő növény díszes 
tapétamintákkal. 

138 Szőnyeg- és falfestés ősi kapcsolatát Mezo
potámiában újabb példával világítja meg : Moortgat, 
Teppich und Malerei. Bibliotheca Orientalis, IX. 
köt. 1952, 92. kk. — Levi utóbb i. m. I. köt. 
436. old. helyesen emeli ki, hogy az egyszerű tapéta
mintákat általánosan használták Itáliában az i. sz. 
I— II. században. Ugyanakkor viszont lebecsüli a 
keleti textilművészet jelentőségót, amit Bostowzev: 
utóbb i. h. 151. old. ha egyes adataiban vitathatóan is, 
de lényegében helyesen látott. Az emlékek tanul
mányozása után úgy tűnik ki, hogy Italia (föltehetően 
orientális kezdeményezésre) már az i. e. I. század 
végén sajátos tapétadekorációt fejlesztett ki, amely
nek jellemzője a ferdevonalú, négyzetes hálózatba 
elhelyezett rozetták, csillagok, virágok stb. Keleten 
ezzel szemben más ornamentika érvényesült. Kelet
től a kihangsúlyozott hálórendszer és a geometrikus, 
meg növényi elemek közel egyenértékű használata 
lényegében idegen. A keleti emlékanyagban vagy a 
szorosan összefűzött geometrikus minták dominál -
nak, mint pl. a prienei falakon (Wiegand —Schroder 
i. m. 161, 363. kép), vagy a tiszta vir ág-ornamentika, 
mint pl. az antiochiai Phoinix-mozaikon, amit Lassu.s 
[Mon. Piot XXXVI (1938) 96] tanulságosan tár
gyalt. A keleti ós a nyugati ,?fioTa.l «tyfe**-steSffölíb-
ségére legutóbb A.- Frova: Cahiers d'Arts (1954) 
254. old. is rámutatott. 

139 Kenner, Virunum. I. t. és 46. old. (a päonia-
mintás fal habarcsából Probus-érem került elő). 

140 L. pl. : Wirth i. m. 114. old., 53. kép (Ostia, 
Casa del Ganimede, korridor) 140 old., 72. kép (a 
laterani bazilika alatti magánház dekorációja), 131. 
old., 62. kép (a trasteveri excubitorium vigilum fes
tészete), Wuilleumier i. h. 46. 77. kk. old. (Via Appia, 
sírkamra dekorációja) stb. 

1 4 1 A ,,fogazás" az itáliai mozaikpadlókon már 
korábban jelentkezik ós a II. században az egyik 
legkedveltebb keretdísznek számít (Blake i. h. 
187-188. old.; G. Calza, Isola Sacra. 1940, 168. 
old., 82. kép, 178. old., 88. kép). Keleten viszont 
elég ritka. Az antiochiai mozaikpadlókon pl. csak 
elvétve találjuk meg (Levi utóbb i. m. Ï. köt. 28. 
kép; II. köt. CIL t. f - g ; XXIII. t. b ; XCIV. 
t. e). 

142 A példákat összeállította : Draclc i. m. 33. 
143 Uo. 114. old., 115. kép. 
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Г. НАДЬ 

ТАК НАЗ. КВАРТИРА ЖИВОПИСЦА В АКВИНКУМЕ 

В южной части гражданского города Ак-
винкума в ходе спасательных раскопок, пред
принятых в 1941 году, были раскрыты остатки 
состоявшего из девяти помещений жилого 
здания, план которого представляет собой 
продолговатый четырехугольник (илл. 1.) 
Стены выведены из песчаниковых и извест
няковых камней, закрепленных строительным 
раствором, техникой opus incertum. 

Можно различать два строительных пери
ода. В первый период вход в дом, т. е. в рас
положенное в северной части здания продол
говатое помещение porticus (№ 1) был обра
щен в сторону узкой мощеной улицы, огра
ничивающей здание на западе. Узкий fauces 
(№ 2) вел из porticus в занимавшее централь
ное место крупное помещение (№ 5), откуда 
были доступны прочие комнаты. Выходив
шие на север комнаты №№ 3 и 4 можно счи
тать спальными (cubicula). В комнате № б 
было найдено множество terra sigillata, 
глиняных лампочек (илл. 41) и банок, 
которыми пользовался живописец при 
работе (илл. 12). Химический состав насохших 
на внутренней стороне банок красных, зеле
ных, бурых красок соответствует таковому 
красок стенных живописей, украшавших с II 
столетия комнаты дома. Глиняные банки, кото
рые, судя по материалу и форме, можно дати
ровать первой третью II века новой эры, вхо
дили в прибор живописца pictor parietariiis, 
впервые украсившего стены этого здания. Этот 
стенописец должен быть и владельцем дома, 
глиняные же банки, сохранившиеся в разру
шенном в средних десятилетиях III столетия 
новой эры, по всей вероятности передавались 
по наследству в семье. 

Помещения дневного пребывания были рас
положены в южной части здания. № 7 должно 
было быть столовой (cenatoriiim, oecus), по
мещение же № 8, имевшее особенно пышно 
украшенный вход и тщательно разработан
ные росписи стен, должно было служит целям 
tablinum. За исключением porticus (№ 1) 
настил всех помещений был так наз. терраззо. 
Судя по небольшим находкам и стенописи, 
здание было построенно в первой трети II 
века н. э. 

В первый период помещения №№ 1, 2, 3, 
6 и 7 были украшены гирляидовой и канде-
лябровидной орнаментикой на белом фоне. 

В упомянутых комнатах стенные поверхности 
были расчленены на поля красными или зеле
ными горизонтальными и вертикальными по
лосами. Цокольная часть стены была укра
шена имитацией простой мраморировки нане
сением крапов и линий или имитацией инкру
стации мраморных досок (opus sectile) 
(илл 28). Широкие средние поля были украшены 
гирляндами, птицами, узкие же — раститель
ными канделябрами (илл. 19). Наверну орна
ментика замыкалась карнизными лепными 
украшениями Стенопись комнаты № 8 отли
чается от остальных. Цокольная часть 
изображала белых водоплавающих птиц, 
шагающих среди зеленых водяных растений 
на буровато-красном фоне с фиолетовым от
тенком. По средней стенной поверхности чере
довались крупные красные поля с желтыми, 
которые отграничивались друг от друга уз
кими черными полями (илл. 34). 

Грунтовые краски были нанесены альфре
ско, другие же — альсекко (по всей вероят
ности темперой). В общем tectorium был весь
ма толстым (мощностью в 3—4 см) и много
слойным. 

Судя по системе расчленения стены, эле
ментам внутренней орнаментики, копориту 
техноке нанесения красок, по италийским 
образцам и сродному материалу из Паннонии, 
стенописи можно датировать первой третью 
II столетия н. э. — 20-ми 30-ми годами. 

К концу II столетия или в начале III, к 
зданию был пристроен porticus (№ 9) на юж
ной стороне. Это относится к второму строи
тельному периоду. Стенописи этого помеще
ния представляют собой 2 группу стенных 
живописей этого здания (илл. 39). Стены юж
ного porticus были перекрашены в 20-х, 30-х 
годах III столетия. Ранние стенописи были 
покрыты известковым молоком и на полу
ченную таким образом поверхность нанесли 
так наз. обойный узор. Скудные остатки по
следнего составляют третью группу стено-
писей здания. 

Здание было разрушено в средних десяти
летиях III века. Над обломками здания расти-
лалась мощная полоса продуктов сгорания. 
В спланированной над зданием прослойке был 
найден отчеканный в 257 или 258 году дина
рий Галлиена. 
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