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KŐSZEGI FRIGYES 

ADATOK A FŐVÁROS KORAI VASKORI 
TÖRTÉNETÉHEZ (HA A—B) 

A főváros ós környéke őstörténetével számos jelentős tanulmány foglalkozott az elmúlt 
évtizedek folyamán. Az első komolyabb jellegű összefoglalás még a század elején született meg 
Nagy Géza tollából.1 A szerző a minket érdeklő korszakot túlnyomóan csak szórványleleteken 
keresztül ismertethette, így számunkra sokkal nagyobb jelentőségük van azoknak a mintegy 
negyed évszázaddal ezelőtt megjelent tanulmányoknak, amelyek alapját elsősorban már hiteles 
leletegyüttesek alkották. Tompa Ferenc egy kisebb, majd néhány évvel később egy hosszabb léleg
zetű dolgozatában részletesen ismertette többek között Budapest koravaskori történetét is. 
Országos jelentőségű tanulmányával együtt ezek kora vaskori kutatásunk fontos stádiumát jelen
tették.2 

A második világháború után egyre inkább kibontakozó kutatásunk meglehetősen elhanya
golta a tárgyalt korszakot, és a felszabadulás utáni évtizedben alig néhány anyagközlés jelent csak 
meg.3 Bár még az 50-es évek elején sem rendelkeztünk a háború előttinél lényegesen több, hiteles 
leletegyüttessel, mégis elkerülhetetlenné vált meglévő leleteinknek az újabb csehszlovák és osztrák 
tudományos eredmények alapján történő korszerű átértékelése. A Dunántúl, szorosabban véve a 
Duna-kanyar vidéke koravaskori leletanyagának új rendszerbe való foglalásával elsőnek Patek 
Erzsébet próbálkozott, és egyúttal az illető korral szorosan összefüggő történeti kérdéseket is 
felvetette.4 Mivel a főváros körzete a tárgyalt területrész egyik fontos centruma, kora vaskori kuta
tástörténetünk e következő állomása döntő jelentőségű volt Budapest őstörténete szempontjából is. 

Az utolsó öt évnek a korszakot érintő kutatásai valamivel nagyobb iramban haladtak 
előre és néhány újabb temető s telep feltárását eredményezték.5 Ugyancsak az utóbbi időszak 
alatt sikerült a magyarországi kósőbronzkor leletanyagát elkülönítenünk, és bizonyos fokig tisz
tábban látunk a későbronzkor—kora vaskor átmenetének kérdésében is. Az elmúlt néhány év 
folyamán megpróbálkoztunk a Dunántúl területét megszálló váli kultúra eredetének és belső 
időrendjének tisztázásával.6 Ugyanakkor mindezek a problémák még korántsem oldódtak meg 
kielégítő mértékben. így pl. nem ismerjük a váli kultúra kikristályosodásának folyamatát, viszo
nyát az i t t talált lakossághoz, belső, területi ' tagozódását, a kultúra Hallstatt-kori (Ha C—D) 
továbbfejlődését stb. A felsorolt kérdések nemcsak általánosságban a Dunántúl területét, hanem 
egyben a fővárost és vidékét is szorosan érintik. 

Számos hiteles és szórványos leletegyüttes alapján viszonylag tisztán áll előttünk Buda
pest és környéke őskori történetének egész problematikája. A bronzkorral kezdve elsősorban a 
nagyrévi és a vatyai kultúra említhető, amely kultúráknak több temetője és telephelye is ismert a 
tárgyalt területről. Egyaránt megtalálták ezeket a Duna mindkét oldalán. A vidék sűrűn lakott-
sága elsősorban a körzet fontos átkelőhelyeivel magyarázható, amelyek a váci folyószakasz mellett a 
Duna-kanyar, de talán az egész középső Duna vidéke legjelentősebb révhelyei voltak. Jelentősé
gükben ezek még a kőkor fiatalabb szakaszába is visszakövethetők, utalva it t pl. a nagytétényi 
sírra. 

A közelmúlt folyamán megjelent néhány tanulmány hozzávetőlegesen tiszta képet fest az 
ország fiatalabb bronzkori fejlődéséről és a korszak kialakításában szerepet játszó halomsíros 
kultúra helyi csoportjairól.7 Tárgyalt területünkről több olyan leletet is ismerünk, amely a kér
déses időszakaszt képviseli. I t t a rákospalotai bronzkincs mellett8 a solymári Várhegy leletei9 
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érdemelnek különösebb figyelmet, amely leleteknek a halomsíros kultúrával való kapcsolatai 
nyilvánvalóak. Az autochton bronzkori kultúráinkat felolvasztó halomsíros csoportok a főváros 
közvetlen és távolabbi környékén több helyen is megtelepedtek. A keleti irányba, az Alföld felé 
való előrehatolásuk során elsősorban it t keltek át a Dunán és jutot tak el egészen az északkeleti 
határainkig. Az ácsai,10 az aszód—domonyvölgyi,11 a soltvadkerti12 településekről, a kiskőrösi,13 

a galg&mácsai14 temetőkből származó leletek mind a fiatalabb halomsíros kultúra emlékei. 
Tehát Budapest őstörténetében lényegében a fenti leletek követik a pesterzsébeti, a 

Soroksári úti stb. temetők által képviselt autochton középső bronzkorszakot. A halomsíros jellegű 
leletek ezen a területen zömében már a későbronzkort jelzik, amely nagyjából a Reinecke szerinti 
Bk C ós D periódusokkal párhuzamosítható. A felsorolt lelőhelyek nagyrésze még a későbronzkor 
első feléhez köthető, bár néhányuk, mint pl. az aszód—domonyvölgyi és a soltvadkerti már Bk D 
korú. 

A következő korszak, a korai vaskor (Ha A—B) leletei igen szép számmal képviseltek 
területünkön. A jobb oldali, budai részek mellett a pesti oldal is keresett települési hely volt 
annak ellenére, amint ezt Tompa is megjegyzi, hogy ez eléggé mocsaras lehetett ebben az időben.15 

Az utóbbi területről több urnasíros kori leletről is tudunk. Elsősorban a zuglóiakról kell megemlé
keznünk: A Bazsarózsa úti lelőhelyen hosszú gödörben, egymás mellé, egy sorba elhelyezve hat 
nagyméretű hombárt találtak. A gödör szomszédságában lesározott putri maradványait tárták 
fel, amelyben a tűzhelyet is megtalálták. Az it t előkerült cserépanyagból a turbántekercses száj-
peremű tál, a profilált oldalú és az omfaloszos csésze töredéke érdemel külön figyelmet.16 Ugyan
csak Zuglóból, az Egressy útról két helyről is említ leleteket Tompa, amelyek között a váli kultúra 
jellegzetes edényeinek, urnáknak, hombároknak, behúzott szájperemű tálnak töredékei fordultak 
elő.17 

Sashalomról négy edény került be a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményébe. 
Ezek, egyetértve Tompa megállapításával, valószínűleg sírból származnak. A kihajló szájperemű 
urna és az ugyancsak kihajló szájperemű talpas tál mellett behúzott turbántekercses és csücskös 
szájperemű tálak voltak a leletben.18 A kisszentmiklósi (őrszentmiklós) szélesen árkolthasú urna 
Nagy Géza közlése szerint urnasírból származik. A tállal takar t urnát csésze és kétfüles bögre 
kísérte.19 

Urnasír leleteit őrzi a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteménye Kerepesről,20 továbbá 
Szada községből több lelőhelyről is.21 

Jelentős lelőhelyeink vannak a Duna jobb oldalán, magában a fővárosban is. Kisebb 
leletmentés során kerek alaprajzú putrikat tár tak fel Tabánban, a szerb templom környékén. 
Nagy Lajos ezekben a putrikban és a mellettük lévő hulladékgödrökben a váli kultúra jellegzetes 
típusait, a csonkakúpos nyakú urnát síkozott szájperemmel, továbbá turbántekercses szájperemű 
tálak töredékeit találta meg.22 A budai Várhegyen végzett ásatások során az őskori települési 
szintek egész sorát tár ták fel. A XXXVI. zárt verem anyagában behúzott, turbántekercsezett száj -
peremek, omfaloszos fenéktöredékek, függőlegesen árkolt vállrészek képviselték a váli kultúra 
emlékeit.23 

Békásmegyeren és környékén több lelőhelyen is kerültek elő leletek. A helység déli hatá
rában temető maradványaiként behúzott szájperemű tálakat és félholdas borotva töredékét 
mentették meg.24 Nagyobb kiterjedésű település volt Pünkösdfürdő mellett, továbbá a Víz
művek területén. I t t szegletes alaprajzú lakógödröket és több égetőkemencét tár tak fel. A kerámia
anyagot függőleges árkolású és turbántekercses száj peremtöredékek képviselték.25 Ugyancsak 
Békásmegyeren, a Kossuth Lajos üdülőparton urnatemető maradványai kerültek elő urnákkal és 
kihajló, továbbá turbántekercsezett szájperemű tállal.26 

Budakalász—Pusztatemplomnál urnasírokat találtak rövidnyakú urnával, csavart száj
peremű tálakkal.27 Néhány további urnasír lelőhelyét ismerjük Budakalászon, ahol az egyetem 
régészeti tanszéke végzett feltárásokat.28 Ugyancsak Budakalászon, az állami gazdaság gyümöl
csösében váli kultúrás telep maradványai kerültek elő.29 

Észak felé haladva több váli kultúrás lelőhelyet is említhetünk Szentendre területéről. A 
vasútállomás melletti részen a kultúra tipikus cserépanyagával képviselt telep nyomai kerültek 

12 



napvilágra.30 Egy másik telepet találtak a Szentendrei-sziget déli oldalán turbántekercsezett száj-
peremű tállal, síkozott edényekkel, valamint a már ismert házikerámiával.31 A sziget vízműveinél 
urnatemető 15 sírját tá r ták fel a váli kultúra tipikus sírkerámiájával. Érdekes jelenség az a tény, 
hogy a sírokat kőből rakott körök övezték. A további feltárások során megtalálták a temetőhöz 
tartozó hamvasztóhelyet, az usztrinát, továbbá a fenti telepet körülvevő sáncot is.32 

A Pomáz község területén és környékén lévő lelőhelyek közül elsősorban a Kőhegy említ
hető, ahol Gallus Sándor lakóház-maradványokat és jellegzetes váli típusú kerámiát talált.33 Egy 
másik pomázi lelőhelyről Sashegyi Ernőnek egy sajtó alatt lévő cikke kerek alaprajzú házat ismer
tet, amelyben urnákat és magasított fülű bögréket találtak.34 Pomáz —Zdravjákon síkozott száj-
peremű urnákat és tálakat tartalmazó urnasírok kerültek elő.35 

A közelmúltban került sor a piliscsabai urnatemető több sírjának feltárására, amelyek a 
váli kultúra fiatalabb szakaszának korából származnak.36 Nagyjából hasonló jellegűek a kesztölci 
temető leletei is.37 

A főváros déli határterületeit érintve ugyancsak több lelőhelyről kell megemlékeznünk a 
Csepel-szigetről. Urnatemető néhány edényét mentettük meg egy Szigetszentmiklós környékén 
végzett leletmentés során.38 Tököl határában már a múlt század végén tár tak fel urnasírokat.39 

1912-ben intenzívebb ásatásokat végeztek a területen, ós ekkor került napvilágra a váli kultúra 
egyik legfontosabb temetője, illetőleg ennek több sírja. A temető részletes ismertetését a közel
múltban végezték el. Meghatározták kulturális helyzetét ós próbálkozás történt a sírok belső idő
rendjének meghatározására is.40 A csepeli szabadkikötőnél előkerült leletek a kultúra további 
emlékeit képviselik.41 Néhány hasonló jellegű cserepet ismerünk Diósdligetről.42 

Szorosan kapcsolódik a tököli sírokhoz váli típusaival az Érden napvilágra került temető 
leletanyaga.43 Az érdligeti sír még a váli típusú temetők legkorábbi sírjait is megelőzi.44 

A fentieken túl tovább is sorolhatnánk fővárosunk körzetéből a korai vaskor jelleg
zetes leletegyütteseit, amelyek szinte kizárólag kerámiát tartalmaznak. Egy-két olyan szór
ványos jelenségtől eltekintve — mint pl. az egyik, vázafejű tűt , vagy a félholdas borotvát magában 
foglaló békásmegyeri lelet — a keltezés szempontjából rendkívül fontos bronz tárgyak hiányoznak 
leleteinkből.45 Sajnos, ez a megállapítás nemcsak a főváros körzetére, hanem jóformán az egész 
Dunántúl területére vonatkoztatható. A váli kultúra sírjainak fémszegénysége közismert tény. 
Ezzel szemben a szórványként előkerült bronzleletek egész sorát ismerjük Budapestről és kör
nyékéről. Ismételten nem léphetünk fel a teljes felsorolás igényével, csupán néhány fontosabb lelő
helyet említünk meg: leggyakoribb szórványleletek a különböző típusú kardok, íveltólű lándzsa
csúcsok, tokosbalták ós a változatos formájú kések. Nagytétényből markolatnyújtványos kard, 
íveltélű lándzsahegy, bronz bogrács,46 Óbudáról tokosbalták, tokosvéső, bronz kés, csószés-
markolatú kard, Békásmegyerről tokosbalták, kések, karvédőtekercs kerültek elő.47 Különösen 
sok szórvány tárgy lelőhelye a Duna medre. Számos kard, a nyélnyújtványos, a riegsee, a lip
tói típustól a csészemarkolatú típusig, íveltólű lándzsahegy, tokosbalta, sarló, kés stb. kerül 
a Duna medréből napvilágra. Ezek a bronz tárgyak kivétel nélkül mind a bronzkor vége és 
az urnasírok kora jellegzetes darabjai.48 

A továbbiak folyamán mindenekelőtt tisztáznunk kell leleteink időrendi helyzetét. A 
későbronzkoriak időrendje eléggé tisztázottnak tekinthető, így jelen esetben ezekkel részleteseb
ben nem foglalkozunk. Koravaskori leleteinknél viszont meglehetősen zavaros időrendi helyzettel 
állunk szemben, így elkerülhetetlen, hogy megvizsgáljuk külön-külön, ilyen szempontból is az 
egyes leletegyütteseket. Az urnasírok koránál a fenti kérdések esetében két módszert, a horizontal 
stratigráfiát és a kombinációs módszert alkalmazzák. Számunkra jelen esetben csak az utóbbi 
használható fel, s i t t is a fémanyag hiányában csupán a kerámiatípusokat vehetjük figyelembe. 

A Közép-Duna-vidék urnasíros kultúrájának két időbeli horizontját határolják el. Mind
kettő, az idősebb és a fiatalabb különböző kerámiatípusai is meglehetősen jól elkülöníthetők.49 A 
váli kultúra korábbi szakasza, a Vál I az előző, a fiatalabb, a Vál I I az utóbbival párhuzamosítható. 
Amennyiben részletesebben megvizsgáljuk a főváros körzetéből felsorolt koravaskori leleteket, 
tapasztalhatjuk, hogy ezekben viszonylag több a fiatalabb urnasíros forma. Ennek ellenére le kell 
szögeznünk, hogy a főváros körzetében éppenúgy, mint az egész Dunántúlon a régibb urnasíros 
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fázis is képviselve van. A Vál I szakasz a Ha A, a Val I I szakasz pedig a Ha B periódusra keltez
hető. 

Az érdligeti sír leleteiről már korábban kimutattuk, hogy a váli kultúra legkorábbi leletei 
közé sorolhatók, s valószínűleg még a Ha Al periódust jelzik.50 A régibb urnasíros horizonthoz 
tartozó Baierdorf ós Velatice csoportok edényeinek formáját őrzik a Sashegyi által közölt pomázi 
ház leletei,51 valamint a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményében lévő Pomáz—Zdravják 
lelőhely egyik sírjának anyaga.52 A Budakalász —Pusztatemplomnál talált urnasírokat már Tompa 
is a koravaskor első szakaszába keltezte, amely az egyik rövidnyakú urna alapján eléggé indokolt.53 

A Ha A periódus végére keltezik a kerepesi sírleletet54 és a szadai edények néhány 
darabját.55 A tököli temető ismertetésénél Patek Erzsébet veti fel annak lehetőségét, hogy néhány 
sír esetleg még a Ha A periódus végén föld alá kerülhetett, viszont a temetőt teljes egészében a 
Ha B periódussal párhuzamosítja.56 Magunk részéről a szóban forgó tököli sírokat edénytípusaik 
alapján kifejezetten a Ha A2 szakaszra keltezzük. Valószínűleg a Szentendrei-szigeti sírok edé
nyeinek egy része ugyanígy már ebben a korban használatban lehetett.57 Bár a piliscsabai temető 
edényei zömmel már a Ha B periódus első felét képviselik, ezek között is megtaláljuk a Ha A 
reminiszcenciákat.58 A váli kultúra korábbi szakaszához kötöttük a zuglói edényeket, elsősorban 
a putriban talált profilált csészetöredék ós a hombárok szájperemének síkozott jellege miatt.59 

Körülbelül ugyanezt az időszakot jelzik a Szentendre—Vasútállomás településének leletei is.6 0 

Mindkettő kora a Ha A2 szakasszal párhuzamosítható. 
Több, a főváros és környékéről származó leletanyagunk a váli kultúrának már a fiatalabb 

csoportjába tartozik. így a tököli temető legtöbb sírja,61 a békásmegyeri leletek közül a déli határ
ból előkerült tálak és a félholdas borotva,03 a Kossuth Lajos üdülőpart temetőjének edényei63 és 
valószínűleg a vízműtelep környékéről származó leletek is.64 Ez utóbbi leletanyag néhány darabja a 
Ha B periódusnak még a legelejét jelzi.65 Zömmel a fejlett váli kultúra, a Ha B periódus típusait 
őrzik a Szentendrei-szigeti temető sírjai,66 ugyanígy a szadai67 ós az érdi leletek nagy része már 
erre az időszakra jellemző.68 A piliscsabai temető időrendi helyzetéről fentebb már szóltunk. 
Hasonló jellegű temető a kesztölci. Néhány sírjának edényei a váli kultúra két szakaszának átme
neti korába keltez hetők.69 Bár a sashalmi leletek kihajló szájperem ű tálainak és urnájának még 
Ha A párhuzamai vannak, ezeket egészében a fiatalabb váli csoporthoz soroljuk.70 Hasonlóképpen a 
fejlett váli szakasz leletei a tabáni gödrök edényei is.71 

Már a fenti, meglehetősen rövid időrendi összefoglalás alapján bizonyítottnak látszik az a 
tény, hogy a váli kultúra a főváros körzetében is képviseli nemcsak a magyarországi korai vaskor 
második periódusát, a Ha B periódust, hanem az ezt megelőzőt, a Ha A szakaszt is. Ugyanakkor 
le kell szögeznünk, hogy a Vál I szakasz leletei túlnyomórészt már a Ha A2 periódusba keltez -
hetők, eltekintve a viszonylag távolabb fekvő pomázi ház és az órdligeti sír leleteitől.72 

Nagy általánosságban ugyanez a helyzet a Dunántúl egész területén, kivéve ennek észak
nyugati részét, ahol a velemszentvid—sághegyi típusok jellemzik a Ha Al időszakot is. 

A már korábban, a főváros körzetéből felsorolt halomsíros jellegű leleteink a későbronzkort 
csak részben töltik ki. A Bk I)-től a Ha A2-ig tartó, viszonylag hosszabb időszakasz így jóformán 
teljesen üres a főváros területén. 

Mivel dunántúli viszonylatban hasonló helyzettel állunk szemben, korábban kísérletet 
tet tünk a probléma megoldására, és sikerült a korszakon belül több olyan leletcsoportot is elkülöní
tenünk, amely a fiatalabb halomsíros kultúra etnikumával hozható kapcsolatba. Ugyanakkor ezek 
magukon viselik a legkorábbi urnasíros korszak hatásait is, amelyek a bronz- és a kerámiaformák
ban egyaránt megnyilvánulnak. Ezek a fiatalabb halomsíros kultúrával összefüggő csoportok 
még a Ha Al periódusban is éltek, ós uralmuknak éppen a Baierdorf—Velatice urnasíros csoportok
ból kikristályosodó váli kultúra előrehatolása vetett véget. A hatalomváltás idejét a Dunántúl 
területén jelentős kincslelet-horizont jelzi, amely átnyúlik Ausztria és Horvátország területére is.73 

Ha tüzetesen átvizsgáljuk a főváros ós környékének későbronz—kora vaskori emlékanyagát, 
ebben is megtaláljuk a továbbélő halomsíros kultúra dunántúli csoportjának leleteit. 

A Gellérthegyen, a sziklatemplom és a játszótér feletti részen végzett ásatások kelta—• 
eraviszkusz település maradványait hozták napvilágra. A lakóházak és a hulladékgödrök leletei 
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alatti szinten későbronz—kora vaskori edénytöredékek kerültek elő. A 12. sz. lelőhely döngölt 
padlórészből és tűzhelyek maradványaiból állt. A padlószinten és a felette levő teraszon szétszórt 
cserepek egy része B. Kutzián Ida szerint a bronzkor végére és a kora vaskor elejére egyaránt 
jellemző volt. A behúzott szájperemu tál mellett a függő, vonalkázott háromszögsorból álló 
díszítéssel ellátott bütykös urnatöredék ós a hasonlóan díszített füles bögre analógiái a szerző 
szerint a halomsíros edényformák között keresendők. Különösen jelentősek a csücskös szájperemú" 
táltöredékek, továbbá a ferde, illetőleg kettős szájperemtöredékek. Ezek párhuzamait is elsősor
ban a fiatalabb halomsíros formákban találjuk meg. Valószínűleg nem tévedünk, ha ezt a lelet
anyagot a Bk D-be, esetleg már a Ha A periódus elejére keltezzük. Erre az utóbbira módot nyújt a 
csücskös szájperemű tálak néhány Ha A kori párhuzama. Ezek tudatában különösen fontos a 
szerzőnek az a meglátása, hogy a bronzkori lakosság birtokában tar tot ta a Gellérthegyet egészen a 
kelta hódításig.74 

A csücskös szájperemű tálakhoz ornamentikájukban is hasonló tálat találtak Csepel-szi
geten, amely arra a következtetésre nyújt módot, hogy a továbbélő halomsíros kultúra gellérthegyi 
típusú leletei nem voltak elszigeteltek a főváros területén.75 

A közelmúlt folyamán ismertettünk egy, a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményé
ben levő, Békásmegyerről származó kisebb leletegyüttest. A cserepek között előforduló ferde 
szájperemtöredékek és elsősorban a kettősfülű bögretöredék miatt ezt a leletet a továbbélő halom
síros csoportok közé soroltuk. Az edénytöredékek között már urnasíros formák, turbántekercsezett, 
sikozott száj peremtöredékek is vannak, így a leletet a Ha A periódusba kelteztük.76 

A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményében levő békásmegyeri anyagban figyelmet 
érdemel a 8. sz. gödör leletegyüttese. A tiszta urnasíros formákat képviselő turbántekercses száj
peremű tál, a magasított fülű, gömbhasú bögrék mellett a nyomotthasú, bütykös, tölcséresnyakú 
bögre és egy profilált, kihajló szájperemű, magas tál említésre méltó darabok. Ezek az utóbbiak 
még halomsíros formák. A gödör leletanyagát a Ha Al periódusba kelteztük.77 

A fenti leletek körébe sorolható egy Budáról származó, függőlegesen, szélesen árkolt hasú 
bögre, amely forma bár urnasíros jellegű, mégis idegen a váli típusú leletek között.78 

A fentiek alapján valószínűnek kell tartanunk, hogy a főváros körzetében is a fiatalabb 
halomsíros kultúrával genetikusan összefüggő leletcsoportok töltik ki a későbronzkor és a váli 
kultúra első leletei által képviselt kor közötti időszakot. 

Az ismertetett leletösszefüggések alapján néhány történeti kérdés is felvetődik, ós ezek 
között olyanok is vannak, amelyeket ma már egészen másképpen kell értékelnünk, mint ahogyan 
ezeket az utóbbi évtizedek, sőt a közelmúlt kutatása is látta. 

A környező országok tudományos vizsgálatai ós nem utolsósorban saját kutatásaink 
fényében ma már világosan látszik, hogy a lausitzi kultúra a maga tiszta formájában soha nem 
érintette a főváros környékét, sőt az ország területének legnagyobb részét sem.79 Az a leletanyag, 
amelyet még a legutóbbi időkig is lausitzinak tartottak, kivétel nélkül vagy a halomsíros kultúra 
körébe, vagy az egyek—pilinyi kultúra leletei közé sorolható.80 Ugyanígy a váli kultúra leletanyaga 
sem köthető a lausitzi kultúrához. A középső Duna-vidék urnasíros körének kutatói meggyőző 
mértékben kimutatták, hogy a Baierdorf—Velatice csoportok etnikuma a halomsíros kultúra 
népességén alapul és az új kultúra kialakításában a lausitzi kultúra csak másodlagos szerepet játsz
hatott.8 1 Ennek tudatában ma már sokkal óvatosabban kell kezelnünk az ún. illír kórdóst is, amely 
népességet elsősorban a lausitzi kultúrával hoztak összefüggésbe. 

Az utóbbi évek során felmerült az a lehetőség, hogy a dunántúli környezetükben valóban 
teljesen idegen váli kultúra egyes csoportjai északi területről, közelebbről Szlovákiából érkeztek 
hozzánk. Erre a feltételezésre elsősorban a magyarországi váli típusú és a szlovákiai hetényi 
(Chotin) jellegű leletek között kimutatható meglepő hasonlóság nyújtott alapot.82 Amint ezt már 
korábban is kimutattuk, magunk részéről valószínűbbnek tartjuk, hogy a váli kultúra első cso
portjai a Duna vonalát követve Ausztria területéről érkeztek a Dunántúlra, a Duna-kanyar tér
ségébe és egyben fővárosunk körzetébe. Ezt a feltevésünket többek között a velemszentvid— 
sághegyi típusú leleteink is igazolják, amely leletek átmenetet mutatnak a Baierdorf—Stillfried és a 
váli csoportok között. A szlovákiai formákkal meglevő egyezés egyszerűen azzal magyarázható, 
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hogy a szlovákiaiak a magyarországiaknak testvórleletei és a két csoport lényegében egy kultúrát 
képvisel. A Duna mentén vándorló csoportok gyakran tértek el a mellékfolyók irányában észak ós 
dél felé egyaránt. Véleményünket megerősíti az a tény is, hogy a szlovákiai leletek lényegesen 
közelebb állnak a dunántúliakhoz, mint a dél-morvaországi hasonló korú csoportokhoz. A nagyobb 
kiterjedésű szlovákiai urnatemetőkben, mint pl. a hetónyiben (Chotin) vagy a muzslaiban (Muzla) 
éppenúgy megtaláljuk a korábbi szakasz sírjait, mint a magyarországi tököli, szentendrei, adonyi 
vagy váli temetőkben.83 Ezekbe a temetőkbe minden kétséget kizáróan még a Ha A periódus 
közepén kezdtek temetkezni, így nem meglepő, hogy szórványként számontartott kerámialele
teinkben majdnem mindig keveredik a két periódus tipikus leletanyaga. 

A Baierdorf—Velatice-elemeken alapuló Vál—Chotin I csoportok déli irányba való áram
lása még összefüggésbe hozható az i. e. második évezred utolsó negyedének nagy, ún. „Urnen
felder" vándorlásaival. Ezek űzték el az útjukba akadó, továbbélő halomsíros elemeket. Vándor
lásuk legfontosabb centruma — valószínűleg az átkelőhelyek miatt — a főváros körzete volt. 
Feltehetőleg ebben a térségben hatolt át az Alföld területére az a néhány csoport, amelynek emlé
keit a zuglói, szadai, tiszavárkonyi leleteken keresztül a borsodharsányiak képviselik. A kultúra 
nagyobb méretű átáramlását a keleti régiókba a Muhi—Gáva jellegű népesség akadályozta 
meg. 

A főváros körzetét észak—északnyugat felől övező Vértes és a pilisi hegyvidék rendkívül 
alkalmas terület volt a zömében pásztoréletmódot folytató váli népesség számára, és éppen ezért 
találjuk a kultiira legtöbb lelőhelyét a Duna-kanyar vidékén. Másrészt déli irányba való tovább
vándorlásuk folyamán jelentős akadályt képeztek a jól megerősített Tolna és Somogy megyei 
földvárakban védekező lengyeli típusú halomsíros elemek.84 A korszakhoz tartozó kincsleletek 
közül is a legtöbbet ezen a területen találjuk meg.85 Feltehetőleg ezek egy időre meg is állították az 
előretörő urnasíros csoportokat.86 

Érintenünk kel] röviden az abszolút kronológia kérdéseit, amelyek a relatív időrend tisz
tázása után nyitva állnak előttünk. Ma már kissé alacsonynak kell tar tanunk Tompa Ferenc kelte
zését, aki a magyarországi korai vaskor kezdetét az i. e. I. évezred fordulójára helyezte.87 Az 
egyiptomi, görögországi, majd az itáliai párhuzamokon keresztül, az újabb kutatások segítségével 
elég pontosan tudjuk keltezni a közép-európai későbronzkort és az urnasírok korát, illetőleg ezek 
egyes fejlődési fázisait. A Reinecke szerinti Bk C és D periódusokkal párhuzamosítható közép-
európai későbronzkort a görögországi későhelladikus I I I A ós B szakaszokkal, az olaszországi 
peschiera és részben a dél-német Riegsee horizonttal hozzák összefüggésbe. Az egész korszakot az 
i. e. XIV—XIII . századba helyezik, amelyből a Bk D a XI I I . századba tehető. Az itáliai proto-
villanova horizonttal összefüggő közép-európai Ha A korszakot a XII—XI. századdal párhuzamo
sítják. A villanó va korszakkal nagyjából egyidős, fiatalabb urnasíros leletek a X. században kezdődő 
korszakot jelzik, és belenyúlnak a VIII . századba is.88 

Bár a fenti keltezési rendszer a mi területünkre vonatkozólag kissé magasnak látszik, 
nagyjából elfogadhatjuk. Mi a Bk D periódusunk kezdetét a XI I I . század közepében határoztuk 
meg. A Ha Al szakaszunk kezdete még a XI I . század első felébe nyúlik vissza, a Ha A2-ó pedig a 
XI . század első felébe. A Ha B periódust a X. század második felétől a VIII . század második felóig 
tar tó időszakba helyezhetjük.89 

A fővárosból ós környékéről származó későbronzkori leleteket ezen az alapon nagyjából 
az i. e. XI I I . századba keltezhetjük. Az első Baierdorf—Velatice jellegű csoportok megjelenésére a 
főváros körzetében az érdligeti és pomázi leletek tanúsága alapján már a Ha Al idejében, a XI I . 
században sor kerülhetett, viszont a váli kultúra korábbi csoportjának kikristályosodása csak a 
XI. században mehetett végbe. A tököli, szentendrei, váli, adonyi stb. temetők legkorábbi sírjai 
sem kerülhettek a XI . század derekánál korábban föld alá. A fejlett váli kultúra leletei — mint 
pl. a tabániak, budakalásziak, szentendreiek, békásmegyeriek — már a X—VIII. század idejét 
jelzik. 

A XII I . századba keltezett főváros környéki halomsíros leletek és a kora váli csoportok 
megjelenési ideje közé eső időszakban, tehát nagyjából a X I I . században a továbbélő gellérthegyi 
és békásmegyeri halomsíros csoportok éltek a szóban forgó területen. 
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Sajnos, mindez ideig igen keveset tudunk a váli kultúra végével kapcsolatos kérdésekről. A 
főváros körzetében viszonylag kevés a Ha C korú leletanyag. A tinnyei és a süttői halomsírok 
mellett90 a néhány újabban feltárt budakalászi91 és visegrádi sír leletanyaga,92 továbbá a Bécsi úti 
telepről származó grafitozott cserepek,93 és a zuglói leletek közé keveredett bucherós edény94 

hívja fel figyelmünket az urnasírok korát lezáró új kultúra megjelenésére. Ezek a Gemeinlebarn— 
Statzendorf jellegű halomsírokkal, valamint a közóprépáspuszta—halimbai leletekkel hozhatók 
összefüggésbe. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy fővárosunk és környéke kora vaskori történetében is 
szervesen kapcsolódik a Dunántúl területéhez. Dunai átkelőhelyei miatt fontos kulcsterület volt, 
amely jelentős népsűrűséget eredményezett a korszak folyamán. Ma már biztosan tudjuk azt, amit 
Tompa Ferenc évtizedekkel ezelőtt hangsúlyozott, hogy az autochton bronzkultúrák három 
periódusát egy további időszakasz zárja le nemcsak a főváros, hanem az ország egész területén. 
Leletanyag hiányában Tompa még nem láthatta világosan, hogy milyen jellegűek ennek a negyedik 
periódusnak a leletei, bár sejtette, hogy valamilyen formában a halomsíros kultúra is szerepet 
játszott bronzkorunk fejlődósében. 

A Bk C és D periódussal párhuzamosítható későbronzkorunk fejlődését a főváros körzeté
ben is a halomsíros kultúra fiatalabb csoportjai határozták meg. Ezzel szemben Budapestről ós 
környékéről éppen úgy, mintáz ország legnagyobb részéből hiányoznak a lausitzi kultúra leletei. A 
fiatalabb halomsíros csoportok a későbronzkoron túl még a korai vaskor elején, a Ha Al periódus
ban is továbbéltek. A korai vaskor folyamán megjelenő, Tompa által illírnek nevezett népesség 
lényegében a Baierdorf—Velatice eredetű leletekkel azonosítható, bár ezek etnikuma csak részben 
áll összefüggésben a lausitzi kultúra népességével. A váli kultúra eredete közvetlenül nem Szlo
vákiába, hanem Ausztriába követhető vissza, ahonnét a kultúra a Duna vonalát követve jutott el a 
fő város körzetébe.95 
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F. KŐSZEGI 
BEITRÄGE ZUR FRÜHEISENZEITLICHEN GESCHICHTE DER HAUPTSTADT 

(HALLSTATT A—B) 

Einige Abhandlungen der letzten Jahre ge
ben im großen und ganzen ein annähernd kla
res Bild über die spätbronzezeitliche Entwick
lung des Landes und über die örtlichen Grup
pen der Hügelgräberkultur, die in der Aus
bildung der Epoche Rolle spielten. Aus unseren 
erörterten Gebieten sind mehrere Funde be
kannt, welche die in Frage stehende Epoche 
repräsentieren. Neben dem Bronzefund von 
Rákospalota sind die Funde des Solymárer 
Schloßberges einer besonderen Berücksichti
gung würdig, deren Beziehungen zur Hügel-
gräberkultur offenkundig sind. Das Volk der 
Hügelgräbergruppen, das unsere autochthone 
bronzezeitliche Kultur auflöste, ließ sich auch 
auf mehreren Stellen in der Umgebung der 
ungarischen Hauptstadt nieder. Solche sind die 
Siedlungen Ácsa, Aszód — Domonyvölgy, Solt-
vadkert und die Gräberfeldfunde von Kiskőrös 
und Galgamácsa. Diese vertreten in der un
mittelbaren oder weiteren Umgebung von Buda
pest die der autochthonen Bronzezeit folgende 
Epoche. Die Funde von Hügelgräber Charakter 
zeigen in diesem Gebiete in ihrer Mehrheit 
bereits die charakteristischen Züge der Spät
bronzezeit (Bronzezeit C—D nach Reinecke). 

Die Funde der folgenden Epoche, die der 
ersten Hälfte der Früheisenzeit (Ha A—B), 
sind in unserem Gebiete in stattlicher Anzahl 
vertreten. Nicht nur die Budaer Seite, sondern 
auch der Pester Teil war ein gesuchter Sied
lungsplatz. In Zugló (XIV. Bezirk der Haupt
stadt) in der Bazsarozsa-Straße sind Siedlungs
reste entdeckt worden. In einem langen Graben 
waren in einer Reihe nebeneinander sechs 
große Vorratsgefäße aufgestellt, daneben ka
men aus einer mit Lehm beworfenen Hütte 
Scherben zutage. Der Fund von Sashalom, eine 
Urne und mehrere Schüsseln, wird in der 
Prähistorischen Sammlung des Ungarischen 
Nationalmuseums aufbewahrt. Aus Urnengrä
bern stammen die Urne von Kisszentmiklós 
(Őrszentmiklós), ferner die Funde von Kerepes 
und Szada. 

Am rechten Donauufer, in der Hauptstadt 
selbst haben wir von mehreren Fundorten 
Kenntnis. In Tabán, in der Gegend der ser
bischen Kirche wurden in Wohngruben mit 
rundem Grundriß eine Urne mit kegelstumpf-
förmigem Hals, ferner Schüsseln mit schräg 
kanneliertem Rand gefunden. Ähnliche Funde 
sind auch bei den Ausgrabungen auf dem Bu
daer Festungsberg zutage gefördert worden. 

Mehrere Fundstellen sind in Békásmegyer, 
im nördlichen Bereich der Hauptstadt in Evi

denz gehalten. Im südlichen Gebiet der Ortschaft 
kam mit Schüsseln zusammen ein halbmond
förmiges Rasiermesser zum Vorschein. Neben 
Pünkösdfürdő wurden Häuser mit eckigem 
Grundriß und Brennöfen mit Scherben von 
typischem Váler Charakter aufgedeckt. In 
Békásmegyer, auf dem Kossuth-Erholungs
strand fand man ein Gräberfeld der Váler Kul
tur mit typischen Urnen und Schüsseln. 

Ähnlicherweise sind uns auch mehrere Fund
orte von, Budakalász bekannt. Bei Puszta
templom, so auch auf einem anderen Fundort 
wurden Urnengräber entdeckt, während im 
Bereich des Staatlichen Gutes die Überreste 
einer Siedlung erforscht worden sind. 

Mehr nach Norden, im Gebiete von Szent
endre sind uns Funde der Váler Kultur bekannt. 
Neben dem Bahnhof stieß man auf die Reste 
einer Siedlung. Eine Siedlung wurde bei den in 
der südlichen Hälfte der Donauinsel Szentendre 
durchgeführten Erdarbeiten gestört. Bei den 
Wasserwerken kam es zur Freilegung eines 
Teiles des Gräberfeldes mit fünfzehn Urnen
gräbern, wo diese mit Steinstücken umstellt 
waren. 

Von den Fundstellen in Pomáz ist an erster 
Stelle der Kőhegy (Steinberg) erwähnungswert, 
wo die Ausgrabungen S. Gallus durchführte. 
Hier fand er die Reste eines Hauses und typi
sche Scherben der Váler Keramik. Von einer 
anderen Pomázer Fundstelle ist uns ein Haus 
von rundem Grundriß mit einigen typischen 
Gefäßen der Velatice-Kultur bekannt. Die 
Urnengräber des Fundortes Zdravják enthiel
ten Scherben ähnlichen Charakters. 

In den Gräbern von Piliscsaba und Kesztölc 
ist bereits die entwickelte Váler Kultur ver
treten. 

Mehrere Fundorte sind auch aus dem süd
lichen Gebiet der Hauptstadt , so vor allem von 
der Csepel-Insel zu erwähnen. Einer der be
deutendsten unserer Urnenfriedhöfe liegt im 
Gebiete der Ortschaft Tököl, wo noch zu Beginn 
unseres Jahrhundertes mehrere Gräber freige
legt wurden. Die weiteren Denkmäler der Váler 
Kultur bilden die neben dem Csepeler Freihafen 
und in Diósdliget zutage geförderten Funde. 

Auch von Érd sind Váler Funde bekannt. 
Das Material des Grabes von Érdliget stammt 
aus der Zeit der frühen Urnengräber. 

Neben den gut beobachteten Fundkomplex
en sind zahlreiche Bronzegegenstände, die als 
Streufunde zu werten sind, in die Spätbronze
zeit und in die erörterte Phase der Früheisen
zeit zu datieren. 

20 



Bevor wir auf die Untersuchung der chrono
logischen Stellung unserer Funde eingehen, muß 
vor allem hervorgehoben werden, daß der 
Urnengräberkultur der mittleren Donaugegend 
entsprechend auch die Váler Kultur in zwei 
Horizonte, nämlich Phase Vál I und Vál I I 
gegliedert werden kann. Die erstere läßt sich 
im großen und ganzen mit der Periode Ha A und 
die letztere mit Ha B in Parallele stellen. Wenn 
man auch in der Umgebung der Hauptstadt 
in der Mehrheit den jüngeren Váler Funden 
begegnet, müssen wir dennoch festlegen, daß 
hier auch die früheren Typen vertreten sind. 
So haben wir vom Grabe von Érdliget bereits 
früher nachgewiesen, daß es noch aus der 
Periode Ha AI stammt. Die Funde des Pomázer 
Hauses runden Grundrisses knüpfen sich den 
Baierdorf—Velatice-Typen an und können in die 
gleiche Phase datiert werden. Ähnlichen Cha
rakters ist das eine Grab des Fundortes Zdrav-
ják, wie auch die bei Pusztatemplom gefundenen 
Urnengräber. An das Ende der Ha A-Periode 
datierten wir den Grabfund von Kerepes und 
einige Stücke der Funde von Szada. Frl. E. 
Patek datiert das Tököler Gräberfeld in seiner 
Ganzheit in die Ha B-Periode, erwägt aber bei 
einigen Gräbern die Möglichkeit, daß diese 
bereits Ende der Stufe Ha A in die Erde ge
langten. Wir setzen das Material der Gräber 
27 und 29 entschieden in die zweite Hälfte der 
Periode Ha A. Auch manche Gefäße der Grä
ber von Szentendre, die Funde neben dem 
Bahnhof, ferner die Siedlung von Zugló stam
men aus der Periode Ha A2. 

Der Großteil der Funde in der Region der 
Hauptstadt ist bereits an die jüngere Gruppe, 
der Váler Kultur zu knüpfen, solche sind z. B. 
die meisten Gräber des Tököler Gräberfeldes, 
unter den Funden von Békásmegyer die Schüs
seln und das halbmondförmige Rasiermesser 
aus dem südlichen Gebiet, die Gefäße des L. 
Kossuth-Erholungsstrandes, die Funde aus der 
Nähe der Wasserwerke, die meisten Gräber 
der Donauinsel Szentendre, mehrere Gefäße 
von Szada und Érd, die Gräber von Piliscsaba 
und Kesztölc, die Funde von Sashalom und das 
Fundmaterial-Gruben in Tabán. 

Die aus der Umgebung der Hauptstadt auf
gezählten jüngeren Hügelgräberfunde füllen 
nur die erste Hälfte der Spätbronzezeit aus; 
das Material der Siedlungen von Soltvadkert 
und Aszód—Domonyvölgy gehören bereits in 
die Periode D der Bronzezeit. 

Die Funde der Váler Kultur in der Umge
bung von Budapest sind mit Ausnahme von 
einigen entfernteren Fundorten, wie z. B. Érd
liget und Pomáz, höchstens in die zweite 
Hälfte der Periode Ha A zu datieren. Die 
zweite Hälfte der Spätbronzezeit und der 
früheste Abschnitt der Früheisenzeit, die Ha 
AI-Periode füllen im ganzen Gebiet Trans
danubiens wie auch im Bereich der Haupt

stadt die fortlebenden Gruppen der jüngeren 
Hügelgräberkultur aus, in deren Fundmaterial 
neben den bekannten Hügelgräberformen be
reits die Typen der Urnengräberzeit ebenfalls 
auftauchen. 

Die auf dem Gellért-Berg, über der Felsen-
kapeile und dem Spielplatz durchgeführten Aus
grabungen brachten auch eine spätbronzezeit-
liche-früheisenzeitliche Siedlungsschicht ans Ta
geslicht. Es kamen die Reste eines Hauses zum 
Vorschein, auf dessen Bodenniveau Scherben 
von Schüsseln mit gelapptem Mündungsrand, 
schräg abgeschnittene Randteile und solche 
Gefäße vorgefunden wurden, die mit gestri
chelten Dreiecken verziert sind. All diese For
men und die Verzierungsarten stellen die cha
rakteristische Eigenart der späten Phase der 
Hügelgräberkultur dar. Eine ähnliche Schüssel 
mit gelapptem Mündungsrand wurde auch auf 
der Csepel-Insel gefunden. 

In der Prähistorischen Sammlung des Unga
rischen Nationalmuseums befindet sich ein 
kleineres Fundmaterial von Békásmegyer, des
sen schräge Randteile und doppelthenkelige 
Tassenscherben gleichfalls an die Typen der 
Hügelgräberkultur erinnern. Auf Grund der 
unter diesem Material vorhandenen Bruch
stücken von Urnengräbercharakter läßt sich 
dieser Fund in die Ha AI-Periode datieren. Die 
Keramik der Grube 8 von Békásmegyer (in der 
Sammlung des Budapester Historischen Mu
seums) kann mit seinen für die Hügelgräber
kultur typischen Gefäßformen auf besondere 
Aufmerksamkeit Anspruch erheben. Diesen 
Funden schließt sich eine Tasse von Buda an, 
die unter den Funden der Váler Kultur fremd 
mit dem kannelierten Bauch anmutet. 

Die obigen Funde vertreten in der Umge
bung der Hauptstadt diejenigen fortlebenden 
Gruppen der Hügelgräberkultur, die ganz Trans
danubien besetzt hatten. Ihrer Herrschaft setzte 
die Einströmung der ersten Urnengräbergrup-
pen ein Ende. Diese sich an die Baierdorf s-
Gruppe eng anschließenden Elemente bildeten 
die Grundlage der Váler Kultur, zu deren 
Herauskristallisierung es seit der Mitte der Ha 
A-Periode kam. Die Zeit des Kulturwechsels ist 
von einem bedeutenden Depotfundhorizont, der 
auch bis in das Gebiet Österreichs und Kroa
tiens hinüberreicht, angedeutet. 

Auf Grund der Zusammenhänge zwischen 
den obigen Funden stellen sich auch manche 
historische Fragen, die ganz anders als in der 
jüngst vergangenen Zeit bewertet werden kön
nen. So ist vor allem festzulegen, daß das 
Gebiet Ungarns von der reinen Form der Lau
sitzer Kultur nie berührt worden war. Das 
ganze, bis zur letzten Zeit für Lausitzer gehal
tenes Fundmaterial ist ausnahmslos entweder 
zur Hügelgräberkultur oder zu den Funden von 
Egyek—Piliny zu rechnen. Die Lausitzer Kul
tur war in der Váler Kultur, wie auch im Kreise 
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der Urnengräber des mittleren Donaugebietes 
nur eine sekundäre Komponente neben der 
Hügelgräberkultur. 

Die außerordentliche Ähnlichkeit, die zwi
schen der Váler Kultur und den Funden vom 
Gepräge der Hetényer Gruppe (Chotin) der 
Slowakei besteht, gab Anlaß zur Voraussetzung, 
daß die Váler Kultur aus der Slowakei stamme. 
Unserer Meinung nach — wie wir dies bereits 
früher erörterten —• lassen sich die frühesten 
Gruppen bis in das österreichische Gebiet ver
folgen. Die slowakischen Funde, die mit den 
transdanubischen nahverwandt sind, haben sich 
von hier den Nebenflüssen der Donau entlang 
in nördlicher Richtung verbreitet. In den Grä
berfeldern vom Gepräge der Hetényer Gruppe 
sind Gräber der Periode Ha A gleicherweise 
wie in den ungarländischen zu finden. 

Indem wir die Frage der absoluten Chrono
logie nur berühren, müssen wir uns auf die grie
chischen und italienischen Parallelen berufen. 
Nach diesen läßt sich die Spätbronzezeit auf 
das 13. Jahrhundert v. u. Z. ansetzen und inner
halb dieser beginnt die Periode D der Bronze
zeit in der Mitte des Jahrhunderts. Der Beginn 
der Periode Ha AI reicht in die erste Hälfte 
des 12. Jahrhunderts zurück, während die Pe
riode Ha A2 in der ersten Hälfte des 11. Jahr
hunderts ihren Anfang nimmt. Die Periode Ha 
B kann mit dem 10.—8. Jahrhundert gleich
gesetzt werden. 

Bedauerlicherweise wissen wir nur weniges 
über das Ende der Váler Kultur, das ein grund
legendes Problem nicht nur in der Umgebung 
der Hauptstadt, sondern auch in ganz Trans
danubien darstellt. Im ersteren Gebiet steht 
verhältnismäßig wenig Fundmaterial aus der 

Periode Ha 0 zur Verfügung. Neben den Hügel
gräbern von Süttő und Tinnye können die 
Funde von Budakalász, Visegrád, der Bécsi -
Straße in Budapest mit den Typen von Statzen-
dorf-Gemeinlebarn bzw. Középrépáspuszta—Ha-
limba in Verbindung gebracht werden. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich 
die Umgebung der Hauptstadt, die infolge der 
Donauübergangsstellen eine wichtige Schlüssel
position hatte, auch in der Früheisenzeit mit 
der Geschichte Transdanubiens eng verknüpft 
war. Heute ist bereits deutlich zu sehen, was 
Tompa übrigens auch betonte, daß die Epoche 
der autochthonen bronzezeitlichen Kulturen 
eine vierte Periode abschließt, die wir Spät
bronzezeit nennen. Diese Epoche, die wir mit 
den Perioden C—D der Bronzezeit in Parallele 
stellen können, ist auch in dem Bereiche der 
Hauptstadt durch jüngere Hügelgräberfunde 
gekennzeichnet. Demgegenüber fehlt in unse
rem Gebiete völlig die Lausitzer Kultur. Die 
Gruppen der jüngeren Hügelgräberkultur leben 
zu Beginn der Urnenfelderzeit in der Periode 
Ha AI weiter. Die ersten Funde der Váler Kul
tur können mit der österreichischen Baierdorf-
Gruppe in näheren Zusammenhang gebracht 
werden. Die ethnische Grundlage der Kultur 
bildeten die Hügelgräberelemente, die Lausit
zer Kultur spielte in ihrer Ausbildung nur eine 
sekundäre Rolle. Die Funde der in der Umge
bung der Hauptstadt dicht angesiedelten Váler 
Gruppen lassen sich in zwei chronologische 
Phasen gliedern, die im großen und ganzen mit 
der älteren und jüngeren Phase der Urnen-
felderkultur der mittleren Donaugegend in 
Parallele gestellt werden können. 
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NAGY TIBOR 

ALSÓ-PANNÓNIA SEPTIMIUS SEVERUS-KORI 
HELYTARTÓINAK KÉRDÉSÉHEZ 

Alsó-Pannónia helytartóinak első tudományosan megalapozott és máig is alapvetőnek 
számító összeállítását több, mint harminc évvel ezelőtt ismeretesen Ritterling adta meg.1 Az alsó-
pannóniai helytartók 1927-ben közzétett listája nem volt ós az akkori anyagismeret birtokában 
természetesen nem is lehetett teljes. Az utóbbi évtizedek folyamán előkerült feliratos emlékek, 
valamint néhány régebben ismert kőemlék ós katonai diploma újabb interpretálása, illetve pon
tosabb keltezése az újabb kutatás számára lehetővé tette, hogy Alsó-Pannónia pro praetori rangú 
helytartóinak listájában mutatkozó nagyobb hézagokat Traianustól Antoninus Pius uralkodásáig 
terjedő időben helyenként jobban kitöltse, szűkebb időhatárok közé szorítsa. Az epigráfiai anyag 
újabb gyarapodása, pontosabb keltezése kapcsán az is kitűnt, hogy pl. Alsó-Pannónia helytartói
nak Antoninus Pius és Marcus Aurelius uralkodása idejére Ritterlingtől javasolt időrendi egy
másutánja alapos revízióra szorul. Tiberius Pompeianust, Marcus Aurelius későbbi vejét, aki 167-
ben még Alsó-Pannónia helytartója volt, pl. föltétlenül megelőzte Tiberius Haterius Saturnínus, 
aki a palatovói diploma2 tanúsága szerint 164-ben már a consuli tisztséget viselte. Az adonyi és az 
alsószentiványi diplomák pontosabb keltezése3 után az is beigazolódott, hogy Iallius Bassus előbb 
kormányozta Alsó-Pannóniát, mint C. Iulius Geminius Capellianus, aki Ti. Haterius Saturninus 
közvetlen vagy második elődjének tekinthető.4 Az Antoninus Pius és Marcus Aurelius idejére össze
állított helytartó-listánál viszont eddig időtállóbbnak mutatkozott Ritterling Septimius Severus 
uralkodása idejére javasolt, majdnem teljesnek mondható listája, amely az alábbiakban összegez
hető: 

C. Valerius Pudens legátus 194 körül 
Ti. Claudius Claudianus legátus 196—198 
L. Baebius Caecilianus legátus 199-ben 
L. Cassius Marcellinus legátus 202 vagy 203 körül 
Q. Caecilius Rufinus Crepereianus legátus 203 és 209 között (?) 
C. Iulius Sept. Castinus legátus 208 ós 212 között 

A Septimius Severus-kori alsó-pannóniai helytartók föntebbi egymásutánját a későbbi 
irodalom is magáévá te t te ; legfeljebb egyik vagy másik helytartó, főként L. Cassius Marcellinus 
személyével és hivatali működésének időtartamával kapcsolatban merült fel elvétve kifogás.5 Az 
összefoglaló prosopográfiai munkák közül azonban az alsó-pannóniai helytartók föntivel teljesen 
azonos egymásutánját közölte Lambrechts, a római senatus I I I . századi összetételét tanulmányozó 
dolgozata végén.6 Nem emelt kifogást ellene Barbieri sem, a I I I . századi senatorok listáját Carinus 
uralkodásáig összeállító munkájában.7 Ugyancsak lényeges változtatás nélkül elfogadta Dobó 
Árpád, Felső- és Alsó-Pannónia helytartóit tárgyaló monografikus igényű tanulmányában.8 A 
történeti ós prosopográfiai irodalomban a Septimius Severus-kori egyik vagy másik alsó-pannóniai 
helytartó itteni működési idejével kapcsolatban elvetve felmerült ellenvetések közül, amint erre a 
későbbiek folyamán még rátérünk, eddig csak Ti. Claudius Claudianus működésének időtartamát 
helyesbítő javaslat bizonyult helytállónak. A Septimius Severus-kori helytartók hagyományos 
időrendi egymásutánját azonban ez az ellenvetés sem érintette. 
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Joggal feltűnhet viszont, hogy az általánosan elfogadottnak tekinthető helytartó-lista 
kronológiai váza nem egyformán megalapozott. Ti. Claudius itteni helytartóságának időtartamát 
és L. Baebius Caecilianus hivatalbalópésének évét pontosan évre keltezett feliratok rögzítik. Iulius 
Castinus legatusi működését is aránylag szűk időhatárok közé szorítja a három majdnem azonos 
szövegű aquincumi oltárkövön olvasható cursus honorum.9 Caecilius Rufinus Crepereianus hely
tartóságát viszont eddig nem volt lehetséges 8—10 évnél pontosabban keltezni. Az 1950-es évek 
elején közzétett egyik töredékes aquincumi oltárkő10 adatai, amelyek prosopográfiai tanulságait 
eddig még nem vonta le az irodalom, a már korábban ismert két feliratos oltárkővel11 együtt 
viszont most lehetővé tették, hogy Caecilius Rufinus kormányzóságát meghatározott két-három 
évre javasoljuk. Az utóbb említett kőemlékekkel foglalkozva kitűnt, hogy a Ritterlingtől közvetett 
keltezéssel Caecilius Rufinus elődjeként javasolt L. Cassius Marcellinus semmiképp sem kormá
nyozhatta Alsó-Pannóniát a 202 vagy a 203 körüli években, hanem csak jóval előbb vagy később. 
P]gyéb más apró megfigyelések együttesen a Septimius Severus-kori helytartó-lista kritikai átdol
gozásához vezettek, amelynek igénytelen tanulságait tennénk az alábbiakban közzé. Megjegyzéseink 
talán adalékul szolgálhatnak Pannónia még hiányzó közigazgatástörtóneti monográfiájához. 

Mint föntebb említettük, Alsó-Pannónia Septimius Severus-kori helytartói közül mindössze 
két legátus itteni hivatalviselésének idejét rögzítik évre keltezett feliratos emlékek. Az egyik 
legátus TI. CLAVDIVS CLAVDIANVS, akinek alsó-pannóniai helytartósága utolsó évét a 198-ban 
állított öt mérföldkő adatai alapján ismerjük.12 A másik legátus, akinek kormányzósága idejéhez 
nem férhet kétség, Claudius Claudianus közvetlen utóda, L. BAEBIVS CAECILIANVS. Nevét 
a 199-ben állított bátaszéki mérföldkő13 említi leg. Augg. pr. pr. címmel. Baebius Caecilianus tehát 
199-ben vette át az itteni polgári és katonai igazgatás legfőbb vezetését és közvetlenül váltotta 
Ti. Claudius Claudianust. Amint később még rátérünk, Baebius Caecilianus legkésőbb 201-ben, de 
valószínű, hogy már 200-ban elhagyta a tartományt. Ritterling és a későbbi irodalom14 alternatív 
formában felvetett javaslata, hogy Baebius Caecilianus még 202-ben is hivatalban lehetett, a fön
tebb hivatkozott újabb aquincumi oltárkő alapján elesik. Az alsó-pannóniai helytartóságban 
Septimius Severustól kezdve gyakorinak mondható kétéves hivatalviselés illik Baebius Caecilianus 
kormányzóságára. 

Közvetlen elődjének, Ti. Claudius Claudianusnak helytartóságával kapcsolatban Fitz15 és 
Reidinger16 egy időben és egymástól függetlenül mutat tak rá arra, hogy Claudius Claudianus alsó-
pannóniai működésének kezdő éve nem a hagyományosan elfogadott 196. év, hanem 197-re tehető a 
hivatalbalépése. Az említett kutatóktól eltérő gondolatmenettel, amit a következőkben röviden 
összefoglalunk, a részleteket ugyan másképp látjuk, de a keltezést illetően azonos eredményre 
jutottunk. Nem vitatható ugyanis, hogy Ti. Claudius Claudianus nővérének rusicadei sírfelirata,17 

valamint a Claudius Claudianus tiszteletére emelt calamai bázis felirata18 egyaránt fordított sor
rendben sorolják fel Claudianus tisztségeit. Ezek közül az alsó-pannóniai helytartóság utolsó évét 
az említett öt pannóniai mérföldkő 198-ra, míg a dáciai legio V Macedonica parancsnokságát egy 
potaissai építésfelirat19 195-re rögzíti. Az utóbb idézett, évre keltezett felirat alapján Claudius 
Claudianus 196-ban vezényelhette a legio X I I I Geminát, amely tisztség a cursusban időrend szerint 
követi a legio V Macedonica legátusa beosztást. A legio X I I I Gemina legátusa beosztásban bízták 
meg Claudianust a dáciai légiósvexillatiók parancsnokságával (praepositus vexillalionum Daciis-
carum!), amely a cursusban közvetlenül megelőzi az alsó-pannóniai helytartóságot. így kétség 
sem férhet ahhoz, hogy nem — mint javasolták20 — a Pescennius Niger, hanem a Clodius Albinus 
elleni belháborúban vezette Claudianus a dáciai helyőrségek osztagait, és csak Clodius Albinus 
legyőzése után, 197 tavaszán vehette át Alsó-Pannónia igazgatását. Itteni kormányzóságának 
első éve tehát 197, és ebből az évből való az Érd melletti praesidium áthelyezését megörökítő 
építésfelirat,21 amelyen Caracalla még Caesar. 

A föntebb említett két helytartóhoz képest már korántsem ilyen pontossággal, de azért 
még eléggé szoros időhatárok közé szorítható C. IVLIVS SEPT. CASTTNVS itteni működése. 
Aránylag gazdagnak mondható feliratos anyag, öt aquincumi oltár adalékai állnak erre rendelke
zésünkre. Két oltárkövön, amelyek közül az egyiket a „győzhetetlen isten"-nek, Mithrasnak állította 
Iulius Castinus,22 míg a másikat .luppiternek, Septimius Severus és Caracalla, meg Iulius Castinus 
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salusáért emelték a helytartó testőrlovasai,23 Castinus két Augus
tus pro praetore rangú legátusa címet (leg. Augg. pr. pr.) viseli. 
A másik három, majdnem azonos szövegű feliratos oltárt'24 

lulius Castinus már mint a következő évre kijelölt consul (con
sul designatus) és három uralkodó Augustus alsó-pannóniai hely
tartója (leg. Auggg. pr. pr. Pann. inf.) állította. Világos, hogy 
a három utóbbi oltárkő, amelyen lulius Castinus már consul 
designatus, későbbi, mint a Mithrasnak, illetve Iuppiternek aján
lott oltárkövek, amely utóbbiak elkészülte időpontjában helytar
tónk még nem kapta meg a consuli hivatalra jelölést. Az oltár
kövek két csoportjának ily módon világosan kirajzolódó relatív 
időrendi egymásutánját pontosabban, évekre rögzíti lulius 
Castinus legatusi címe. A korábbinak ítélt Mithras- és Iuppiter-
oltárok lulius Castinust két uralkodó Augustus pro praetore 
rangú helytartójának, míg a későbbi, a hiányzó istennevek 
szempontjából anonimnek nevezhető oltárok helytartónkat már 
három uralkodó Augustus legátusának jelölik meg. Kétségtelen, 
hogy lulius Castinus alsó-pannóniai helytartóságának időtartama 
alatt az uralkodók számában változás történt, amennyiben a két 
Augustushoz egy harmadik Augustus társult. Jól ismeretes már
most, hogy 198 januárjától 209. szeptember—októberig Septi-
mius Severus és M. Antoninus (Caracalla) mint Augusti, Geta 
pedig mint Caesar állott az impérium Romanum élén. 209. szep
tember—októberben kapta meg Geta az Augustus-rangot, s ettől 
kezdve Septimius Severus haláláig (211. február 4) három Augus
tus uralkodott. A három aquincumi anonim oltárt ezek szerint 
209. szeptember—október után és 211. február előtt állította í.kép. C. Jul. Sept. Castinus hely-
lulius Castinus, míg a Mithras- és Iuppiter-oltárokat legkésőbb t a r t ó (209—210) oltárköve 
209 első felében. Más összefüggésben jogosan fölvethető volna, 
hogy az ifjú Getát, különösen a tartományokban, már 209. szeptember—október előtti időben 
is elvétve mint harmadik Augustust említik a feliratok s ezért a keltezés szempontjából 
az Auggg. rövidítésnek nem tulajdonítható a föntebbi időrendi fontosság.25 A három aquincumi 
anonim oltár esetében azonban az Auggg. rövidítéstől függetlenül is kimutathattuk, hogy vala
mivel későbbiek, mint az idézett Mithras- és Iuppiter-oltárok. Az igazoltan korábbi oltárokon 
olvasható korrekt Augg., és a későbbi oltárok Auggg. rövidítéséből az abszolút időrendre levon
ható tanulságok ellen tehát nem emelhető kifogás. 

Hohl kételye,26 de különösen Arthur Stein túlzott óvatossága, aki lulius Castinus 
alsó-pannóniai helytartóságát közel tíz évnek megfelelő időközbe, 205 utánra és a 214 előtti évekre 
tette,27 a föntebbiek után, úgy véljük, nem tekinthető indokoltnak. 

A három aquincumi anonim oltárt nyugodtan tehetjük Septimius Severus uralkodásának 
utolsó másfél esztendejére. A megadott időhatáron belül további finomítás csak annyiban lehet
séges, hogy az oltárkövek két alternatív keltezése vethető fel. Minthogy ugyanis a consuli hiva
talra jelölés (designatio) általában az év utolsó hónapjaiban történt,28 következésképpen lulius 
Castinus három aquincumi anonim oltárkövét vagylagosan 209, illetve 210 végére tehetjük. Az 
utóbbi dátum a három oltárkő állításának lehetséges legkésőbbi időpontja, egyúttal lulius Castinus 
alsó-pannóniai helytartóságának epigráfiai anyaggal még alátámasztható utolsó éve. Minthogy 
azonban Septimius Severus idejében is előfordult, hogy a consul designatus helytartó a consul-
sága évében nem táv ózott el Rómába, hanem legatusi megbízatásában továbbra is a tartománj^ban 
maradt,29 vagylagos formában az is felvethető, hogy talán lulius Castinus sem hagyta el 209, illetve 
210 végén a provinciát, hanem mint consul suffectus és legátus egy ideig (210 vagy 211-ben) tovább 
vezette Alsó-Pannónia ügyeit. Ritterling feltételezése azonban, hogy lulius Castinus még 212-ben 
is helytartó volt nálunk, már egészen valószínűtlen. Tulius Castinus további pályafutásából csak 
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annyi ismert, hogy Caraealla utolsó éveiben és Macrinus trónralépése idején a három Dácia hely
tartója volt.30 Lehetséges, hogy amikor Caraealla 214 őszén megszemlélte a dáciai táborokat és egy
úttal a szomszédos szabad dák és germán népekkel való viszonyt is rendezte, állította erre a fontos 
posztra az egyik bizalmasának számító erős kezű lulius Castinust. Megelőző alsó-pannóniai hely
tartóságának időtartamára későbbi dáciai megbízatása azonban új adatot nem hoz. 

lulius Castinus alsó-pannóniai helytartóságának kezdő évét a kutatás a sokszor megtár
gyalt iversheimi felirat31 alapján próbálta meghatározni. Az iversheimi feliraton lulius Castinus 
még az alsó-germániai legio I Minerva parancsnoka. A feliratot két Augustus együttes consulsága 
keltezi. Amennyiben korrekt a két Augustus együttes consulságával keltezés, akkor a feliratot 
Valerius Amandus discens (architectus) 202-ben emelte, minthogy Septimius Severus és fia, M. 
Antoninus (198-tól Augustus) ebben az évben voltak együttesen consulok.32 Minthogy azonban, 
mint említettük, 198 után a feliratok hellyel-közzel túlzott loyalitásból Geta Caesart is Augustusként 
jelölik, az újabb kutatás kivétel nélkül Antoninus (Caraealla) és Geta 205. vagy 208. évi együttes 
consulságára vonatkoztatta a feliratot.33 Látszólag az utóbb említett felfogás mellett érvel az, 
hogy a feliraton a duobus szót és az Augg. második G-betűjét Geta meggyilkolása után kitörölték. 
Az iversheimi feliraton a damnatio memoriaevel sújtott Augustus ily módon aligha lehetne más, 
mint Geta.34 Mindez helytállónak látszik, amennyiben nem számolunk azzal, hogy a törlés végre
hajtásánál valamely név szerint meg nem jelölt, és csak a duobus Augg. formulával keltezett 202. 
évi felirat éppúgy damnatio alá kerülhetett, mint a hasonló homályos formulával 205 vagy 208-ban, 
Geta consulsága idejében állított feliratok. Epigráfiai alapon azért teljes bizonyossággal el nem 
dönthető kérdés marad továbbra is, hogy az iversheimi feliratot 202-ben vagy 205, illetve 208-ban 
állították-e. Biztosabb talajon állunk ezért, ha lulius Castinus alsó-pannóniai helytartóságának 
kezdő évét az egy-két év pontossággal meghatározható aquincumi feliratos emlékek felől próbáljuk 
megközelíteni. 

lulius Castinus legátus I Minervia parancsnoki beosztását a három aquincumi anonim 
oltárkövön olvasható cursusban időrend szerint közvetlenül követné az alsó-pannóniai helytartóság. 
A cursus ugyanis az elnyert legmagasabb tisztségtől (cos. des.) elindulva visszafelé haladva, for
dított sorrendben említi fel a korábbi és alacsonyabb tisztségeket: Cos. des., leg. Auggg. pr. pr. P. i., 
leg. leg. I M., ex prae. ddd. nnn. dux vexill. I U I Germ advers. defectores et rebelles, procos. 
Cretae et Cyr., etc. 

Szigorúan véve az következne ebből, hogy lulius Castinus korábban harcolt a négy germá
niai légió különítménye élén a közelebbről meg nem jelölt pártütők és lázadók ellen, mint ahogy a 
legio I. Minervia élére kinevezték. Az utóbbit pedig közvetlenül követné az alsó-pannóniai helytar
tóság, mint azt többek között Hohl és Kuzsinszky vélték.35 lulius Castinus pályafutásával össze
vethető Septimius Severus-kori cursusokból azonban az tűnik k7', hogy a légiós ve xillatiók vagy 
tartományi seregrészek fölötti különleges parancsnoki megbízatást általában a légiós legatusi 
beosztásban már kipróbált férfiak kapták.30 Az említett időszakból nem ismerünk arra példát, hogy 
valamely legátus legionis utána közvetlenül praetori tartomány élére került volna helytartónak, 
lulius Castinus cursusában tehát az alkalmi megbízatást (dux) időben megelőzi a legio I Minervia 
ólén teljesített szolgálat, mint azt már Ritterling helyesen látta.37 

lulius Castinus, mint utaltunk rá, legkésőbb 209 első felében már Pannónia inferiorban 
működött, mint leg. Augg. pro praetore. Ezt megelőzően vezette a négy germániai legio osztagait 
adversus defectores et rebelles,38 mely a mondottak szerint legkésőbb 208-ban lehetett. Az ivers
heimi felirat ezek után legnagyobb valószínűséggel 205-re keltezhető. lulius Castinus ez évben ve
hette át a legio fölötti parancsnokságot, és a gyakorlatnak megfelelően két-három évet tölthetett 
ebben a beosztásban. Alsó-pannóniai pro praetore helytartóságát a feliratok 209 és 210-re keltezik, 
ami megfelel a Septimius Severus idejében gyakori kétéves hivatal viselésnek. Valószínű, hogy 210 
végén jelölték a következő év egyik tiszteletbeli consuljának, minthogy az erre kiszemelt praetori 
rangú kormányzók általában helytartóságuk utolsó évében kapták meg a designatiót. Amennyiben 
mint consul suffectus nem hagyta el a tar tományt — s emellett szólhat: a Britanniában ez idő 
tájt folyó nehéz harcok idején az uralkodók szükségesnek tar that ták, hogy Alsó-Pannónia tar
tományt továbbra is ez a kipróbált katonai vezető igazgassa — úgy lulius Castinus 211-ben még 
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Pannónia inferiorban maradt. A eonsulatus utáni szokásos egyéves cura-vállalás után kerülhetett 
214-ben a három dáciai tar tomány élére. Pályafutásának említett utolsó állomása a föntebbi idő
rendhez kapcsolódik a legmeggyőzőbben. 

lulius Castinus egyik hivatali előde volt Alsó-Pannóniában Q. CAECILIVS RVFINVS 
CREPEREIANVS, akiről igazolt, hogy mint consul suffectus Alsó-Pannóniában maradt és két 
Augustus pro praetore rangú legátusaként egy ideig még tovább igazgatta a tar tományt. Mint 
consul és legátus egyidőben váltotta be fogadalmát egy-egy oltárkő állításával Iuppiternek39 és 
Iuno Caelestisnek40 Aquincumban. Amíg az idézett oltárköveken olvasható Augg. rövidítési mód
ból határozottabb időrendi következtetés nem vonható le,41 addig a Iuno Caelestisnek ajánlott 
oltárkő, pannóniai környezetben, szinte már egymagában bizonyossá teszi, hogy a két meg nem 
nevezett Augustus uralkodása alatt kormányzó Caecilius Rufinus itteni működését Septimius 
Severus és Caracalla társuralkodása idejére, a 198 és 209-es évek közé helyezhetjük.42 A jelzett idő
határon belül azonban még pontosabban megadható Caecilius Rufinus legatusi működésének idő
pontja, minthogy 199-től 200/201-ig, mint föntebb láttuk, L. Baebius Caecilianus, 209 és 210 (211) 
között pedig lulius Castinus volt Alsó-Pannónia helytartója. Caecilius Rufinus működése számára 
így tehát a 201/202 és 208 közötti évek maradnak. 

Arra vonatkozóan, hogy Caecilius Rufinus, az eddigi véleményektől eltérően 201-ben, de 
legalábbis 202-ben már Alsó-Pannónia helytartója volt, a bevezetésben említett töredékes aquin
cumi oltárkő felirata szolgáltat adatokat.43 Szövege a következőképp olvasható: 

qfuod? in exp(editione)] voverat fleg(io)] IIII Fl(avia), fact(a?) s[ub] 
Caecil(io) Bufino lefg(ato)] Aug(ustorum) (duorum) pr(o) pr(aetore) v. s. l.fm.j Bár a felira
ton44 hiányzik a helytartó nevéből a praenomen, a legcsekélyebb kétség sem merülhet fel, hogy a 
két Augustus pro praetore rangú legátusa, Caecilius Rufinus, azonos a föntebb már idézett másik 
két oltárkövet állító consul és két Augustus pro praetore-rangú legátusával, Q. Caecilius Rufinus 
Crepereianusszal. Az újabb aquincumi oltárkő azonban legalább egy évvel korábbi időre tehető, 
mint a Iuppiter- ós a Iuno Caelestis-oltárok, minthogy a legio I I I I Flavia oltárkövének állítása idő
pontjában Caecilius Rufinus még nem volt consul suffectus, sőt a consulságra való jelölése sem 
történt még meg.45 

Az oltárkő legfontosabb tanulsága, hogy a legio I I I I Flavia Caecilius Rufinus helytartó
sága idején állomásozott Aquincumban. Ez a körülmény egyúttal e legátus hivatali működésének 
időpontját is pontosabban keltezi, mint az eddig lehetséges volt. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a legio I I I I Flavia különítményei a I I I . század elején csak olyan 
időpontban állomásozhattak Aquincumban, amikor az óbudai legióstábor állandó jellegű helyőr
sége, a legio I I adiutrix, nagyobb részében távol volt. Csapatösszevonásról, vagyis arról, hogy a 
legio I I adi. mellé erősítésül Singidunumból is felhoztak volna legiósosztagokat, aligha lehet szó. 
Mármost 201/202 és 208 között, amely időhatáron belül a korábbi adatok szerint Caecilius Rufinus 
Alsó-Pannónia ügyeit vezette, egyrészt L. Baebius Caecilianus helytartóságának időpontja, más
részt a legio I I adi. története ismeretében egyedül a 20l-es esztendő és a következő év első negyede 
jöhet számításba mint olyan időpont, amikor a legio I I I I Flavia Caecilius Rufinus helytartósága 
alatt Aquincumban állomásozott. A legio idekerülésének történeti hátterét pedig Septimius 
Severus második parthus háborúja adhatja meg. Tudott dolog, hogy az uralkodó Rómából 197 
nyarán indult el keletre ós serege zömét a nyugati tartományok csapatai alkották.46 Az utóbbiak 
sorában majdnem bizonyos, hogy a legio I I adi. is részt vett a háborúban. Még abban az esetben is, 
ha a legio I I adi. in Partia de fundus katonájának47 részvételét az aquincumi légiónak nem erre a 
keleti hadjáratára tennénk, a I I . század vegén es a I I I . század legelején a legio nagyobb részének 
távolléte mellett szólhat, hogy a második parthus háború és a közvetlenül azt követő évekből, 
amikor Septimus Sßverus seregével Egyiptomban és a keleti tartományokban tartózkodott — 
tehát 197 második felétől a 202-ig terjedő időközben — Aquincumból hiányoznak a legio II 
adi. feliratos emlékei. Az egyetlen 197-re keltezett oltárkővel48 kapcsolatban az a véleményünk, 
hogy a legio I I adi. vexillatiói részt vettek a Clodius Albinus elleni belháborúban49 és a háború 
sorsát eldöntő lugdunumi ütközet után 197 tavaszán visszatértek Aquincumba. Talán éppen a 
helytartónak kijelölt Claudius Claudianus vezette vissza a csapatokat. Ekkor válthatta be korábban 
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t e t t fogadalmát az ismeretlen nevű légiós katona, akinek 197-re keltezett töredékes oltárkövére 
hivatkoztunk. 197 nyarán viszont már majdnem a teljes légiót elvihettek keletre. Helyét, mint 
már korábban is több alkalommal, ezúttal is a legio I I I I Flavia foglalta el. 

Az utóbb említett legio tribunus laticlaviusa, M. Caecilius Rufinus Marianus, Aquincum
ban a pun-afrikai Hammonnak és a római megfelelő'jenek tekintett luppiternek állított oltárt.50 

A tribunust később Apulumban találjuk, ahol a legio XI I I Gemina parancsnoka,51 Caecilius Rufinus 
Marianus — Ritterling52 és Groag53 szerint — Q. Caecilius Rufinus Crepereianus helytartó unoka
öccse, míg Pflaum54 sokkal valószínűbb javaslata szerint az idézett helytartó fia, aki a gyakorlat
nak megfelelően apja parancsnoksága alá tartozó egyik légióban töltötte le a senatori pálya szem
pontjából kötelező katonai szolgálatát. A legio I I I I Flavia aquincumi tartózkodása vagy Caecilius 
Rufinus helytartóságának időpontjára nézve Marianus pályája azonban újabb időrendi adalékkal 
nem szolgál. 

A második parthus háborúba eltávozott legio I I adi. a többi nyugati expedíciós csapattal 
együtt Septimius Severus és fia, Caracalla kíséretében 202 tavaszán térhetett vissza, amikor a két 
Augustus keletről jövet megszemlélte a moesiai és pannóniai táborhelyeket.55 A legio I I adi. különít
ményeinek beérkezése után a legio IIII Flavia visszatérhetett állandó állomáshelyére, Singidunumba. 
A föntebbiek elfogadása esetén tehát a legio I I I I Flavia és Caecilius Rufinus helytartó neveit 
együttesen említő óbudai oltárfelirat legkorábban 200-ban, legkésőbb pedig 202 tavaszán ke
letkezhetett. Legalább egy évvel későbbi viszont ennél az oltárnál Caecilius Rufinus luppiter
nek és Iuno Cables tisnek ajánlott két fogadalmi oltárköve, amelyek ezek szerint legkorábban 201-
ben készülhettek. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Caecilius Rufinus alsó-pannoniai helytartósá
ga legalább két évig tar tot t és vagy 200-ban, vagy ami valószínűbb, 201-ben kezdődött. A luppiter-
és Iuno Caelestis-oltárköveken kívül más forrásoktól nem említett eonsuli tisztséget Caecilius 
Rufinus helytartósága megtartása mellett Alsó-Pannóniában viselte, talán 203-ban.56 Majdnem 
bizonyos, hogy a császárlátogatás időpontjában Caecilius Rufinus volt Alsó-Pannónia helytartója. 

A jelen összefüggésben vizsgálva a rendelkezésünkre álló adatokat, elfogadhatatlannak 
tartjuk azt a legutóbb elhangzott javaslatot, amely szerint a 199-ben hivatalba lépő Baebius 
Caecilianus még 202-ben is Alsó-Pannóniát kormányozta volna.57 Az Óbuda Tavasz utcai építési 
felirat58 hiányzó negyedik sorába szerintünk erőszakoltan helyezték el az utóbb említett helytartó 
nevét, mely nem tölti ki az átlagosan 24—25 betűs feliratrészt. Minthogy ide a 202-ben kormányzó 
Caecilius Rufinus teljes vagy rövidített neve sem illik, ezért az utolsó két sor Septimius Severus és 
Antoninus (Caracalla) helyett Antoninus (Caracalla) ós Geta consulpár neveire egészíthető ki. Az 
ily módon megkapott 205. vagy 208. év alsó-pannóniai helytartóját jelenleg azonban még nem 

2. kép. Diana Tifatina intercisai szentélyének építési felirata L. Baebius Caecilianus helytartósága idejéből 
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3. kép. L. Baebius Caecilianus helytartósága időjében (199—200) épült intercisai Sol Aelagabalus-szentóly felirata 

ismerjük. A Tavasz utcai felirat mellett az aquincumiaktól Septimius Severus és M. Aurél. Antoni
nus salusáért állított oltárkőnek59 sincs köze a 202. évi császárlátogatáshoz. A feliraton Caracalla 
még Caesar, s ezért vagy 196-ban, vagy 197 júniusa előtt állították ezt az oltárt. Majdnem bizonyos
ra vehető, hogy a Clodius Albinus elleni belháború idején adtak kifejezést ily módon az aquincu
miak császárhűségüknek. Amikor a syriai triasnak ajánlott kapuzat épületfelirata60 sem keltezhető 
pontos évre, a császárok aquincumi látogatásával legutóbb kapcsolatba hozott feliratos emlékek, 
mint más összefüggésekbe tartozók, elesnek. A látogatás ténye természetesen ennek ellenére sem 
vitatható. Ugyancsak nem érthetünk egyet a Diana Tifatina,61 valamint a Sol Aelagabalus62 tisz
teletére Intercisában emelt szentélyek építési feliratainak a 202. évre keltezésével sem, minthogy 
a feliratokon említett L. Baebius Caecilianus legfeljebb 201-ig kormányozhatta Alsó-Pannóniát. 

Baebius Caecilianus és Caecilius Rufinus a I I I . század elején valószínűleg közvetlenül vál
tot ták egymást a kormányzóságban. Alsó-Pannónia Septimius Severus-kori legátusai közül egyedül 
L. Claudius Claudianus itteni működésének pontos időtartamát ismerjük, ami nem egészen két 
év volt. Dio Cassius LII, 23, 3 helyére hivatkozva legutóbb Barbieri hívta fel a figyelmet arra,03 

hogy Septimius Severustól kezdve egészen ritka a három vagy ennél hosszabb ideig tartó kormány
zóság az egy-két légiós tartományok élén. A I I . századi gyakorlattal szemben, amikor Alsó-Pannó
niában is igen gyakran három évig (Antoninus Pius idejében még tovább) igazgatta egy-egy legátus 
a tartomány ügyeit, Septimius Severus és utódai általában két évig, vagy még ennél is rövidebb 
ideig hagyták meg a fegyveres tartományok élén a helytartókat. Septimius Severus idejében a 
császár bizalmas emberének, L. Fabius Cilónak felső-pannóniai —- aránylag hosszú —- négy-öt 
évig tartó helytartósága,64 vagy Caracalla idejében az uralkodó teljes bizalmát élvező Suetrius 
Sabinus és Iulius Castinus alsó-pannóniai, illetve dáciai három-négy éves kormányzósága65 a 
kivételek közé tartozik. Ti. Claudius Claudianus példája mutatja, hogy Septimius Severus idejében 
az alsó-pannóniai helytartóság betöltésénél is a rövid időre szóló megbízatás gyakorlata érvényesült. 
Ebből a szemszögből nézve egészen valószínűtlen, hogy Claudius Claudianus utóda négy évig 
maradt volna a tartomány élén. Hivatali működését aligha számíthatjuk hosszabb időre, mint két 
évre. Amikor pedig legkésőbb 202-ben már Caecilius Rufinus Pannónia inferior helytartója, az 
utóbbi majdnem bizonyos, hogy közvetlenül váltotta Baebius Caecilianust. Nem kizárt ugyan, de 
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kevés a valószínűsége annak, hogy kettőjük közé még egy harmadik legátus egyéves hivatalvise
lése iktatódna. 

Ritterling és a későbbi irodalom Caecilius Rufinus legatusi működését 203 és 209 közé 
téve, az említett helytartó és L. Baebius Caecilianus közé helyezte el L. CASSIVS MARCELLINVS 
kormányzóságát, aki a hagyományos felfogás szerint 202 vagy 203 körül,66 Groag szerint67 valami
kor 214 előtt igazgatta Alsó-Pannóniát. A 202-es óv, a föntebbiekben kifejtettek alapján, úgy 
véljük, nem jöhet tekintetbe. Azonban 203 körül mint Caecilius Rufinus közvetlen utódával sem 
számolhatunk L. Cassius Marcellinus személyével, éspedig a következők miatt : 

Cassius Marcellinus alsó-pannóniai helytartóságának egyetlen emléke a Róma Város tisz
teletére [Urbi Rom(a)e] emelt aquincumi oltárkő,68 amelyen Cassius Marcellinus a leg. Aug. 
pr. pr. címet viseli. Más szóval Marcellinus nem két Augustus társcsászársága idején igazgatta a 
tartományt, hanem olyan időben, amikor még egyetlen Augustus állott a birodalom élén. Hely
tartói oltár esetében hivatalos és reprezentatív megnyilvánulással állunk szemben, s ezért kevés a 
valószínűsége annak, hogy a helytartó címében elírásról lehetne szó. A második G betű fölvethető 
utólagos törlésének sincs nyoma az oltárkő vön. Minthogy tehát egyeduralkodó idejében volt 
Cassius Marcellinus Alsó-Pannónia helytartója, hivatalviselésének időpontja szempontjából a 
198 és 212 közötti évek elesnek. Amikor az oltárkő vön Cassius Marcellinus consul designatus, a 
214. és az utána következő évek sem jöhetnek számításba. Septimius Severus uralkodása idején 
maradnának a 198 előtti évek, illetve Caracalla alatt a 212 márciustól 214 közepéig terjedő idő. Az 
aquincumi hely tar tóol tárok lelőkörülményeit tekintve, Commodus korát nyugodtan kikapcsol
hatjuk.69 Septimius Severus egyeduralma alatt, 197-ben, mint láttuk, Ti. Claudius Claudianus 
igazgatta Alsó-Pannóniát. 196 volna tehát a legkorábbi időpont, amikorra Cassius Marcellinus 
itteni legatusi működését tehetjük. A legkésőbbi időhatár pedig 212 és 214 között jelölhető ki. 

Ritterling nem az aquincumi Urbs Roma-oltár elemzése, hanem közvetett érveléssel 
határozta meg Cassius Marcellinus helytartóságának tőle javasolt időpontját. Az egyik aquincumi 
oltárkövön70 ugyanis egy Cassius Pius Marcellinus tribunus laticlavius legionis I I adiutricis neve 

olvasható, aki majdnem bizonyosra vehetően azonos azzal 
a Cassius Pius Marcellinusszal, aki Róma új évszázadát ünneplő 
204. évi saecularis játékok aktáiban mint quaestor designatus 
szerepel.71 Ritterling72 és Barbieri73 szerint mármost az aquin
cumi oltáron és a saecularis játékok aktáiban szereplő Cassius 
Pius Marcellinus az alsó-pannóniai helytartó, L. Cassius Marcelli-
nus fia vagy rokona lehetett, s minthogy 204-ben quaestor
nak jelölték, 203 vagy 202-ben szolgálhatott mint tribunus 
— atyja, illetve rokona helytartósága idején — az aquin
cumi légióban. Cassius Pius Marcellinus legiósszolgálata ily 
módon Cassius Marcellinus helytartóságának idejét is megha
tározná. A föntebbi gondolatmenettel szemben azonban már 
Dessau,74 majd később Groag75 ellenvetéssel élt. Szerintük L. 
Cassius Marcellinus és Cassius Pius Marcellinus azonos személy
nek tekinthető és L. Cassius Pius Marcellinus helytartósága a 
212—213. évekre illene leginkább. Az utóbbi véleményt igen 
komolyan alátámasztja az a tény, hogy a saecularis játékok 
aktáiban Cassius Pius Marcellinus neve egy ízben Cassius Mar
cellinus formában is olvasható.76 Bár az aquincumi tribunus-
oltáron és a saecularis játékok aktáiban szereplő Cassius Pius 
Marcellinus praenomenje nem ismert, az aquincumi Urbs Roma
oltárt állító L. Cassius Marcellinus legátussal nagy valószínű
séggel egyazon személynek tekinthető. Ennek elfogadása ese
tén pedig L. Cassius Marcellinust lulius Castinus közvetlen 

t A r A m a ^ j S S r a ï u t : u t ó d J á n a k tekinthetjük, aki 212-től 214 közepéig kormányozta 
cumi oltárköve (212—214) Alsó-Pannóniát. 
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A másik lehetőség — hogy ti. Oassius Marcellinus 
valamikor 195—196 táján igazgatta Pannónia inferiort — ke
véssé valószínű, bár C. Valerius Pudens és Claudius Claudianus 
között, másfél-kétéves időtartammal, elhelyezhető még egy 
legátus. Az ü r b s Roma-dedikáció is jobban illene a Clodius 
Albinus elleni felkészülés és polgárháború éveire, amikor Roma 
kultusza Septimus Severus hívei részéről politikai színezetet 
kapott.7 7 Ennek ellenére sem Cassius Marcellinus, hanem egy ma 
még ismeretlen legátus működésével számolnánk Valerius Pudens 
helytartóságát követően. Az utóbbi pályafutásának ismert rész
letei ajánlják, hogy őutána és Claudius Claudianust megelőzően 
még egy legátus működését tartsuk számon. 

C. VALERIVS PVDENS a leg. Aug. pr. pr. címet viseli 
három aquincumi oltárkövön,78 s mint senatori rangú kormány
zót (clarissimus vir) említi az egyik intercisai feliratos töre
dék.79 Mind a négy hivatkozott kőemlék a 197 előtti évekre kel
tezhető. Amikor pedig a roomburgi építési felirat80 tanúsága 
szerint Valerius Pudens 197 tavaszától kezdve már mint consu-
laris Germania inferiort igazgatta,81 legkésőbb 196-ban, de vala
mely cura vállalása esetén 195-ben lehetett consul suffectus.82 

Alsó-pannóniai helytartósága ily módon 193 és 195 közé helyez
hető. Ritterling időrendi javaslata (194 körül) ezek szerint tehát 
lényegében ma is helytálló. Viszont Lambertz újabban elhangzott 
véleménye,83 hogy Valerius Pudens Alsó-Germánia után kormá
nyozta Alsó-Pannóniát, különösebb cáfolást nem igényel, mint
hogy a consularis rangú legátushoz kötött kétlegiós Germania 
inferior igazgatása nem előzhette meg a consuli hivatalt még be 5. kép. c. Val. Pudens helytartó 
nem töltött, praetori rangú helytartóknak fenntartott egy légiós (193-194) oltárköve 
Pannónia inferior kormányzását. Alsó-Pannóniában Valerius 
Pudenset válthatta le közvetlenül egy ismeretlen nevű legátus vagy már 195 végén, vagy csak 
196-ban. Az utóbbi rövid, alig másfél éves itteni működése, időtartam tekintetében, közvetlen 
utódánál, Claudius Claudianusnál minden kétséget kizáróan igazolt, és megfelel a Septimius 
Severus óta követett gyakorlatnak. 

A föntebbiek összegezéseképp Alsó-Pannónia Septimius Severus-kori ismert pro praetore 
rangú helytartóinak egymásutánját a következő módon állítanánk össze: 

C. Valerius Pudens legátus 193-tól 194-ig, talán 195-ig 
Ismeretlen nevű legátus 195 (vagy 196)-tól 197 tavaszáig 
Ti. Claudius Claudianus legátus 197 tavaszától 198-ig 
L. Baebius Caecilianus legátus 199-től 200-ig (esetleg 201-ben is) 
Q. Caecilius Rufinus Crepereianus legátus 201—202-ben 
Legalább két vagy három eddig ismeretlen 
nevű legátus 203 és 208 között 
C. Iulius Sept. Castinus legátus 209—210-ben (talán még 211-ben is) 

Septimius Severus uralkodásának első decenniumából majdnem hiánytalanul ismerjük 
Alsó-Pannónia legátusait. Tíz év alatt öt legátus váltotta egymást, átlagosan két évenként. Nem 
tudjuk azonban ma még mind az öt legátus itteni működésének időtartamát egyforma pontosság
gal körülhatárolni. C. Valerius Pudens hivatalbalépése egyformán elképzelhető 193-ban vagy 194-
ben. Az utóbbi esetben nem Valerius Pudens volt Septimius Severus idejében Alsó-Pannónia első 
helytartója, hanem egy ismeretlen nevű legátus, aki valószínűleg már a carnuntumi császárprok-
lamáció idején a tartomány élén állott. Jórészt Valerius Pudens helytartóságának időbeni rögzí-
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tésétől függő ma még közvetlen utódának besorolása. Biztosan keltezhető viszont Claudius Claudi-
anus és megközelítő pontossággal közvetlen két utódának, Baebius Caecilianusnak és Caecilius 
Rufinusnak működési ideje. Utána hosszabb, öt-hat éves hiatus mutatkozik az alsó-pannóniai hely
tartók listájában. Septimius Severus uralkodásának második, nem egészen teljes decenniu mából 
eddig lulius Castinus az egyetlen ismert legátus. Az utóbbi hivatali elődei közé sorolható talán a 
sbeitlai praeses. 

A sbeitlai praeses töredékes feliratos bázisát, amelyen egy ismeretlen nevű prae(es) 
prov(inciae) Panfnoniae inferioris] szerepel, csaknem tizenkét évvel ezelőtt közölték a tuniszi Sbeitla 
(Sufetula) kerületéről.84 A megmaradt cursus honorum kétségtelenül növekvő sorrendben sorolja 
fel a betöltött hivatalokat és tisztségeket. Minthogy pedig a pannóniai helytartóságot követi a 
praetori, illetve consularis rangú helytartóság Macedónia és Dalmácia élén, azoknak a kutatóknak 
felfogásához csatlakozunk, akik a felirat harmadik sorának végét Pannónia inferior nevére egészí 
tik ki85 és az ismeretlen helytartó alsó-pannóniai kormányzóságát a 214 előtti évekre teszik.80 

Amikor a felirat betűtípusai a I I I . századnál korábbi keltezést nem engednek meg, komolyan fel
tételezhető, hogy a sbeitlai felirat ismeretlen nevű helytartója a 203 és 208 közötti években kor
mányozta egy-két évig Alsó-Pannóniát.87 

A sbeitlai felirat mellett az egyik intercisai császárfeliraton88 említett SEPTIMIVS FLAC
CUS helytartó időrendi besorolásával is szükséges röviden foglalkoznunk a jelen összefüggésben. 
Ritterling a hemesai cohors helytelenül értelmezett Antonina mellékneve alapján Caracalla 
egyeduralma, illetve Elagabalus idejére tette Sept. Flaccus kormányzóságát.89 Bersanetti, a hemesai 
cohors 214. évi feliratára hivatkozva azonban arra mutatot t rá.90 hogy Caracalla egyeduralma 
idején az Antonina császárjelző a csapat nevében már nem szerepel. Bersanetti a rendelkezésére 
álló epigráfiai anyag alapján úgy látta, hogy az intercisai cohors feliratos hagyatékában az Anto
nina jelző egyedül a Septimius Severus és Carac allatárscsászársága idején állított 199 —200. évi 
építési feliraton található még meg, amelyből arra következtetett, hogy Sept. .Flaccus is valamikor 
200 és 211 között igazgatta Alsó-Pannóniát. Ezt a lehetőséget Barbieri sem tartja kizártnak.91 

Azóta azonban az Antonina jelző a cohors két további kőemlékóről is ismeretessé vált. Az 
egyik Commodus idejére, pontosabban a 184—185-ös évekre keltezhető töredék,92 amelyen a 
csapatnévből a [cohjl vagy [cojh. Aar. Anlonina[HL] H[eines]. . . szövegrész maradt fenn. A 
másik Olumnius Valens császárbázisra emlékeztető síroltára,93 amelyen chofrs AJnt. X Hefmes. . . 
formában olvasható a csapatnév maradványa. Az idézett feliratokból a számunkra levonható 
tanulság az, hogy a hemesai cohors nemcsak Septimius Severus és Caracalla társcsászársága idején, 
hanem már korábban, Commodus, majd később Severus Alexander uralkodása idejében94 is hasz
nálta az Antonina állandó császár jelzőt. Sőt, minthogy a Sept. Flaccus legátus nevét említő felirat 
első két sora Caracalla és Elagabalus nevére egyaránt kiegészíthető,95 az Antonina állandó császár
jelző feltüntetése a 212 és 222 közötti évekre is igazoltnak vehető. Septimius Flaccus helytartó
ságát tehát az eddigiek alapján egyforma valószínűséggel javasolhatjuk Caracalla egyeduralkodása, 
illetve Elagabalus uralkodása éveire. 

Alsó-Pannónia Elagabalus-kori helytartóit számba véve a föntebbi alternatíva Caracalla 
egyeduralkodásának meghatározott éveire (214 második fele — 215) oldható fel. A 218 második 
fele és 222 közötti időből, Elagabalus idejéből, ugyanis két legátust ismerünk Pannónia inferiorból. 

Az egyik PONTIVS PONTIANVS,96 akit az eddigi irodalom még vagylagosan Caracalla 
vagy Elagabalus uralkodásának idejére helyezett. Egy újabban közölt mérföldkő helyesbített 
olvasata,97 valamint egy régebbről ismert mérföldkő kiegészített szövegrésze98 azonban minden 
kétséget kizáróan igazolja, hogy Pontius Pontianus Elagabalus uralkodása elején, 218-ban igaz
gat ta Alsó-Pannóniát.99 Pontius Pontianus volt tehát Elagabalus első legátusa Pannónia inferior-
ban, aki közvetlenül váltotta Ael. Decius Triccianust, Opellius Macrinus kivégzett helytartóját. 
Könnyen lehetséges, hogy az a Tib. Pontius Pontianus, aki mint a legio I I adiutrix tribunus 
laticlaviusa Septimius Severus idejében oltárkövet állított Aquincumban,100 azonos az Elagabalus-
kori Pontius Pontianus helytartóval. iUsó-Paimónia másik Elagabalus korából számontartható 
legátusa: ALFENVS AVITIANVS. Azonosnak vehető a 210 és 220 közötti évek valamelyikében 
Arábiát kormányzó L. Alfenus Avitianus helytartóval.101 Természetes, hogy Alsó-Pannónia kor-
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mányzását megelőzte a praetori tartománynak számító Arábia igazgatása. Az Avitianus legátus 
nevét fenntartó csévi fogadalmi bázis102 Commodus korára keltezése ezzel elesik. De Caracalla 
ideje sem jöhet szóba az Antonimis-császárnév törlése miatt. Igaz, hogy a kőemlék pro salute, 
victoria et perpetuitate formulája az első pillanatra inkább Caracalla mellett szólna. A császárkultusz 
vallásos színezetű formanyelvében élenjáró görög nyelvterületen a csévi feliratos bázis szövegé
nek megfelelő vnsQ acorrjQÍac, veíxrjc xal 'ai'mvíov Ôia/Âovfjç formulát azonban már az I—II. 
századi kőemlékeken megtaláljuk/0 3 és a I I I . századi feliratokról sem hiányzik. így nem lehet meg
lepő, hogy ezt a görög nyelvterületen otthonos formulát — egy orientális uralkodónak hódolaját 
leróva — épp az a helytartó alkalmazta elsőnek Pannóniában, aki Arábia tar tományt kor
mányozta megelőzően. A victoria Augusti, illetve görög nyelvű megfelelője ezekben a formulákban 
már nem valamely meghatározott, konkrét győzelemre vonatkozik, hanem a Sótér—Basileüsnek 
tulajdonított győzelmes erőt fejezi ki. Elsősorban reális győzelmek válthatták ki természetesen az 
orientális császárkultusz ilyen megnyilvánulásait. Reális győzelmek, a jelek szerint, Elagabalus 
uralkodása idejében sem hiányoztak. Általában külpolitikai vonatkozásaiban eseménytelennek 
tüntetik fel a 219 és 222 közötti éveket.104 Anélkül, hogy ezt a kérdést nagyobb összefüggésben meg
vitatnák, felemlítünk néhány adatot, amelyek önmagukban is ellenkező irányba mutatnak. 

Elagabalus arany- és ezüstpénz verésében 221-ben megjelenik egy új Victoria-típus,105 

amely már nem vonatkozhat a Macrinus fölötti győzelemre, hanem valami más háborús eseményre. 
Aligha véletlen, hogy a rómavárosi praetorianusok egyik osztaga is 221 második felében érkezett 
vissza Rómába közelebbről meg nem nevezett hadjáratokból (expeditiones sacrae).10® A határ
népek sorában pedig a markomannok mozgolódásával számolhatunk jogosan ezekben az években.107 

A csévi kőemléken olvasható victoria, Augusti tehát még konkrét győzelemre való vonatkoztatás
ban sem zárja ki a kőemlék és ezzel együtt Alfenus Avitianus itteni helytartóságának Elagabalus 
idejére történő keltezését. Elagabalus aránylag rövid, nem egészen négy évig tartó uralkodását, 
valamint a helytartói tisztségnek Septimius Severustól kezdve szokásos átlagosan kétévenként 
történt váltását tekintetbe véve, Alfenus Avitianust jogosan tarthatjuk Pontius Pontianus közvetlen 
utódjának. Kettőjük mellett még egy további, harmadik helytartó már nehezen volna beilleszthető 
Alsó-Pannória 218 és 222 közötti legátusai sorába. Tehát majdnem bizonyosnak vehető, hogy 
Sept. Flaccus Caracalla egyeduralma idején —- C. Octavius Appius Suetrius Sabinust közvetlenül 
megelőzően (214 közepe — 215) — és nem Elagabalus idejében kormányozta Pannónia inferiort. 
Összefoglalva a föntebbieket, Caracalla egyeduralmától kezdve Elagabalus uralkodása végéig 
Alsó-Pannónia helytartóinak listáját a következőképpen állítanánk össze: 

212—214 közepe: L. Cassius Marcellinus 
214 közepe—215: Septimius Flaccus 
216—217. ápr./máj.: C. Octavius Appius Suetrius Sabinus 
217 közepe: Március Agrippa 
217 vége—218 közepe: Ael. Decius Triccianus 
218 közepe—220 (?): Pontius Pontianus 
220—222: Alfenus Avitianus 

A föntebbi tanulmányt 1960 elején zártuk. 1960 végén jelent meg Pitz Jenő dolgozata L. Cas
sius Pius Marcellinus helytartóról.108 A szerző az Urbs Roma-oltár helytartóját, L. Cassius Marcelli-
nust, jelen sorok írójával egyezően, azonosnak veszi az Aquincumban oltárt ajánló Cassius Pius 
Marcellinus tribunus laticlavius személyével. A dolgozat L. Cassius Marcellinus helytartóságát is 
helyesen keltezi Caracalla egyeduralkodásának éveire (213—214 közepe). Nem győzött meg azon
ban a sbeitlai felirat praesesének L. Cassius Marcellinus személyével javasolt azonosítása. Ez alka
lommal erről röviden csak annyit, hogy a sbeitlai praeses és L. Cassius Marcellinus hivatali pálya
futása már az alsó-pannóniai helytartóság utolsó hónapjaitól kezdve egészen másképpen alakult. 
Amíg ugyanis L. Cassius Marcellinust alsó-pannóniai helytartósága utolsó évében consul suffectus-
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nak jelölték, ezt követően pedig consularis rangú tar tományt kormányozhatott, addig a sbeitlai 
felirat praesese Pannónia inf. u tán még egy praetori tar tományt — Macedóniát — kormányzott, s 
csak ezután bízták meg a consularis Dalmácia igazgatásával. A sbeitlai felirat praesese ezek szerint 
nem Pannónia inf., hanem Macedónia kormányzásának végén részesült a consuli méltóságra jelölés 
kitüntetésében. Személye így nem lehet azonos L. Cassius Marcellinusszal. 

1961 folyamán két dolgozat foglalkozott Alfenus Avitianussal.109 E tanulmányok nem 
használták Pflaum fontos dolgozatát Arábia I I I . századi helytartóiról, s ezért már a kiindulási 
pontjuk — hogy ti. Alfenus Avitianus 209-ben igazgatta Arábiát és 218 után nem kormányozhatta 
Pannónia inferiort — nem helytálló. A Caracalla uralkodása mellett felhozott további érveket mér
legelve nem látjuk szükségét annak, hogy módosítsuk az Alfenus Avitianusról mondottakat. 

A nyergesújfalusi oltár110 ötödik sorának kiegészítéséhez megjegyeznénk, hogy amikor a 
megmaradt császárnevet gondos interpunctio tagolja, az egy-egy betűnyi helyet elfoglaló szóel
választó pont, illetve szív alakú levél az ötödik sorból sem hiányozhatott. Az ötödik sor hiányzó 
része, megítélésünk szerint, ezek szerint nem P. F. AVG, hanem csak AVG egészíthető ki. Amennyi
ben feltételezzük, hogy a következő sor elején a császári t i tulatúra folytatódott (pius, esetleg még 
felix), fölvethető, hogy az oltárkő Caracalla idejéből származik. Jelenlegi töredékes formájában a 
Marcus Aurelius-kori keltezést azonban komolyan számításba kell vennünk. 

A bajnai sírkő vön111 olvasható incur su hostis Daciae kifejezés aligha fordítható ,,Dácia 
ellenségének betörése" formában. A feliraton Daciae locativus. Aur. Satullinus Dáciában hunyt el, 
ellenséges betörés alkalmával. Ez valószínűleg Maximinus Thrax idejében történt, amikor a pannon 
légiók, illetve különítményeik Dáciában harcoltak. 

J E G Y Z E T E K 

1 Ritterling : Arch. Ért . (1927) 58. kk. 
2 CIL XVI 185. 
3 W. Hüttl, Antoninus Pius. II . köt. Prag 1933, 

147. — Nagy T. : Arch. Ért . (1954). 
4 Vö\: Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 1959, 29. 
5 így pl.: Oroag : PIR I P (1936) 120. old., 507. 

sz. (L. Cassius Marcellinus) és 121. old., 516. sz. 
(Cassius Pius Marcellinus). Groag hozzászólásának 
hatása alatt egymásnak ellentmondó nézeteket vall 
L. Cassius Marcellinus helytartóságát illetően: 67. 
Barbieri, Aspetti della politica di Settimio Severo. 
Epigraphica XIV (1952) 19. old., 38. sz.; 26. old., 
96. sz.; 42. old., 46. sz. Teljesen elhibázottnak tekint
hető Lambertz [RE 2. R. XV. HB (1955) 214] kísér
lete, aki C. Valerius Pudens helytartóságát 198 utáni 
időre keltezi. 

6 P. Lambrechts, La composition du Sénat 
romain de Septime Sévère à Dioctétien. Diss. Pann. 
I. 8. 1937, 119—120. Az egyetlen eltérés, hogy Q. 
Caecilius Rufïnus Crepereianus kormányzóságát, isme
retlen indokokból, szélesebb időhatárok, 198 és 211 
közé tette. 

7 67. Barbieri, L'Albo Senatorio da Settimio 
Severo a Carino. Roma 1952, 85, 96, 123, 147, 308, 
514. sz. és 428. old. 

8 Dobó A., Pannónia provincia helytartói. (Kan
didátusi tézisek.) Bp. 1958, 3. Az egyetlen apró 
helyesbítés, hogy Q. Caecilius Rufïnus Crepereianus 
helytartóságát 203 és 208 közé teszi. 

9 Minderre lásd alább: 24 — 25. old. 
10 Szilágyi J. : Arch. Ért . (1951) 135. — Fitz : 

Arch. Ért. (1958) 168. — Lásd alább: 27. old. 

11 Lásd alább: 39—40. jegyzet. 
12 Kettő az Aquincum—Brigetio-útvonalról: 1. 

CIL III 3745a. 198. 2. Csonka mérföldkő, amelyen 
csak a helytartó neve és a távolsági adat maradt 
meg (Kuzsin&zky B., Aquincum. Bp. 1934, 192. 
old., 500. sz.). Claudius Claudianus a leg. Augg. 
pr. pr. címet viseli. A mérföldkövet tehát ugyancsak 
198-ban állították. •— A harmadik mérföldkő a 
Sirmium—Taurunum-útszakaszon került elő (CIL 
III 10616a. 198. — A negyediket Rácalmásról ismer
tet te: Fitz : Arch. Ért . (1956) 197. — Az ötödiket 
Intercisából: Paulovics : Arch. Ért . (1949) 55; 
Fitz i. h. 204. 

13 CIL II I 3733. Ennek a legátusnak neve 
olvasható a közelebbről nem keltezett Buda környéki 
mcrföldkövön: CIL III 3706. Az utóbbit csak a 
XVI. századi Antiquus és Iustinianus másolatai 
után ismerjük. Ezzel magyarázható, hogy L. Baebius 
Caecilianus a leg. Aug. pr. pr. címet viseli, ami 
biztosan téves másolás leg. Augg. helyett. 

14 Nem veti fel az időtartam kérdését: PIR I2 

(1933) 346. old. 14. sz. 
15 Fitz : Arch. Ért . (1956) 198. 
16 W. Reidinger, Die Statthalter des ungeteilten 

Pannonién und Oberpannoniens. Antiquitas 1. 2, 
Bonn (1956) 101. 

17 CIL VIII 7978. — ILS 1147. — A. Dobó, 
Inscriptiones extra fines Pannóniáé Daciaeque 
repertae. Diss. Pann. I. I2. 1940, 244. sz. 

18 CIL VIII 5349. — Reidinger i. m. 100. old., 
3. sz. 

19 CIL III 905. 

34 



20 Fitz i. h. 
21 CIL III 3387. A 197. márc./ápr.—dec. idő

határon belül pontosabb keltezés nem lehetséges. — 
Másképp: Fitz i. h. A praesidium értelmezésére 
találóan: Mócsy : Arch. Ért . (1955) 67. 

22 CIL III 3480. — Fr. Cumont : T. et M I I 
(1896) 141. old. 325. sz. 

23 CIL III 10360. 
24 CIL II I 10471—10473. — ILS 1153. 
25 A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien. 

Diss. Pann. I. 12. 1944, 61. old. 2. jegyzet közöl 
erre példákat. Idézett prosopográfiai munkájában a 
Geta Caesart meg nem illető Augustus cím 209. év 
előtti előfordulásai miatt — szerintünk — túlzottan 
szkeptikusan kezeli a helytartói címekből levonható 
tanulságokat. 

26 Hohl : RE XIX. HB (1918) 804. 
27 Stein i. m. 66. 
28 Th. Mommsen : St. R. III3 588. kk. 
29 Mint pl. Iulius Castinus egyik hivatali elődje, 

Caecilius Rufinus. Lásd a 39—40. jegyzetben idézett 
feliratokat. 

30 J. Jung, Pasten der Provinz Dacien. 1894, 
32. — Stein i. m. 66. kk. 

31 ILS 2459, és CLXXVIII. old. — CIL XIII 
7945. — Biese, Das rheinische Germanien in den 
antiken Inschriften. Leipzig—Berlin 1914, 505. sz. 

32 Ezt a keltezést fogadta el a régebbi irodalom: 
Hohl i. m. 804. 

33 Dessau : ILS i. h. —• Bitterling i. h. 80. —• 
E. Stein[—E. Bitterling], Fasti des röm. Deutschland 
unter dem Prinzipat. Beiträge zur Verwaltungs und 
Heeresgesch. von Gallien und Germanien. IL köt. 
Wien 1932, 128. — Barbieri, L'Albo . . . 76. 

34 Emellett különösen határozott okfejtéssel: 
S. N. Miller, Note on an Inscription from Birrens. 
J . R. St. XXVII (1937) 206—207. 

35 Hohl i. h. 803. —- Kuzsinszky, Aquincum. 197. 
36 Lásd pl.: ILS 1141, 1147, CIL VI 1450, Ann. 

ép. (1957) 123. — Vö.: ILS 1159. Tib. Claudius 
Candidus cursusa (ILS 1140) annyiban mutat eltérést, 
hogy Candidus még nem volt legiós-legatus, csak 
tribunus militum, amikor 193-ban megbízták az 
illyricumi seregrész vezetésével. De nála is meg
található a századforduló körüli évek lovagrendi 
karrierjének három lényeges állomása: légiós-szol
gálat, ideiglenes ducatus, tartományi kormányzóság. 

37 Bitteriing i. h. — Stein, Fasti . . . i. h. —Stein, 
Die Reichsbeamten . . . 66. — Barbieri, Aspetti . . . 
21. old., 55. sz. 

38 Az, hogy ezek a harcok Aquincum körzetében 
folytak, mint A. D. Dmitrijev [Arch. Ért . (1953) 88] 
fölvetette és Szilágyi (TBM. XI . köt. Bp. 1956, 
16—17) fejtegette, semmivel sem igazolható. — V ö . : 
Fitz : Arch. Ért . (1958) 167—169. — A harcok 
színteréül Gallia vagy Itália jöhet szóba. 

39 CIL II I 10407. — ILS 3109. 
40 CIL II I 10415. 
41 Ez tűnik ki H. Q. Fflaum összeállításából, aki 

az Augg. rövidítési módban az Augustorum vagy 
Augustor. formákkal szemben Septimius Severus-kori 
sajátosságot keresett: Les gouverneurs de la province 

romaine d'Arabie de 193 à 305. Syria XXXIV (1957) 
132. 

42 Iuno Caelestis kultuszára: Nagy T. : Buda
pest története. I. köt. Bp. 1942, 409. 

43 L. 10. jegyzet. Az oltárkő törzsének jobb 
oldali része sérült. A feliratos mező eredeti szélességét 
megadja a megmaradt felirat felülről számított har
madik sora, amelynek végéről csak a G-betű hiányzik. 
A második sor végét kitölti a S [VB] praepositio; a 
helytartó rövidített előneve már nem fér ki. Az 
első sorban a [LEG LEG] kiegészítés ugyanezen 
okból nem lehetséges. A negyedik sor végén a COS 
DES rövidítésre sincs hely, amit a keltezés szem
pontjából szükséges lerögzíteni. 

44 A megmaradt második sor végén olvasható 
FACT betűcsoport után, bár az interpunctio hiányzik, 
az F-betűt nagyobb távolság választja el az ACT 
betűcsoporttól. Tehát két rövidített szó feloldása is 
mérlegelhető. Minthogy a legio a III . században már 
nem használta a felix jelzőt [a kérdésre legutóbb: 
Alföldy O. : Acta Arch. XI (1959) 118. old., 30. 
jegyzet], a F(elix) feloldás nem jöhet számításba. 
A kétszavas feloldásnál viszont tekintetbe vehető: 
f(eliciter) a <(g)> (en)t(e) vagy hasonló. — Valószínűbb 
azonban a szövegben javasolt feloldás. Vö.: ILS 
2300, 2301. 

45 A consuli cím hiánya rövidítésből származó 
elhagyásnak sem tekinthető. Ilyen esetben ugyanis 
az alacsonyabb legatus-cím maradt el s nem a con
suli, mint pl. egy 210-re keltezett környei oltárkő 
[Badnóti : Laur. Aqu. I I (1941) 81] és egy Severus 
Alexander-kori aquincumi ópítósfelirat (CIL I I I 
10489) tanúsítja. 

46 Dio Cass. LXXV. 10—12 (Boissevain, IH, 
348). — Hatra második ostromából ismert incidens, 
amikor az európai tartományok csapatai megtagadták 
az engedelmességet. 

47 CIL H I 10572. — Bitterling : RE. XII. 1450. 
48 CIL II I 3508. 
49 Az egyik tarracói feliratból (CIL II 4114; 

ILS 1140; Dobó, Inscriptiones . . . 425) ismeretes, hogy 
Ti. Claudius Candidus az exercitus Illyricus néven 
összefoglalt Duna-vidéki csapatokat vezette a Clodius 
Albinus elleni háborúban. A 17. jegyzetben idézett 
feliratból következtetve ez az illyricumi hadsereg
csoport a dáciai, moesiai és pannóniai vexillatiókból 
tevődött össze. A pannóniai csapatok jelenléte nélkül 
különben aligha érthető a Matribus Pannoniorum 
197. évben ajánlott lyoni oltárkő (CIL XIII 1766; 
Biese i. m. 167) vagy a SHA V. Sev. 10, 7 olvasható 
Pannoniciani augures szerepe, amelyet legutóbb 
Alföldy G. [Antik Tanulmányok (sajtó alatt)] tárgyalt. 

50 CIL II I 3463. — ILS 3638. 
51 CIL III 1142. 
52 Bitterling : Arch. Ért. (1927) 78. 
53 P I R I I 2 13—14. oid. ós 77. sz. — Vö.: Barbieri, 

L'Albo . . . 28. old., 97. sz. 
54 Pflaum i. m. 133. 
55 Herodian. III . 10. 1. — Hasebroeh, Unter

suchungen zur Gesch. des Kaisers Septimius Severus. 
Heidelberg 1921, 127. — Legutóbb részletesen: 
Fitz : Arch. Ért . (1958) 156. kk. (A császárlátoga-

3* 35 



tassai kapcsolatba hozott pannóniai emlékek közül 
többnek javasolt keltezését azonban vitathatónak 
tartjuk. Lásd az 58—62. jegyzetben idézett felirato
kat.) 

56 A. Degrassi, I Fasti consolari. Roma 1952, 
159. old. még bizonytalannak tartja, hogy Septimius 
Severus vagy Caracalla idejében volt-e consul. 

57 Fitz : Arch. Ért . (1956) 198. 
58 Szilágyi : Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 451. 

old., 1. kép. — A negyedik sor kiegészítését Fitz 
[Arch. Ért . (1958) 159] javasolta Baebius Caecilianus 
nevére. 

sa CIL III 3518. 
60 Kuzsinszky i. m. 99. old., 363. sz. — Vö.: 

Bud. Rég. XII . köt. Bp. 1937, 135. — R. Egger, 
Ein syrischer Göttertrias. Wiener Stud. LIV (1937) 183. 
kk. — Alföldi A. : Arch. Ért . (1940) 207. ük.—Nagy 
T. : Budapest története. I. köt. Bp. 1942, 429. kk. — 
Szilágyi J., Aquincum. Bp. 1956, 27. — E kőemlékre 
másutt még visszatérünk. 

61 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, 322, 324. sz. 
(Fülep). A feliratot két helyen másképp egészítenénk 
ki: A negyedik sor elején a császári titulaturába 
nem illő devotissi]mi helyett sanctissijmi. Az ötödik 
sorban Campanius Marcellus emlékére templomot 
építtető császárokról van szó. Az oda nem illő [^(üs
tödé) ar]mor(um) helyett tehát [me]mor(es) Cam-
[anii Marc]elli. A továbbiakban: tunc tribun(i) 
co[h(ortis) ss. impendi(i)s sui]s etc. A felirat vallás
történeti értelmezésére máig is legjobb: Kerényi : 
Pannónia IV (1938) 214. kk. 

62 ILS 9155. — Intercisa. I. köt. Bp. 1954, 
322, 325. sz. (Fülep). 

63 Barbieri, Aspetti . . . 9—10. 
64 Reidinger i. m. 96. 
65 Az előbbire: Bitteriing előbb i. h. 82; 

utóbbira: Stein, Die Reichsbeamten . . . 66. 
66 Lásd az 1, 6—8. jegyzetben idézett irodalmat. 
67 PIR II . 120. old., 507. sz. 
68 CIL I II 10470. — ILS 3925. 
69 Alegióstábor praetoriumának Diocletianus(î)-

kori átépítésekor másodlagosan felhasznált tizenegy 
helytartóoltár, amelyre a Laktanya utcai zsidó
temető sarka táján 1889-ben bukkantak, a Septimius 
Severus és Gallienus uralkodása közötti időből való. 

70 CIL III 13371. 
71 ILS 5050a. 
72 Ritterling utóbb i. h. 78. 
73 Barbieri, Aspetti . . . 26. old., 42. sz.; 96. old. 

46. sz. 
74 Dessau : ILS, ad tit. 3925. 
75 PIR II2. 121. old., 516. sz. — Vö. : Degrassi i. m. 
76 CIL VI 32328, 3. 
77 Utalás erre: Hasebroek i. m. 157. 
78 CIL II I 10396 (ILS 3923a), 10399, 10438. 

(ILS 3131). — Kuzsinszky, Aquincum . . . 198. old., 19, 
24, 18. sz. 

79 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, 299. old., 134. sz. 
A helytartó neve után a c. v. betűk feloldása termé
szetesen c(larissimo) v(iro). 

8<> CIL XIII 8824. — Riese i. m. 171. 
81 Helyesen már: Stein[—Ritterling] i. m. 77. — 

Barbieri, L'Albo . . . 119. old., 514. sz. —Uő. , Aspetti 
. . . 40, 37. sz. 

82 Degrassi i. m. 55, 235. 
83 L. föntebb, 5. jegyzet. 
84 Ann. ép. (1949) 61. — Bull. archéol. du 

Comité (1948) XXII—XXIII . — Revideált olvasatát 
közli: Ann. ép. (1952) 95. 

85 Cassius Dio pályafutása is példázza, hogy 
Pannónia superior kormányzását megelőzte Dalmácia 
igazgatása. L. még: Reidinger i. m. 122. old. mon
dottakat. 

86 Barbieri, L'Albo . . . 567. — Uő., Aspetti . . . 
44. old., 61. sz. — Jagenteufel, Die Statthalter der 
römischen Provinz Dalmatia. Schriften der Balkan
kommission. Antiquarische Reihe XII (1958) 117—118. 

87 A felirattal részletesen foglalkozott H. Lieb 
(Der Praeses aus Sbeitla: Reidinger „Statthalter" c. 
munkája végén, 239. kk.), aki a cursusból ismert 
pályát kb. 240 és 270 közé teszi. — Különben hasonló
képp már: A. Merlin : Ann. ép. (1952) 191. — A 
feliratot Gallienus korára vagy még későbbi időre 
keltezte ós az ismeretlen nevű praesest Pannónia 
superior helytartói sorában tárgyalta: Reidinger i. m. 
117. 

88 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, K. 309. sz., további 
irodalommal. 

89 Ritterling utóbb i. h. 84. 
90 Bersanetti, I soprannomi imperiali variabili 

degli auxilia deli' esercito romano. Athenaeum 
XXVIII (1940) 118. old., 2. jegyz. 

91 Barbieri, L'Albo . . . 369. old., 2099. sz. 
92 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, K. 308. — Nagy 

T. : Arch. Ért. (1955) 244. — Fitz : Arch. Ért. 
(1959) 140. 

93 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, 28, 207. kk., 
245. kk. 

94 Az Olumnius bázist vagylagosan Severus 
Alexander és Gordianus idejére keltezték (1. előbbi 
jegyzet). Az Antonina császárjelző alapján, amelyet 
a 240. évi Gordianus-bázison — ahol pedig a csapat 
teljes neve olvasható — nem találunk meg, a Severus 
Alexander idejére javasolt keltezés mellett foglalunk 
állást. A bázisszerű oltár stílusa sem mond a kelte
zésnek ellent. 

95 A töredékes feliratos tábla szövege ugyanis 
kiegészíthető ilyképpen: 

Imp. Caes. [M. Aurelio] / Antonino A[ug pio fel.] / 
coh. I X Ant. [Hemes, c. R.] / s(ag). s(ub) Sept. 
Flacco [leg. Aug(g?) pr. pr.] / curante lui [5—6 
litterae trib.] . 

96 PIR III 84. old., 608. sz. — Ritterling utóbb 
i. h. 84. — Lambrechts i. m. 318. sz. — Barbieri, 
L'Albo . . . 100—101. old., 427. sz. 

97 Intercisa. I. köt. Bp. 1954, K. 314. sz., ahol 
a negyedik sorban M(arci) P(ii) fii. helyett M(agni) 
P(ii) fii. olvasandó. 

98 Az MNM ismeretlen leihelyű Elagabal-mér-
földköve (CIL III 3675), ahol a megmaradt két utolsó 
sor . . . P[ont(io)] / Po[n]- tia[n]o l[eg. Aug. vagy 
eius pr. pr.] egészíthető ki. 

99 Az előbbi két jegyzetben idézett mérföld
köveket 218-ban állították. 

36 



100 CIL III 3481, s hozzá a 96. jegyzetben id. 
irodalom. 

101 Személyére: P I R I 2 (1933) 519. sz. (Groag). -— 
Barbieri, L'Albo . . . 14. kk., 24. sz. — Az arábiai 
és alsó-pannóniai Alfenus Avitianus legátus azonos
ságát már Bitterling (utóbb i. h. 85) felvetette. Leg
utóbb Pflaum (i. m. 137. old., 7. sz.) foglalt állást 
emellett. 

102 CIL n i 3637. — A 90-es évek elején újból 
előkerült bázis feliratának revideált olvasatát adta: 
Bécsey : Arch. Ért. (1894) 285. kk., majd Barkóczi : 
Arch. Ért . (1941) 26. old., aki fényképben is közölte 
a kőemléket. A fényképről is kivehető a kivakart 
császárnév ANfo/fN betűinek maradványa. 

103 Lásd pl.: Ann. ép. (1899) 51; (1951) 257; 
IG XIV 917; IGR I 1113 stb. — A Perpetuitas Au-
gusti-érmeken első ízben Severus Alexander dénár
jainak hátlapján tűnik fel: RIC IV 2 (1938) 169. old., 
208. sz. — Majd Aurelianustól kezdve bekerül a 
hivatalos császári titulaturába: ILS 578 (Aurelianus), 
613 (Diocletianus). — A csévi feliratos bázis a per
petuitas Augusti egyik legkorábbi epigráfiai elő
fordulása a latin nyelvterületen. 

104 L. pl. az újabb irodalomból: 8. N. Miller : 
CAH XII (1939) 52. kk. — A. Calderini : I Severi 

(1949) 108. kk. — Lambertz : RE 2. R. XV. HB 
(1955) 397. kk. — Különösen éles fogalmazással 
a RIC IV. 2 szerzői (23. old.): „The reign of Elagabalus 
is practically devoid of political interest." 

105 RIC IV. 2 (1938) 37. old., 43—44. sz. — 
Vö.: 158—161. sz. 

106 ILS 474. — Bitterling : RE XL 1323, 49. 
kk. értelmezése, hogy a feliratban említett expeditio-
nes sacrae a Caracalla-féle keleti háborúra vonatkoz
nak, nem meggyőző. 

107 SHA Vita Hel. 9, 1—2. — K. Honn, Quellen
untersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und 
des Severus Alexander. Leipzig—Berlin 1911, 37. 
old. 93. jegyzet mutatot t rá arra, hogy korábbi 
forrásalapja van ennek a helynek, ami elkerülte 
L. Schmidt figyelmét [Gesch. d. deutschen Stämme. 
IL. I2 (1938) 179]. 

108 Arch. Ért . (1960) 130. kk. 
109 Fitz J . : Antik Tanulmányok VIII (1961) 

91. kk. — Alföldy G. : Arch. Ért . (1961) 28. kk. 
110 Arch. Ért . (1961) 27. 
111 CIL 3660. — ILS 2308. 

37 



T. NAGY 

BEITRAG ZUR FRAGE DER STATTHALTER UNTERPANNONIENS 
ZUR ZEIT DES SEPTIMIUS SEVERUS 

Die erste, wissenschaftlich begründete Liste 
der Statthalter Unterpannoniens, die ihre grund
legende Bedeutung bis heute bewahrte, stellte 
bekanntlich Ritterling vor mehr als 30 Jahren 
zusammen.1 Diese im Jahre 1927 veröffentlichte 
Liste der Statthalter Unterpannoniens war nicht 
vollständig und konnte darauf in Anbetracht 
der damaligen Materialkenntnisse natürlicher
weise auch keinen Anspruch erheben. Die im 
Laufe der letzteren Jahrzehnte zum Vorschein 
gekommenen inschriftlichen Denkmäler, sowie 
die neuere Interprätation bzw. genauere Datie
rung mancher bereits von früher her bekannten 
Steindenkmäler und Militärdiplome schafften 
der neueren Forschung die Möglichkeit, um die 
sich in der Liste der prätorischen Statthalter 
Unterpannoniens zeigenden Lücken im Zeit
abschnitt von Traian bis Antoninus Pius stellen
weise ein wenig zu schliessen, ihnen engere 
Zeitgrenzen festzusetzen. Im Zusammenhang 
mit dem Anwachsen und der genaueren Datie
rung des epigraphischen Materials stellte sich 
heraus, daß z. B. die von Ritterling vorge
schlagene chronologische Reihenfolge der Statt
halter Unterpannoniens zur Regierungszeit des 
Antoninus Pius und des Marcus Aurelius auch 
einer gründlichen Revision bedarf. Dem Tibe
rius Claudius Pompeianus, dem späteren Schwie
gersohn des Marcus Aurelius, der im Jahre 167 
noch Legat Unterpannoniens war, kam z. B. 
Ti. Haterius Saturn inus, der laut des Diploms 
von Palatovo2 im Jahre 164 bereits das Amt 
eines Konsuls bekleidete, unbedingt zuvor. Auf 
Grund der genaueren Datierung der Diplome 
von Adony und Alsószentivány3 bestätigte sich 
auch, daß Iallus Bassus Unterpannonien früher 
als C. Iulius Geminius Capellianus verwaltete 
und letzterer als unmittelbarer oder zweitletz
ter Vorgänger des Ti. Haterius Saturninus ange
sehen werden kann.4 

Überdauernder als die für die Zeit von 
Antoninus Pius und Marcus Aurelius zusam
mengestellte Statthalterliste erwies sich die eben
falls von Ritterling für die Regierungszeit des 
Septimius Severus vorgeschlagene und fast als 
vollständig anzusprechende Liste, der auch die 
spätere Literatur beipflichtete. Einwand wurde 
mancherorts in der prosopographischen Litera
tur höchstens gegen die Amtszeit des einen 
oder anderen Statthalters, vor allem des L. 
Cassius Marcellinus erhoben.5 Die traditionelle 
chronologische Reihenfolge der Statthalter des 
Zeitalters des Septimius Severus blieb jedoch 
von den bisherigen Einwendungen (abgesehen 
von der eigenen Meinung des Lambertz) unbe

rühr t . 6 - 8 Es fällt hingegen mit Recht auf, daß 
die chronologische Grundlage der Statthalterlis
te, die als allgemein angenommen zu betrachten 
ist, keine in jeder Hinsicht zufriedenstellende 
Begründung aufweist. Der Zeitraum der unter-
pannonischen Statthalterschaft des Ti. Claudius 
Claudianus und der Zeitpunkt des Amtsan
trittes des L. Baebius Caecilianus sind durch 
auf Jahre datierbare Inschriften festgelegt. Die 
Legatentätigkeit des Iulius Castinus ist durch 
den auf den drei fast mit gleichlautendem Text 
versehenen Aquincumer Altarsteinen lesbaren 
cursus honorum in verhältnismäßig knappe 
Zeitgrenzen eingeengt. Die Datierung der Statt
halterschaft des Caecilius Rufinus ließ sich 
hingegen bisher nicht genauer als in einer 
Zeitspanne von 8—10 Jahren festsetzen. Die 
Angaben des einen anfangs der 1950er Jahre 
veröffentlichten fragmentarischen Aquincumer 
Altarsteines10 ermöglichen jedoch mit den bereits 
früher bekanntgewordenen beiden inschriftli
chen Altarsteinen zusammen, daß die Statt
halterschaft des Caecilius Rufinus nun inner
halb eines Zeitraumes von zwei-drei Jahren 
datiert werden kann. Im Zusammenhang mit 
diesen Fragen ging auch hervor, daß der im 
Wege einer indirekten Zeitbestimmung von 
Ritterling als unmittelbarer Vorgänger des 
Caecilius Rufinus vorgeschlagene L. Cassius 
Marcellinus in den Jahren 202 oder 203 keines
wegs Unterpannonien verwalten konnte, son
dern nur um viel früher. Das und noch 
andere kleinere Beobachtungen führten insge
samt zur kritischen Umarbeitung der Statt
halterliste der Zeit des Septimius Severus, 
deren bescheidene Resultate wir nachstehend 
bekanntzugeben wünschen. 

Bloß bei zwei Legaten von den Statthaltern 
Unterpannoniens der Septimius Severus-Zeit ist 
die Zeit der dortigen Amtsbekleidung durch auf 
das Jahr datierte inschriftliche Denkmäler fest
gesetzt. Der eine dieser ist der Legat Ti. CLAV-
DIVS CLAVDIANUS, über dessen letztes Amts
jahr in der Statthalterschaft Unterpannoniens 
wir durch die fünf im Jahre 198 gestellten Mei
lensteine Kenntnis haben.12 Der andere Legat, 
dessen Amtszeit nicht in Frage gezogen werden 
kann, ist L.BAEBIVS CAECILIANVS, der un
mittelbare Nachfolger des Claudianus. Sein Name 
ist auf dem im Jahre 199 gestellten Meilenstein 
bei Bátaszék13 mit dem Titel leg. Augg. pr. pr. 
erwähnt. Baebius Caecilianus übernahm daher 
im Jahre 199 die oberste Leitung der hiesigen 
Zivil- und Militärverwaltung und löste unmittel
bar Claudius Claudianus ab. Im Zusammen -
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hang mit der Statthalterschaft des letzteren wurde 
neuerdings darauf hingewiesen,15-16 daß das 
Anfangs] ahr der Tätigkeit des Claudius Claudi
anus inUnterpannonien nicht auf das traditionell 
angenommene Jahr 196, sondern auf 197 zu 
setzen wäre. Die Auslegung der Inschriften von 
Rusicade und Calama,1 7 - 1 8 die die Karriere des 
Claudius Claudianus verewigen, sprechen deut
lich dafür, daß Claudius Claudianus nur nach 
der Besiegung des Clodius Albinus, im Frühjahr 
197 die Verwaltung Unterpannoniens überneh
men konnte. 

Die dortige Tätigkeit des C. IVLIVS SEP-
TIMIVS CASTINVS läßt sich auch zeitlich 
ziemlich eng begrenzen, wenn auch nicht mit 
solcher Genauigkeit wie bei den vorhererwähn
ten zwei Legaten. Hierfür stehen uns die 
Angaben von fünf Altären aus Aquincum,22-24 

also ein verhältnismäßig reiches inschriftliches 
Material zur Verfügung. 

Auf zwei Altarsteinen, von denen der eine 
von Iulius Castinus dem „unbesiegbaren Gott" 
Mithras gestellt wurde, während den anderen 
die berittenen Leibgardisten dem Iuppiter für 
den salus des Septimius Severus und Cara-
calla, ferner des Iulius Castinus errichteten, 
führt lui. Castinus den Titel eines leg. Augg. 
pr. pr. 

Die anderen drei Altäre mit Inschriften von 
fast gleichlautendem Texte, auf denen der 
Name des Gottes nicht erhalten blieb, weshalb 
sie auch anonyme Altäre genannt werden könn
ten, errichtete Iulius Castinus bereits als consul 
designatus und leg. Augg. pr. pr. Pann. inf. (Abb. 
1) Es ist klar, daß die drei letzteren Altar steine, 
auf welchen Iulius Castinus bereits als consul 
designatus bezeichnet ist, aus einer späteren 
Zeit stammen, als die dem Iuppiter bzw. 
Mithras gestellten. Die relative chronologische 
Reihenfolge ist durch den Legatentitel des 
Iulius Castinus genauer festgelegt und an ein 
Jahr gebunden. Die einer früheren Zeit zuge
wiesenen Iuppiter- und Mithras-Altäre bezeich
nen Iulius Castinus als Statthalter zweier herr
schenden Augusti, während die späteren anony
men Altäre ihn bereits als den Legaten von 
drei Augusti erwähnen. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß in der Zahl der herrschenden 
Augusti zur Zeit als Iulius Castinus Statthalter 
Unterpannoniens war, eine Änderung eintrat, 
indem sich zu den früheren zwei Augusti noch 
ein dritter hinzugesellte. Es ist nun bekannt, 
daß vom Januar 198 bis zum September— 
Oktober 209 Septimius Severus und Aurelius 
Antoninus (Caracalla) als Augusti und Septi
mius Geta als Caesar an der Spitze des impérium 
Romanum standen. Von den Monaten Septem
ber—Oktober 209 an, als Geta den Rang eines 
Augustus erhielt, herrschten bis zum Tode des 
Septimius Severus (4. Februar 211) drei Augusti. 
Die drei anonymen Altäre von Aquincum sind 
daher von Iulius Castinus nach den Monaten 

September—Oktober 209 und vor Februar 211 
gestellt worden. 

Gegenüber dem Gesagten wäre in einem 
anderen Zusammenhang mit Recht einzuwen
den, daß der junge Geta insbesondere auf den 
Inschriften der römischen Provinzen bereits vor 
209 zuweilen als Augustus erwähnt ist und der 
Verkürzung Auggg kann daher in bezug auf 
die Datierung die obenerwähnte chronologische 
Wichtigkeit nicht zugeschrieben werden.25 Bei 
den drei anonymen Altären von Aquincum 
konnten wir jedoch auch unabhängig von der 
Abkürzung Auggg nachweisen, daß sie aus 
späterer Zeit stammen als die angeführten 
Iuppiter- und Mithras-Altäre, auf denen Iulius 
Castinus noch leg. Augg. ist. Gegen die chrono
logischen Folgerungen, die aus der Abkürzung 
Augg der nachweisbar früheren Altäre und aus 
der Abkürzung Auggg. der späteren Altäre 
gezogen werden können, ist daher kein Ein
wand aufzubringen. Die Bedenken Hohls26 und 
besonders die übertriebene Vorsicht des A. 
Stein,27 mit der er der unterpannonischen Statt
halterschaft des Iulius Castinus fast zehn Jahre 
eingeräumt und auf die Jahre nach 205 und 
vor 214 gesetzt hat, ist m. E., auf Grund des 
Gesagten nicht begründet. Die drei anonymen 
Altäre von Aquincum können wir mit Ruhe 
den letzten anderthalb Jahren der Herrschaft 
des Septimius Severus zuweisen. 

Eine genauere Präzisierung innerhalb der 
angegebenen Zeitgrenzen ist nur insofern mög
lich, daß zwei alternative Datierungen der 
Altarsteine zu erwägen sind. Da nämlich im 
allgemeinen die Designation auf das Konsulat 
in den letzten Monaten des Jahres erfolgte, 
können wir die drei anonymen Altarsteine von 
Iulius Castinus in Aquincum entweder auf das 
Ende des Jahres 209 oder auf das von 210 
setzen. Das letztere Datum stellt den möglichst 
spätesten Zeitpunkt der Errichtung der Altar
steine dar und ist zugleich das letzte Jahr der 
unterpannonischen Statthalterschaft des Iulius 
Castinus, das mit epigraphischem Material 
noch unterstützt werden kann. Da es aber 
auch zur Zeit des Septimius Severus vorkam, 
daß der auf das Konsulat designierte Statt
halter sich selbst im Jahre seines Konsulats 
nicht nach Rom begab, sondern als beauftrag
ter Legat weiter in der Provinz verweilte,29 kann 
alternativ auch angenommen werden, daß viel
leicht auch Iulius Castinus die Provinz am 
Ende des Jahres 209 bzw. 210 nicht verließ, 
sondern als consul suffectus und legátus im 
Jahre 210 oder 211 die Geschäfte Unterpanno
niens noch weiter führte. Der Vorschlag Ritter
lings jedoch, daß Iulius Castinus hier auch 
noch im Jahre 212 Statthalter war, ist voll
kommen unwahrscheinlich. 

Das Anfangs] ahr der unterpannonischen 
Statthalterschaft des Iulius Castinus versuchten 
die Forscher auf Grund der vielerörterten 

39 



Iversheimer Inschrift31 zu bestimmen. Auf die
ser Inschrift ist lulius Castinus noch Befehls
haber der untergermanischen legio I Minervia. 
Die Inschrift stammt aus der Zeit des gemein
samen Konsulats von zwei Augusti. Falls die 
Datumangabe mit dem gemeinsamen Konsulat 
der beiden Augusti zutreffend ist, so s tammt 
die Inschrift von Val. Amandus discens (archi
tect.) aus dem Jahre 202, als Septimius Severus 
und sein Sohn Aurelius Antoninus (vom Jahre 
198 an Augustus) die Konsulen waren.32 Da aber 
nach 198 die Inschriften mitunter aus über
triebener Loyalität den Caesar Geta auch als 
Augustus bezeichnen, bezog die neuere For
schung die Inschrift fast ausnahmslos auf das 
gemeinsame Konsulat von Aur. Antoninus 
(Oaracalla) und des Geta im Jahre 205 oder 208.33 

Für die letztere Auffassung spricht scheinbar 
auch, daß das Wort duobus der Inschrift und 
das zweite g in der Abkürzung Augg. nach der 
Ermordung Getas ausgemeißelt wurde. Der 
Augustus über den die damnatio memoriae 
verhängt wurde, wäre auf der Iversheimer 
Inschrift demnach Geta.34 Die Frage ist jedoch 
nicht so einfach. Es kann nämlich damit 
gerechnet werden, daß bei der Tilgung irgend
eine, dem Namen nach nicht bezeichnete, 
bloß mit der Formel duobus Augg. datierte 
Inschrift aus dem Jahre 202 geradeso unter 
damnatio gekommen sein konnte wie die mit 
ähnlicher Formel im Jahre 205 oder 208 errich
teten Inschriften. Es bleibt daher auch weiter
hin eine auf epigraphischer Grundlage mit vol
ler Gewißheit nicht entscheidbare Frage, ob 
die Iversheimer Inschrift aus dem Jahre 202 
oder 205 bzw. 208 stammt. 

Auf Grund der Iversheimer Inschrift kann 
dem Anfangsjahr der unterpannonischen Statt
halterschaft des Iuh'us Castinus nicht näher 
herangekommen werden. Diesbezüglich kann 
höchstens der auf den drei anonymen Altar
steinen von Aquincum erhalten gebliebene 
cursus eine Auskunft geben. An allen drei 
Altarsteinen folgt seiner Bezeichnung als Legat 
in der legio I Minervia unmittelbar die unter-
pannonische Statthalterschaft. Die seit Ritter
ling in der neueren Literatur gegebene Aus
legung des cursus,35 wonach zeitlich zwischen die 
obenerwähnten zwei Aufträge auch noch die an 
der Spitze der Vexillationen der vier germani
schen Legionen geführte Säuberungsaktion ge
gen die näher nicht bezeichneten Verschwörer 
und Meuterer entfiel, gestattete der uns sogar 
in drei Exemplaren überlieferte Text nicht. 
Der cursus erwähnt an erster Stelle unbestreit
bar den erteilten höchsten Posten, dann sind 
rückwärtsschreitend in umgekehrter Reihen
folge die früheren, daher niedrigeren Posten 
und Aufträge des lulius Castinus aufgezählt: 
cos. des., leg. Auggg. pr. pr. P. i., leg. leg. I M., 
ex praec. ddd. nnn. dux vexill. I U I Germ. . . . 
adversus defectores et rebelles, etc . . . 

Der erwähnte Auftrag des letzteren entfiel 
also auf die Zeit bevor er Befehlshaber der 
legio I Minervia war und kann am frühesten 
auf 202, spätestens auf ein Paar Jahre vor 208 
gesetzt werden. Von diesem Gesichtspunkt 
beurteilt wäre, unter Berücksichtigung der 
Kontinuität des cursus — die möglicherweise 
in der Laufbahn des lulius Castinus eingetre
tene Stagnierung, seine zeitweilige Zurückdrän
gung usw. außer acht gelassen — der gerech
teste Vorschlag in bezug auf die chronologische 
Reihenfolge, daß lulius Castinus um 206—7 
an der Spitze der germanischen Legionsabtei
lungen stand und an unbekannten Orten gegen 
die Meuterer und Rebellen kämpfte, sodann 
im Jahre 208 an die Spitze der legio I Minervia 
gestellt, von wo er im nachherfolgenden Jahre 
als Statthalter nach Unterpannonien entsandt 
wurde. Spinnen wir die Fäden dieser möglichen 
chronologischen Reihenfolge weiter, so stellte 
lulius Castinus die Mithras- und Iuppiter-
Altäre von Aquincum im ersten Jahre seiner 
Statthalterschaft in den Monaten vor dem 
September—Oktober des Jahres 209 bzw. errich
teten sie seine berittenen Leibgardisten. Zum 
Konsul dürfte er hingegen kaum nach ein
jähriger Statthalterschaft designiert worden 
sein, da doch diese Auszeichnung den hierzu 
würdigen prätorischen Statthaltern im allge
meinen im letzten Jahre ihrer Statthalterschaft 
erteilt wurde. Die in der Epoche des Septimius 
Severus häufige zweijährige Legation in Rech
nung gezogen, wurde lulius Castinus am wahr
scheinlichsten am Ende des Jahres 210 
zu dem einen Suffektkonsul des folgenden 
Jahres designiert. Insofern er als consul suffec-
tus die Provinz nicht verließ — wofür auch 
sprechen dürfte, daß die Herrscher es für 
nötig halten konnten, zur Zeit der schweren 
Kämpfe in Britannien die exponierte unter-
pannonische Grenzprovinz auch weiterhin durch 
einen erprobten militärischen Führer verwalten 
zu lassen — so hielt sich lulius Castinus im 
Jahre 211 noch in Pannónia inferior auf. Nach
dem er der dem Konsulat folgenden üblichen 
einjährigen cura genug getan hat, konnte er im 
Jahre 214 an die Spitze der drei Dacien gelangt 
sein. Die letzte Station seiner Laufbahn knüpft 
sich am überzeugendsten an die obige chrono
logische Ordnung. Durch die an die Datierung 
anknüpf baren Varianten der Iversheimer In
schrift aus den Jahren 205 oder 202 würde 
zwischen dem Bonner Legionskommando und 
der auf das Jahr 209/10 festgesetzten unter
pannonischen Statthalterschaft — die bekann
ten Stationen des cursus — ein derart 
größerer Zeitabstand eingeschaltet werden, 
was lediglich mit den oben bereits erwähn
ten ganz außerordentlichen Umständen 
zu erklären wäre. Aus diesem Grund sind 
sie für weniger wahrscheinlich zu betrach
ten. 
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Zu einem der Amtsvorgänger des lulius 
Castinus zählt in Unterpannonien Q. CAECI-
LIVS RVFINVS CREPEREIANVS, der er-
wiesenerweise als consul suffectus auch weiter 
in Unterpannonien blieb und als Legat pro 
praetore der zwei Augusti in der Provinz die 
Verwaltungstätigkeit eine Zeit lang noch weiter 
ausübte. Als gleichzeitiger consul und legátus 
erfüllte er sein Gelübde durch die Errichtung 
je eines Altars für Iuppiter und Iuno Caelestis 
in Aquincum. Während aus der an den ange
führten Altarsteinen lesbaren Verkürzungsart 
Augg. kein entschiedenerer chronologischer 
Schluß gezogen werden kann, verleiht indessen 
der der Iuno Caelestis geweihte Altarstein in 
pannoniseher Umgebung bereits an sich allein 
die Gewißheit, daß der unter der Herrschaft 
der zwei Augusti regierende Caecilius Rufinus 
sich zwischen 198 und 209 zur Zeit der Mitherr
schaft von Septimius Severus und Aurelius 
Antoninus in Unterpannonien betätigte. Inner
halb der angedeuteten Zeitgrenzen läßt sich 
aber die Statthalterschaft des Caecilius Rufinus 
noch genauer angeben, da die Legaten von 
Unterpannonien zwischen 199—200 (201) Bae-
bius Caecilianus und zwischen 209—210 (211) 
lulius Castinus waren. So bleiben für Caecilius 
Rufinus die Jahre zwischen 201 und 208 übrig. 

Darauf bezüglich, daß Caecilius Rufinus 
von den bisherigen Annahmen abweichend 
bereits im Jahre 201, zumindest aber 202 Statt
halter Unterpannoniens war, liefert die in der 
Einleitung schon vorgebrachte Inschrift des 
fragmentarischen neueren Altarsteines von 
Aquincum entsprechende Angaben.43-44 Die In
schrift lesen wir folgendermaßen: 

| q[uod? . . . .] | voverat [leg(io)] 
I U I Pl(avia) f(eliciter?) a<g>(en) t ( e ) s [üb] 
Caecil(io) Rufino le[g(ato)] | Aug(ustorum) 

(duorum) pr(o) pr(aetore) | v. s. 1. [m.] 
Obzwar auf der Inschrift das Pränomen des 

Statthalters fehlt, kann nicht der leiseste Zweifel 
auftauchen, daß der Legat pro praetore der 
zwei Augusti Caecilius Rufinus derselbe ist, 
wie der vorgehend schon angeführte Legat pro 
praetore der zwei Augusti Q. Caecilius Rufinus 
Crepereianus, der in Aquincum die beiden 
Altarsteine stellte. Der neuere Altarstein von 
Aquincum kann jedoch zumindest auf einen 
um ein Jahr früheren Zeitpunkt gesetzt wer
den, als die Iuppiter- und Iuno Caelestis-
Altäre. Zum Zeitpunkt der Errichtung des 
Altarsteines der legio I U I Flavia war nämlich 
Caecilius Rufinus noch nicht im Besitze des 
Konsultitels, ja selbst seine Designierung zum 
Suffektkonsul erfolgte noch nicht.45 

Das Wichtigste, worüber der Altarstein uns 
unterrichtet, ist, daß die legio I U I Flavia zur 
Zeit der Statthalterschaft des Caecilius Rufinus 
in Aquincum stationierte, was zugleich auch 
den Zeitpunkt der Amtstätigkeit dieses Legaten 
genauer datiert als es bisher möglich war. 

Offenkundig konnten die Abteilungen der legio 
I U I Flavia zu Beginn des 3. Jahrhunderts in 
Aquincum nur in der Zeit stationieren als die 
ständige Garnison des hiesigen Legionslagers, 
der größte Teil der legio I I adiutrix abwesend 
war. Von einer Truppenkonzentrierung, d. h., 
daß zur Verstärkung der legio I I adiutrix 
Abteilungen aus Singidunum herbeigeholt wor
den wären, kann kaum die Rede sein. Als ein 
Zeitpunkt, wo die legio I U I Flavia zur Zeit 
der Statthalterschaft des Caecilius Rufinus in 
Aquincum stationiert hätte, kann nun zwischen 
201 und 208, in welchem Zeitraum nach den 
früheren Angaben Caecilius Rufinus die Ge
schäfte Unterpannoniens führte, in Kenntnis 
einerseits des Zeitpunktes der Statthalterschaft 
des L. Baebius Caecilianus, andrerseits in 
Kenntnis der Geschichte der legio I I adiutrix 
nur das Jahr 201 und das erste Viertel des 
folgenden Jahres in Betracht gezogen werden. 
Der geschichtliche Hintergrund, warum die 
Legion hierherkam, ist im 2. Partherkrieg des 
Septimius Severus zu suchen. 

Septimius Severus zog bekanntlicherweise 
im Sommer 197 aus Rom nach dem Osten und 
den Hauptteil seines Heeres bildeten die Truppen 
der westlichen Provinze.46 In der Reihe dei 
letzteren nahm die legio I I adiutrix fast gewiß 
auch teil. Auch dann, wenn wir die Teilnahme 
des in Partia defunetus Soldaten der legio II 
adiutrix47 nicht auf diese Expedition der Legion 
setzen, spricht für die Abwesenheit des größeren 
Teiles der Legion zum Ausgang des 2. und zu 
Beginn des 3. Jahrhunderts, daß aus den Jahren 
des 2.Partherkrieges und den unmittelbar darauf 
folgenden Jahren als der Kaiser mit seinem 
Heere in Ägypten und in den östlichen Provin
zen verweilte, also im Zeitraum von der zwei
ten Hälfte des Jahres 197 bis 202 die inschrift
lichen Denkmäler der legio I I adiutrix aus 
Aquincum fehlen. Im Zusammenhang mit dem 
einzigen auf das Jahr 197 datierten Altarstein48 

sind wir der Meinung, daß die Vexiliationen der 
legio I I adiutrix in dem Bürgerkrieg gegen 
Clodius Albinus teilgenommen haben49 und im 
Frühjahr 197 nach der Schlacht bei Lugdunum, 
durch die das Schicksal des Krieges entschie
den worden ist, nach Aquincum zurückgekehrt 
sind. Zu dieser Zeit konnte der Legionssoldat 
unbekannten Namens sein früheres Gelübde 
halten, auf dessen aus dem Jahre 197 datierten 
fragmentarischen Altarstein wir uns beriefen. 
Im Sommer dürfte hingegen bereits die ganze 
Legion nach dem Osten geführt worden sein. 
Ihren Platz nahm wie bereits früher des öfteren, 
auch diesmal die legio I U I Flavia ein. M. Cae
cilius Rufinus Marianus, der tribunus laticla-
vius der letzteren errichtete in Aquincum 
einen Altar dem punisch-afrikanischen Gott, 
Juppiter—Hammon.50 Später finden wir ihn in 
Apulum als den Befehlshaber der legio 
X I I I Gemina.51 Caecilius Rufinus Marianus 
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wäre nach Ritterling52 und Groag53 Neffe des 
Statthalters Q. Caecilius Rufinus Orepereianus, 
viel wahrscheinlicher ist aber der Vorschlag 
Pflaums,54 wonach er der Sohn des genannten 
Statthalters sei, der dem Brauch entsprechend 
in einer unter dem Befehl seines Vaters ste
henden Legion seinen in Hinblick auf die 
Senatorenlaufbahn verpflichtenden Militärdienst 
leistete. In bezug auf den Zeitpunkt des Auf
enthaltes der legio I U I Flavia in Aquincum 
oder der Statthalterschaft des Caecilius Rufinus 
bietet die Laufbahn des Marianus jedoch keine 
weiteren Angaben. 

Die in den 2. Parther krieg gezogene legio 
I I adiutrix dürfte im Frühjahr 202 in Beglei
tung des Kaisers und seines Sohnes Caracalla 
mit dem übrigen Teil der westlichen Expedi
tion struppen zusammen zurückkehrt sein als 
die zwei Augusti vom Osten kommend die 
Lager in Mösien und Pannonién inspizierten.55 

Sobald die Abteilungen der legio I I adiutrix 
eintrafen, kehrte die legio I U I Flavia in ihre 
ständige Garnison nach Singidunum zurück. 

Stimmen wir den vorstehenden Ausführungen 
bei, so konnte die Inschrift des Altars von 
Óbuda, wo die legio I U I Flavia und der Name 
des Statthalters Caecilius Rufinus gemeinsam 
vorkommen, frühestens im Jahre 200 und am 
spätesten im Frühjahr 202 entstanden sein. 
Zumindest um ein Jahr später sind indessen 
die zwei dem Iuppiter und der Iuno Caelestis 
geweihten Altarsteine des Caecilius Rufinus 
zu setzen, die demnach am frühesten aus dem 
Jahre 201 stammen. Daß die Statthalterschaft 
des Caecilius Rufinus in Unterpannonien min
destens zwei Jahre lang dauerte und im Jahre 
200 oder noch wahrscheinlicher im Jahre 201 
begann, ist heute bereits als Gewißheit zu 
betrachten. Das Amt des Konsulats, über das 
wir durch keine anderen Quellen, ausschließ
lich nur durch die dem Iuppiter und der Iuno 
Caelestis geweihten Altäre unterrichtet sind, 
bekleidete Caecilius Rufinus in Unterpannonien 
nebst seiner Statthalterschaft wahrscheinlich 
im Jahre 203.56 

Baebius Caecilianus und Caecilius Rufinus 
haben einander zu Beginn des 3. Jahrhunderts 
in der Statthalterschaft wahrscheinlich unmittel
bar abgelöst. Die genaue Zeitdauer der Amts
tätigkeit der Legaten Unterpannoniens zur 
Zeit des Septimius Severus kennen wir allein 
bei L. Claudius Claudianus und belief sich 
kaum auf zwei Jahre. Neuerdings lenkte Bar-
bieri unter Berufung auf die Stelle LH, 23, 3 des 
Dio Cassius mit Recht die Aufmerksamkeit 
darauf,63 daß an der Spitze der Provinzen mit 
einer oder mehreren Legionen eine Statthalter
schaft von drei Jahren, geschweige denn eine 
von noch längerer von Septimius Severus an 
eine äußerst seltene Erscheinung war. Ent
gegen des Brauches des 2. Jahrhunderts, als 
es auch in Unterpannonien sehr oft Legate gab, 

die die Geschäfte der Provinz drei Jahre lang, 
zur Zeit des Antoninus, Pius in einigen Fällen 
sogar noch länger verwalteten, ließen Septi
mius Severus und seine Nachkommen die 
Statthalter ihr Amt an der Spitze der bewaffne
ten Provinzen in der Regel nur zwei Jahre 
oder eine noch kürzere Zeit lang ausüben. 
Eine Ausnahme von der Regel ist zur Zeit des 
Septimius Severus die verhältnismäßig lange, 
4—5 Jahre dauernde Statthalterschaft in Ober-
pannonien des Vertrauensmannes des Kaisers, 
L. Fabius Cilo.64 Aus dem Beispiel des Ti. Clau
dius Claudianus ist ersichtlich, daß sich bei der 
Besetzung der unterpannonischen Statthalter
schaft der Brauch durchsetzte, den Auftrag 
auf kurze Zeit zu bestimmen. Auch von diesem 
Gesichtspunkt betrachtet, ist es völlig unwahr
scheinlich, daß der Nachfolger des Claudius 
Claudianus vier Jahre lang an der Spitze der 
Provinz gestanden wäre, wie es zuletzt J . Fitz 
zu beweisen versuchte. Die Amtstätigkeit des 
Baebius Caecilianus können wir kaum auf eine 
längere Zeit als zwei Jahre setzen. Die für das 
Jahr 202 festgesetzte Datierung der Bauin
schriften der Heiligtümer, die zur Ehre der 
Diana Tifatina (Abb. 2),61 sowie des Sol Aela-
gabalus (Abb. 3)62 in Intercisa errichtet wurden, 
entbehrt jeder Grundlage, da zu dieser Zeit nach
weisbar bereits Caecilius Rufinus der Statthalter 
von Pannónia inferior war. Letzterer löste spätes
tens im Jahre 201 uzw. unmittelbar Baebius 
Caecilianus ab. 

Ritterling und die spätere Literatur stellten 
die Statthalterschaft des L. CASSIVS MARCEL-
LINVS, indem sie die Legatentätigkeit von Cae
cilius Rufinus zwischen die Jahre 203—209 ge
setzt hatten, in den Zeitraum, der zwischen 
dem genannten Legat und Baebius Caecilianus 
liegt, der überlieferten Auffassung nach auf die 
Jahre um 202 oder 203 ;66 nach Groag hätte er 
Unterpannonien irgendwann vor 214 verwaltet.67 

Das Jahr 202 kann u. E. auf Grund des weiter 
oben Gesagten nicht in Frage kommen. Doch 
kann die Person des L. Cassius Marcellinus als 
unmittelbarer Nachfolger des Caecilius Rufi
nus — wie wir es im folgenden darzulegen 
versuchen — auch um 203 nicht in Betracht 
kommen. 

Das einzige inschriftliche Denkmal, welches 
wir über die pannonische Statthalterschaft des 
Cassius Marcellinus besitzen, stellt der zur Ehre 
der Stadt Rom (Urbi Romae)68 gewidmete, Aquin-
cumer Altarstein dar (Abb. 4.), auf dem Cassius 
Marcellinus den Titel eines leg. Aug. pr.pr. führt. 
Mit anderen Worten, Cassius Marcellinus verwalte
te nicht zur Zeit der Mitherrschaft zweier Augusti 
die Provinz, sondern in einer Zeit, wo ein ein
ziger Augustus an der Spitze des Reiches stand. 
Bei dem Stellen eines Statthalteraltares haben 
wir es mit einer amtlichen und repräsentativen 
Manifestation zu tun und gerade darum ist es 
völlig ausgeschlossen, daß im Statthaltertitel 
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eine Verschreibung stattgefunden hätte. Auch 
von einer nachträglichen Tilgung des zweiten 
g ist auf dem Altarstein keine Spur vorhanden. 
Da Cassius Marcellinus daher zur Zeit eines 
Alleinherrschers der Statthalter Unterpanno-
niens war, können die Jahre zwischen 198 und 
211 vom Gesichtspunkte seiner Amtsführung 
nicht in Betracht kommen. Unter der Regie
rung des Septimius Severus sind allein die Jahre 
vor 198 zu erwägen. Im Jahre 197 verwaltete 
jedoch, wie wir sehen, Claudius Claudianus die 
Provinz. Das Jahr 196 wäre daher der früheste 
Zeitpunkt, auf den wir die Statthalterschaft 
des Cassius Marcellinus setzen könnt en. Die im 
Prätorium des Obudaer Legionslagers in sekun
därer Verwendung eingemauert vorgefundenen 
11 Statthalteraltäre, zu denen auch der Altar
stein des Cassius Marcellinus gehört, bilden von 
Septimius Severus an bis Gallienus eine gesch
lossene Gruppe.69 Die Regierungszeit des Com-
modus kann daher auch beim Altarstein des 
Cassius Marcellinus nicht in Betracht kom
men. 

Nicht durch die Analyse des Urbs-Roma-
Altarsteines, sondern durch indirekte Argumen
tation bestimmte Ritterling den von ihm vor
geschlagenen Zeitpunkt des Statthalters Cassius 
Marcellinus. Auf einem Aquincumer Altarstein70 

ist nämlich der Name des Cassius Pius Marcelli
nus als tribunus laticlavius legionis I I adiutricis 
zu lesen, der fast mit voller Gewißheit mit 
Cassius Pius Marcellinus identifiziert werden 
kann, der in den Akten der sekulären Spiele 
des Jahres 204, als Rom den Eintri t t in das 
neue Jahrhundert feierte, als quaestor designa-
tus erwähnt ist .71 Nach Ritterling72 und Barb ieri73 

konnte dieser Cassius Pius Marcellinus der Sohn 
oder Verwandte des L. Cassius Marcellinus 
gewesen sein, nach der Beurteilung von Dessau74 

und Groag75 sind indessen die beiden Personen 
dieselben. Die letztere Meinung halten auch wir 
für möglich, besonders darum, weil in den Akten 
der sekulären Spiele des Jahres 204 der Name 
des Cassius Pius Marcellinus einmal auch in der 
Form Cassius Marcellinus vorkommt.76 Eine 
Gewißheit für die Identi tät der beiden Personen 
ist aber daraus nicht zu gewinnen, bisher das 
Pränomen des Cassius (Pius) Marcellinus uns 
unbekannt bleibt. Mit Vorbehalt können wir 
daran denken, die Datierung der Statthal
terschaft des Cassius Marcellinus auf die Jahre 
212—213 zu setzen. Die vorher erwähnte 
Meinung Ritterlings und Barbieris, wonach 
L. Cassius Marcellinus der Sohn oder viel
mehr Verwandte des Cassius Pius Marcellinus 
gewesen wäre, ist vorläufig auch zu beachten. 
Den der Senatsmitgliedschaft bedeutenden 
Quästur vorhergehenden pflichtmäßigen Mili
tärdienst leisteten die jungen Männer, die 
sich die Senatorenlaufbahn erwählten — 
wie bereits erwähnt — als tribuni laticlavii 
zumeist in einer unter dem Kommando eines 

ihren Statthalterverwandten stehenden Legion. 
Das galt jedoch nicht als Regel und war nur 
ein Brauch, und das Leben produzierte zahl
reiche Ausnahmen. Selbstredend fand nicht ein 
jeder junger Mann, der um die Quästur anhielt, 
einen Verwandten oder ein Familienmitglied 
unter den Statthaltern, die an der Spitze der 
bewaffneten Provinzen standen. Der im Jahre 
204 zur Quästur designierte Cassius Pius Mar
cellinus dürfte unbedingt um ein Paar Jahr 
früher seinen Militärdienst im Verband der 
Óbudaer Legion abgeleistet haben, zu einem 
Zeitpunkt, wo Unterpannonien noch Caecilius 
Rufinianus oder aber bereits sein, dem Namen 
nach uns noch unbekannter Nachfolger ver
waltet hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
der letztere, uns noch unbekannte Legat mit 
Cassius Pius Marcellinus verwandt war. Auf 
Grund des Aquincumer Urbs-Roma-Altars ist 
es hingegen ausgeschlossen, daß Cassius Pius 
Marcellinus in der Obudaer Legion unter L. 
Cassius Marcel linus, der als sein Vater oder sein 
naher Verwandter anzusehen wäre, gedient 
hätte. Von der Laufbahn des einstigen tribunus 
laticlavius der legio I I adiutrix ausgehend kann 
demnach die unterpannonische Statthalter
schaft des L. Cassius Marcellinus zeitlich mit 
keiner indirekten Argumentation begrenzt wer
den. Für die Bestimmung der letzteren kann 
uns jedoch in gewisser Hinsicht, nebst dem 
Urbs Roma-Altar einen Anhaltspunkt die Kar
riere des C. Valerius Pudens geben. 

C. VALERIVS PVDENS führt auf drei 
Aquincumer Altarsteinen den Titel leg. Aug. pr. 
pr. (Abb. 5) und er selbst ist auf einem In
schriftsfragment von Intercisa als im Senato
renrang (clarissimus vir) stehender Statthalter 
erwähnt. Aus der Roomburger Bauinschrift sind 
wir unterrichtet, daß Valerius Pudens bereits 
seit dem Frühjahr 197 als Konsular Germania 
inferior verwaltete, konnte daher spätestens im 
Jahre 196, sollte er aber eine cura übernommen 
haben, so noch im Jahre 195 consul suffectus 
gewesen sein. Seine unterpannonische Statt
halterschaft wäre daher wie es bereits Ritter
ling richtig beurteilte, auf die ersten Jahre 
der Regierung des Septimius Severus auf etwa 
zwischen 193—195 zu setzen. Die neuerdings 
vertretene Meinung von Lambertz, wonach 
Valerius Pudens mit der Verwaltung Unter-
pannoniens nach der von Untergermanien be
traut worden wäre, bedarf in Angesicht dessen, 
daß an der Spitze des letzteren bis 214 prätori-
sche Legaten gestanden haben, keiner besonde
ren Widerlegung. 

Möglich ist also die pannonische Statthalter
schaft des Cassius Marcellinus zwischen dem sich 
im Jahre 194 oder 195 verabschiedenden Valerius 
Pudens und das Amt im Frühjahr 197 antreten
den Claudius Claudianus zu setzen. Die kurze, 
hier kaum anderthalb Jahre dauernde Tätigkeit 
bei seinem unmittelbaren Nachfolger Claudius 
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Claudianus ist außer jedem Zweifel bestätigt 
und entspricht dem seit Septimius Severus 
gepflogenen Brauch. 

Auf Grund des bisher Vorgetragenen wür
den wir die chronologische Reihenfolge der 
bekannten prätorischen Statthalter Ünterpan
noniens aus der Zeit des Septimius Severus 
folgendermaßen zusammenstellen: 

C. Valerius Pudens 193—4 (vielleicht: 193—195) 
Ein unbekannter Legat 195 (196)-biszum Früh

jahr 197 
Ti. Claudius Claudianus 197—198 
L. Baebius Caecilianus 199—200 (201?) 
Q. Caecilius Rufinus Crepereianus 201—202 
Zumindest zwei oder drei bisher unbekannte 

Legaten 202—208 
C. lulius Sept. Castinus 209—210 (vielleicht 

auch noch im Jahre 211). 

Aus dem ersten Dezennium der Herrschaft des 
Septimius Severus sind uns — man könnte 
sagen lückenlos — die Legaten Ünterpannoniens 
bekannt. Innerhalb von zehn Jahren lösten 
einander durchschnittlich zwei jährlich fünf Le
gaten ab. Heute sind wir noch nicht imstande 
den Zeitraum der Tätigkeit der fünf Statthalter 
mit gleicher Genauigkeit festzustellen. Der 
Amtsantritt des C. Valerius Pudens läßt sich 
gleicherweise im Jahre 193 und auch 194 vor
stellen. Im letzteren Falle war in Unterpanno-
nien nicht Valerius Pudens der erste Statthal
ter des Septimius Severus, sondern ein Legat 
unbekannten Namens, der wahrscheinlich be
reits zur Zeit der Kaiserproklamation in Carnun-
tum an der Spitze der Provinz stand. Zum gu
ten Teil hängt die Einreihung der beiden unbe
kannten Legaten heute noch von der Festlegung 
der Statthalterschaft des Valerius Pudens ab. Mit 
Gewißheit läßt sich hingegen die Tätigkeit 
des Claudius Claudianus datieren und mit 
annähernder Genauigkeit die seiner beiden 
Nachfolger, des Baebius Caecilianus und des 
Caecilius Rufinus. Hiernach entsteht in der 
unterpannonischen Statthalterliste eine 5—6 
jährige Lücke. Aus dem zweiten, nicht völlig 
ausgefüllten Dezennium der Herrschaft des 
Septimius Severus ist bisher lulius Castinus 
der einzig bekannte Legat. 

In die erwähnte 5—6jährige Lücke läßt 
sich vielleicht der auf der inschriftlichen Basis 
von Sufetula (Sbeitla) lesbare praes(es) p rovin
ciáé) Pan[noniae inferioris] unbekannten Na
mens einfügen.84 Im cursus sind die bekleideten 
Ämter und Würden zweifelsohne in aufsteigen
der Reihenfolge aufgezählt. Da aber die mazedo
nische und dalmatinische prätorische bzw. kon
sularische Statthalterschaft der pannonischen 
folgt, schlössen wir uns der Auffassung der
jenigen Forscher an, die in der Inschrift die 
Namensergänzung auf Unterpannonien beziehen 
und die pannonische Statthalterschaft des un

bekannten Mannes auf die Jahre vor 214 setzen 
Da die Buchstabentypen der Inschrift keine 
frühere Datierung als das 3. Jahrhundert ge
statten, wäre ernstlich zu erwägen, daß der Statt
halter von Sbeitla unbekannten Namens in 
Unterpannonien zwischen den Jahren 203—208 
die Verwaltung versah.85-87 

Neben der Sbeitlaer Inschrift müssen wir 
uns in diesem Zusammenhang auch kurz mit der 
chronologischen Einreihung des in einer Kai
serinschrift von Intercisa erwähnten Statthal
ters namens SEPTIMIVS FLACCVS befassen.88 

Ritterling setzte die Statthalterschaft des Sept. 
Flaccus auf Grund des unrichtig ausgelegten 
Beinamens Antonina der Kohorte von Hemesa 
in die Zeit der Alleinherrschaft des Caracalla 
bzw. die des Elagabal.89 Bersanetti wies hin
gegen unter Berufung auf die Inschrift der 
Hemesaer Kohorte aus dem Jahre 214 darauf 
hin,90 daß zur Zeit der Alleinherrschaft 
Caracallas der Kaiserbeiname Antonina im 
Namen der Truppe nicht mehr vorkommt. 
Bersanetti war auf Grund des zur Verfügung 
stehenden epigraphischen Materials der An
sicht, daß in der inschriftlichen Hinterlassen
schaft der Kohorte von Intercisa der Beiname 
Antonina nur noch auf der Bauinschrift aus 
den Jahren 199—200 aufzufinden ist, die zu 
jener Zeit angebracht wurde, als Septimius 
Severus und Caracalla Mitkaiser waren, woraus 
Bersanetti darauf folgerte, daß Sept. Flaccus 
auch zwischen 200 und 211 Unterpannonien 
verwaltet hätte. 

Seither wurde der Beiname Antonina auch 
von zwei weiteren Stein den km älern der Kohorte 
bekannt. Das eine Denkmal ist ein auf die Zeit 
des Commodus, genauer auf die Jahre 184—185 
datierbares Fragment,92 an dem aus dem Trup
pennamen der Textteil [coh] I oder [co]h 
Aur.Antonina X H[emes . . . ] erhalten ist. 
Das andere ist der auf das basisartige Ehren
denkmal des Kaisers Olumnius Valens93 erin
nernde Grabaltar, auf welchem in der Form 
coh [ors Ajn t .X He [mes . . . ] der Rest der 
Truppenbenennung zu lesen ist. 

Aus den angeführten Inschriften kann ge
schlossen werden, daß die Kohorte von Hemesa 
nicht nur zur Zeit der Mitherrschaft des Septi
mius Severus und des Caracalla, sondern be
reits früher zur Regierungszeit des Commodus, 
sodann auch später zu der des Severus Alexan
der94 den ständigen Kaiserbeinamen Antonina 
gebraucht hat. Dieser Umstand entkräftet in 
hohem Maße den zweiten Teil des Vorschlages 
von Bersanetti. Da nämlich die ersten zwei 
Zeilen der Inschrift mit dem Namen des Lega
ten Sept. Flaccus gleicherweise auf den Namen 
Caracallas und Elagabals ergänzt werden kön
nen,95 der ständige Kaiserbeiname Antonina 
sich hingegen nicht auf die Jahre zwischen 200 
und 211 beschränken läßt, kann auf Grund des 
Gesagten die Statthalterschaft des Sept. Flac-
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eus mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf die 
Jahre der Regierungszeit des Caracalla bzw. 
auf die Jahre der Regierungszeit des Elagabals 
beantragt werden. 

Die obige Alternative läßt sich jedoch auf
lösen, wenn man die Statthalter Unterpanno-
niens zur Zeit Elagabals in Betracht zieht. Aus 
der Zeit zwischen der zweiten Hälfte des Jahres 
218 und 222 sind uns zwei Legaten der Provinz 
Pannónia inferior bekannt. 

Der eine ist PONTIVS PONTIANVS,96 der 
den Anzeichen nach in Unterpannonien der 
erste Legat Elagabals war97-100 und auf diese 
Weise Ael. Decius Triccianus, den hingerichte
ten Statthalter Opellius Macrinus unmittelbar 
ablöste. 

Der andere Legat ist ALPENVS AVI-
TIANVS, der mit demjenigen Statthalter L. 
Alfenus Avitianus für identisch gehalten wer
den kann, der in einem der Jahre zwischen 
210 und 220 Arabien verwaltete.101 Die für die 
Zeit Elagabals festgesetzte Datierung des Votiv-
steines von Csév,102 der den Namen Avitianus 
aufbewahrt, wird auch durch die eigenartige 
Dedikationsformel (pro salute, victo[ria] et 

perpetuitate Aug.) bekräftigt. Der Begriff der 
perpetuitas Augusti ist nämlich sosehr für das 
3. Jahrhundert und die Zeit des späteren Do-
minats typisch,103 daß die in der früheren 
Literatur aufgetauchte Datierung des Stein -
denkmals von Csév in die Zeit des Commodus 
bereits deswegen nicht in Betracht kommen 
kann.104-107 

Die verhältnismäßig kurze, nicht ganz vier 
Jahre lang dauernde Regierungszeit Elagabals, 
sowie die seit Septimius Severus übliche durch
schnittlich zweijährig erfolgende Ablösung in 
der Statthalterschaft in Betracht gezogen, kön
nen wir in Alfenus Avitianus mit Recht den 
unmittelbaren Nachfolger des Pontius Pontia-
nus erblicken. Neben ihnen beiden wäre in die 
Reihe der Legaten Unterpannoniens zwischen 
den Jahren 218 und 222 ein weiterer dritter 
Statthalter nunmehr schwerlich einzufügen. 
Von dieser Seite betrachtet, läßt sich daher 
fast mit Sicherheit annehmen, daß Septimius 
Flaccus Pannónia inferior irgendwann zwischen 
214 und 215 und nicht zur Zeit Elagabals ver
waltet hat. 
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ALFÖLDY GÉZA 

AQUINCUM VALLÁSI ÉLETÉNEK TÖRTÉNETE 

A pannóniai városok közül Aquincum római kori vallási viszonyait ismerjük legjobban. 
Ennek egyik oka az, hogy a város egykori lakóinak vallási elképzeléseiről és szokásairól igen gaz
dag régészeti emlékanyag maradt ránk (mintegy 300 feliratos emlék, számos ábrázolás, több fel
t á r t szentély stb.). Ugyanakkor a vallási élet problémáinak feldolgozása is jobban előrehaladt, 
mint másutt. Brelich Angelo, majd Nagy Tibor alapvető munkáikban megrajzolták a város vallási 
életének keresztmetszetét.1 Ami azonban máig sem történt meg, az az egyes kultuszokban tük
röződő vallásosság történelmi fejlődésének áttekintése. E feladat megoldása egyre inkább időszerű. 
Aquincum gazdasági-társadalmi-politikai történetére vonatkozó ismereteink napról napra gaz
dagodnak; s a város történetéről alkotott képünk mindaddig nem lehet teljes, amíg annak vallás
történeti része hiányzik. 

Hasonló célkitűzésű tanulmányt nemcsak Aquincumról nem írtak, de tulajdonképpen 
egyetlen római városról sem.2 Sőt, az egész császárkori vallásosság történetét sem sikerült még 
senkinek úgy összefoglalnia, mint a görög vallásét, vagy a római birodalom gazdasági-társadalmi 
életének vagy politikai viszonyainak történetét.3 Ennélfogva természetes, hogy az alábbiakban 
számos kérdés megoldatlan marad, és nem egy megállapítás bizonyára vitatható lesz. Úgy hisszük 
azonban, hogy tanulmányunk, amely a maga egészében kísérleti jellegű, így is hozzájárul a római 
Pannóniáról alkotott ismereteink teljesebbé tételéhez. Remélhetőleg fel fogja kelteni az érdeklődést 
és meg fogja indítani a vitát, amely előfeltétele annak, hogy a vallástörténet a vallási életnek igazán 
történeti tárgyalása legyen, és megkezdődjék egész Pannónia vallásos életének történeti feldol
gozása. 

Az idevágó kérdések vizsgálata csak a rendelkezésre álló forrásanyag keltezésének alapján 
lehetséges. Közismert tény, hogy ez a vallástörténeti szempontból legjelentősebb emlékek, a foga
dalmi feliratok és ábrázolások esetében nehezen oldható meg. Aquincumban azonban az emlék
anyag túlnyomó többsége bizonyos korszakok szerint szétválasztható.4 Időrendi csoportosítását 
úgy végeztük el, hogy külön-külön vizsgálhassuk a vallásos élet alakulását a következő korszakok
ban: Aquincum kezdeteitől a markomann háborúkig, a markomann háborúktól Severus Alexander 
haláláig, valamint Maximinus Thrax trónraléptótől a diocletianusi tetrarchia idejéig. Ezek a 
korszakok Aquincum gazdasági-társadalmi-politikai történetének többé-kevésbé elkülöníthető 
szakaszai, és elválasztásuk vallástörténeti szempontból is igen célszerűnek bizonyult, mivel a 
vallásos ideológia e három történeti szakaszban tartalmában és jellegében egyaránt másnak mutat
kozik. Igaz ugyan, hogy az emlékanyag mennyiségének megoszlása így korántsem arányos, mert 
kétharmad része a markomann háborúktól Severus Alexander haláláig eltelt időkből származik. 
Ez a körülmény azonban, amely önmagában is feltűnő és magyarázatra szorul, élesen elhatárolja 
ezt a kort az előzőtől és a következőtől. 

A vallásos élet története szerves része az aquincumi társadalom történetének. Ez egyszer
smind annyit is jelent, hogy a vallási viszonyok alakulása csak a város társadalomtörténeti fejlő
désének összefüggésében tanulmányozható és érthető meg. Ezért a forrásanyag feldolgozásánál 
célszerű külön tárgyalni a társadalom különböző rétegeinek vallásosságáról tanúskodó emlékeket. 
Az ezekből feltáruló kép nem mindenütt egyforma, és éppen e különbségek felismerése teszi lehe
tővé, hogy a vallásos élet ismerete a társadalom életét tükrözze vissza. 
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I 

A markomann háborúkat megelőző másfél évszázadból viszonylag kevés adatunk van 
Aquincum vallásos életének alakulására vonatkozóan. A mintegy 300 fogadalmi feliratból nem 
egészen 40 keltezhető a markomann háborúk előtti időkre. Ez a számarány önmagában is rendkívül 
feltűnő, és még kirívóbb, ha arra gondolunk, mennyire más a sírfeliratok számarányának megosz
lása a II . század közepét megelőző és az azt követő korokban. E jelenség megértése a ránkmaradt 
adatok elemzése alapján lehetséges, és hátterének tisztázása egyben feltárja a korai Aquincum 
vallásosságának legjellemzőbb vonásait. 

A korai fogadalmi feliratok jelentős részét a Traianus korától Aquincumban székelő hely
tartók, valamint a hadsereg tisztikarának oltárai alkotják. Az utóbbiak is mind II . századiak, 
kivéve a legio IV Flavia tábori térparancsnokának a Dii maiores sancti, illetőleg Silvanus silvest-
ris tiszteletére állított két oltárkövét az I. század végéről5 (1. kép). A helytartók oltárain, amelyek 
mindenesetre a tárgyalt korszak végére, a II . század 50—60-as éveire keltezhetők, a következő 
istenségek szerepelnek: Juppiter Optimus Maximus et Lares militares6 (2. kép), Juppiter Optimus 
Maximus, továbbá Neptunus, valamint a Dii conservatores,7 majd ismét a római főisten és vele 
együtt a Dii deaeque, illetőleg egy másik oltáron a Dii militares.8 Ebbe az összefüggésbe tartozik 
még egy aquincumi legióparancsnok Danuvius-oltára,9 valamint a legio I I adiutrix egyik princep-
sétől Silvanus silvestris tiszteletére állított oltárkő.10 Ezek a dedikációk világosan két csoportra 
oszlanak. Juppiter, a Dii maiores sancti (azaz a tizenkét római főisten) és a többi Dii a Lares 

militaresszal együtt a római állam és hadsereg 
legfőbb isteneit képviseli. Ezzel szemben Danu-
vius és Neptunus (aki Aquincumban szintén 
a Duna istensége) a hely isteni hatalmát jele
nítik meg, amint Silvanus silvestris is.11 Ezek 
a feliratok, illetőleg a bennük tükröződő kul
tuszok megvilágítják előttünk a legfelső tarto
mányi vezetőréteg és a légiós tisztikar vallásos 
életének jellegét. Az állam és a hadsereg istenei
nek kijáró tisztelet merőben hivatalos, mond
hatnánk, politikai színezetű volt. Elvégzésének 
kötelezettségén túl az oltárállítók számára 
személyesen aligha jelentett bármit is. A Dii 
militares és Lares militares kultusza sohasem 
talált talajra a katonatársadalom körében, 
mindig csak a legfelső tisztikar körére szorít-
kozott.12Többé-kevésbé ugyanez volt a helyzet 
a Dii maiores sancti esetében is.13 De Danu-
vius—Neptunust is csak helytartók, főtisztek 
tisztelték, rajtuk kívül legfeljebb kereskedők.14 

A határfolyam istensége, valamint Silvanus sil
vestris tisztelete nem több, mint formális elis
merése a másutt Genius loci néven megfogalma
zott helyi istenségnek, a római vallás alapvető 
magatartása értelmében, amely idegen terü
letre lépve mindig tudomásul vette az illető 
népek isteneinek létét, és gondoskodott ennek 
a kultuszban való deklarálásáról is.15 

1. kép. A legio IV Flavia tábori térparancsnokának 
oltárköve Silvanus silvestris tiszteletére az I. sz. 
végéről 
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2. kép. Iallius Bassus helytartó oltára Juppiter Optimus Maximus és a Lares militares tiszteletére, 156 és 158 
között. — 3. kép. Mercurius-oltár a II . sz. első feléből. — 4. kép. Aquincumi decurio oltára Juppiter Optimus 

Maximus tiszteletére a II. sz. első feléből 

A korai oltárok másik része altisztektől, közkatonáktól, veteránoktól, egyikük auxiliáris 
altiszttől származik. Ezek mind a II . századból valók. Az istenek közül ezeken elsősorban Juppiter 
Optimus Maximus szerepel, egy ízben Juno regina társaságában;16 ezenkívül mindössze Aescula-
piusszal és Hygiával találkozunk a tábori kórház tisztviselőitől származó fogadalmi feliratokon,17 

valamint a I I . század elején az aquincumi canabaeban lakó veteránok és római polgárok közös 
oltárán Vulcanusszal.18 Az oltárállításban tükröződő kultuszélet i t t is mindenfelé hivatalos volt, a 
hadsereg főistenei előtti kötelességteljesítés. Juppiter esetében ez különösen tisztán látszik abból a 
feliratból, amelyet Haterius Saturninus helytartó testőrei együtt állítottak.19 Vulcanus szintén a 
római hadsereg régi istene volt, akinek alakjához a győzelem gondolata is hozzákapcsolódott.20 A 
canabae-lakók kultusza, amelyet a két magister irányított, Juppiteróhez hasonlóan tisztán hiva
talos jelleggel rendelkezett. Ugyanez volt a helyzet a gyógyító istenek tiszteleténél is, amely csak a 
katonai kórház alkalmazottainál figyelhető meg. Ezek számára Aesculapius és Hygia kultusza 
ugyanolyan kötelességszerű volt, mint a katonáknál a római főistene. 

A polgári lakosság vallásos életére vonatkozó adatok egy I. századi Mercurius-felirattól 
eltekintve21 szintén mind I I . századiak (3. kép). Nagyobb részük a romanizált eraviszkusz 
arisztokrácia tagjaitól származik, akik a bennszülött civitas, valamint a 124-ben megalapított 
municipium vezetőrétegét alkották.22 Ezeken az oltárokon is leggyakrabban Juppitérrel találko
zunk (4. kép), valamint Juno reginával, rendszerint a főisten társnőjeként, egy esetben azonban 
egyedül is.23 A Juppiter—Juno-kultusz az őslakosság körében kétségtelenül helyi bennszülött 
hagyományokat is tartalmazott,24 a bennszülött arisztokrácia oltárai mögött azonban elsősorban 
mégis inkább a római főistennek kijáró tiszteletet kell látnunk mint indítékot. Az eraviszkusz 
vezetőréteg, amelynek tagjai Traianustól, Hadrianustól és Antoninus Piustól kapták polgárjogu
kat, Juppiter-felirataikkal a római államhoz való hűségüket jut ta t ták kifejezésre. Kultuszéletük 
hivatalos jellege jól látszik abból, hogy ez szorosan összekapcsolódott a császártisztelettel. Az 
egyik Juppiter-oltárt 164-ben augusztus 1-én, a császárkultusz egyik fő ünnepén emelte egy 
Antoninus Piustól polgárjogot kapott aquincumi bennszülött, mégpedig Marcus Aurelius ós Lucius 
Verus salusáért, illetőleg győzelméért és szerencsés visszatéréséért a parthus hadjáratból.25 Had
rianus uralkodásának 10 éves jubileuma alkalmából, 127-ben Aquincum lakói közösen állítottak 
oltárt salusáért Juppiter Optimus Maximusnak.26 Az eleve hivatalos ós inkább politikai, 
mint vallási jelentőségű császárkultusz egyébként is elterjedt az aquincumi bennszülött arisztok-
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rácia körében. Egy eraviszkusz származású előkelőség aedilis-tisztségének elnyerése alkalmából 
fogadalmi emlékkel tisztelte meg Hadrianust, akitől polgárjogát is kapta.27 A római főisten ós a 
császár tisztelete mellett más kultuszokkal nemigen találkozunk a bennszülött arisztokrácia köré
ben. Liber pater, aki egy városi decurio oltárán szerepel,28 a bennszülöttek szemében kétségkívül 
eraviszkusz istent is jelentett,29 ez a votum azonban valószínűleg ismét az államvallással függ 
össze, amelyhez liber-Dionysos Hadrianus óta egyre közelebb került.30 

Jóval kevesebbet mondanak a feliratok az egyszerűbb polgári rétegek vallási viszonyairól. 
A peregrinus jogú vagy libertusi állású bennszülöttek oltárain ismét Juppiterrel találkozunk, 
valamint a silvanusi istenkörrel.31 Mindkét kultusz esetében bennszülött hagyományok éltek 
tovább az interpretatio Romana leple alatt. A Juppiter-feliratok hátterében azonban ismét szá
mításba jöhet a római államhoz való hűség hangoztatása, esetleg bizonyos társadalmi előnyök, 
így a római polgárjog elnyerése érdekében. A gazdagabb libertusok egyébként Aquincumban a 
collegium Augustalium keretében külön testületbe tömörültek, amelynek formális feladata a 
császártisztelet ápolása volt.32 138-ban, Antoninus Pius trónraléptekor ez a testület praefectusával 
az élen hivatalosan oltárt állított Augustus numenje és az új császár geniusa tiszteletére.33 Talán a 
libertusokhoz kötődött ezekben az időkben Nemesis istennő tisztelete, amely Aquincumban 
Antoninus Pius korában terjedt el, amikor az amfiteátrumokkal együtt a hozzájuk tartozó Nemesis
szentélyeket is megépítették.34 Többet tudunk a helytartói libertusok vallásos életéről. Ezek főleg 
ugyanazok az istenek előtt rótták le tiszteletüket, amelyek előtt patrónusaik, így Juppiter Optimus 
Maximus és üanuvius előtt.35 I t t világosan a helytartók megismert hivatalos kultuszának utánzá
sáról van szó. Más a helyzet az egyik oltár esetében, amelyet Haterius Saturninus helytartó csa
ládjának salusáért libertusa, Arpocras állított, Deus Invictus, azaz Mithras tiszteletére.36 Ez a fel
irat, amely az állító pater-tisztségének említésével már szervezett mithraikus közösség létéről is 
tanúskodik, ha csak szűkebb libertus-közösség keretén belül is, nem hivatalos kultusz emléke, 
hanem a bensőséges magánvallásosság kibontakozása felé mutat. Miután azonban ez a votum már a 
markomann háborúkat közvetlenül megelőző időkből, a 160-as évek elejéről származik, nem jel
lemző a tárgyalt korszak egészének vallásos életére. 

Az egyes társadalmi rétegek kultuszainak áttekintéséből mindenekelőtt az a megállapítás 
szűrhető le, hogy az oltárállítás jobbára csak a helytartók és a tisztikar, többé-kevésbé a katonaság, 
valamint a városi arisztokrácia és a tehetősebb libertusok körében terjedt el, azaz egészében véve 
azoknál a rétegeknél, amelyek a hivatalos államéletben nagyobb szerepet játszottak. Ezek vallási 
viszonyaira a feliratok meglehetős fényt vetnek. Az oltárfeliratokban tükröződő kultuszélet szinte 
mindenütt hivatalos jellegű volt, az állam és a hely istenségeinek formális tiszteletében merült ki.37 

Az oltárállítás inkább politikai, mint valóságos vallási célokat szolgált, vagy legalábbis politikai 
színezettel is rendelkezett. A fogadalmi kőemlékek állításával az illető személy nem egy elképzelt 
isteni világgal való bensőséges, személyes kapcsolatot jut tatot t kifejezésre, hanem csak kötelesség
szerűen deklarálta, hogy elismeri az istenek létét, vagy inkább az állam isteni jellegét. A vallás így 
távol állt attól, hogy átfogja az életet, és követőjétől annak az állam iránti hűségén túl bármilyen 
belső odaadást vagy erkölcsi kötelezettséget megkívánjon. Mindez nem más, mint alapvető ter
mészete a római religiónak, amely végső soron nem volt más, mint az állammal szembeni maga
tartás egyik fajtája, és isteneitől — noha ezeket elismerte, és ezt az elismerést a kultuszban rend
kívül gondosan kifejezte — nem várt belső élmény tartalmat, mint például a görög vallás, nem 
beszélve a keleti kultuszokról és a kereszténységről.38 A rómaiak isteneiket nem annyira az 
egyén segítőinek érezték, hanem inkább az állam legmagasabb képviselőinek és védnökeinek.39 

Amellett a markomann háborúkat megelőző kor éppen az a korszaka volt a római birodalomnak, 
amikor legalábbis a vezető rétegek körében a formális kultuszélet mögött a személyes vallási igé
nyek teljesen háttérbe szorultak, sőt, a legműveltebb rétegeknél az istenek iránti közöny olykor az 
istenek tagadásához vezetett.40 A vallási közönynek az Antoninusok korában Aquincumban nagyon 
is megfelelő talaja volt. A város zavartalanul fejlődött, és az „aranykor" békés virágzása tel
jesen elvonta a figyelmet a transzcendens világról. Mindez egyben rávilágít arra a kérdésre is, 
amelynek fölvetéséből kiindultunk. Az a körülmény, hogy a fogadalmi feliratok száma a mar
komann háborúk előtti időkben annyira gyér, egyik oldalról azzal magyarázható meg, hogy állítá-
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suk nem fakadt személyes belső igényből,41 és inkább csak azok tették meg, akiknek ez köteles
ségük volt, vagy akik érdekeik megvalósításának útját lát ták benne. 

Nem érvényesíthetők azonban ezek a megállapítások azokra a társadalmi rétegekre, 
amelyek körében az oltárállítás szokása csak kevéssé vagy egyáltalán nem terjedt el. Elsősorban a 
városi lakosság szegényebb szabad elemeiről van szó, azaz főleg a bennszülöttek tömegeiről. Az 
oltárok hiányát náluk az a tény indokolta, hogy a romanizáció Aquincumban és környékén az 
őslakosság körében csak viszonylag későn, Traianus korában indult meg.42 Ez bizonyos területeken 
közvetlen és gyors hatást gyakorolt a bennszülöttekre, elsősorban politikai, valamint gazdasági 
és társadalmi téren, a szellemi életben viszont csak később éreztette hatását. Igaz ugyan, hogy 
bizonyos változások ezen a területen is történtek a korai időkben; így kétségtelen, hogy az ősla
kosság a csontvázas temetkezésről a hamvasztásosra a romanizáció hatása alatt tért át.43 Egé
szében véve azonban a mindig konzervatív természetű vallási képzetek szívósan tartot ták magukat 
a régi formák között. A bennszülöttek széles tömegeinél alig terjedt el a római kultuszforma, azaz a 
maradandó kőemlék állításával járó votum, és maguknak a római isteneknek a tisztelete. Ósi 
isteneik, mint Teutates, Sedatus, Ciniaemus, Minitra stb. még a I I I . században is éltek, ha nem is 
változatlanul.44 A bennszülöttek közül a markomann háborúk előtti időkben csak a leginkább 
romanizált és egyszersmind az államéletben legjobban érdekeltté te t t arisztokrácia vette át a 
római kultuszformát és a római isteneket is, amelyeket saját isteneivel azonosaknak ismert fel. A 
törzsi vezetőréteg azonban, amely minden eszközzel rómainak igyekezett magát feltüntetni, azt is 
megtanulta a rómaiaktól, hogy a vallás fő célja az állam szolgálata. így többé-kevésbé magába 
szívta a vallás külsőséges, hivatalos felfogását is. 

Mindez természetesen hosszú fejlődés eredménye volt, amelynek áttekintése egyelőre meg 
csak fő állomásain keresztül lehetséges. Augustus korától Domitianus koráig Aquincumból egyet
len fogadalmi feliratunk sincs. A római vallás ezekben az időkben még nemigen vert gyökeret a 
város területén. Nem is volt erre igazi lehetőség, mert azok az idegenek, akik a domitianusi hábo
rúk előtt nagyobb számban idekerültek, közelebbről az auxiliáris katonák, maguk is jóformán tel
jesen romanizálatlan elemek voltak.45 A bennszülöttek vallásos élete ezekben az időkben még 
mindig teljesen a régi keretek között mozgott, amint társadalmi-gazdasági életük is. A változás a 
domitianusi háborúkkal következett be. Miután Aquincum 89-ben legióstábor lett,46 sok roma
nizált elem került ide, és ugyanakkor a település jelentőségének megnövekedése szükségessé tette 
az őslakosság helyzetének rendezését. Az I—II. század fordulóján meginduló romanizáció magával 
hozta a római vallás elterjedését. Bizonyára jelentős előrelépést hozott magával az a körülmény, 
hogy 106-ban Pannóniát kettéosztották, és Pannónia inferior fővárosa Aquincum lett.47 Ez annyit 
jelentett, hogy Aquincum lett a tartományi császárkultusz központja is.48 Ezt a tisztséget legalább
is a m arkomann háborúk előtt elsősorban a bennszülött arisztokrácia tagjai töltötték be,49 akik a 
császárkultusz aktív végzésével közelebb kerültek a római valláshoz. További átalakulást idézett 
elő a polgárváros municipális rangra emelése 124-ben. Ez különböző hivatalos kultuszintézmények 
bevezetésével járt . Ezek nemcsak lehetőséget adtak a hivatalos államvallás gyakorlására, hanem 
legalábbis a vezetőrétegek számára ezt kötelezővé is tették. Ezután a vallásos élet nagyjából 
egyenes vonalban fejlődött a I I . század közepéig. Csak közvetlenül a markomann háborúkat meg
előző időkben mutatkoztak olyan jelenségek, amelyek már a jövő fejlődés árnyékát vetítették 
előre, így a Nemesis-kultusz és főleg a Mithras-vallás megjelenése. 

I I 

Az aquincumi fogadalmi feliratok száma a markomann háborúk után ugrásszerűen meg
nőtt. Az egész leletanyagnak mintegy kétharmad része a I I . század utolsó és a I I I . század első 
harmadából származik. Ez a körülmény, amely önmagában is a vallásos élet nagy átalakulására 
enged következtetni, lehetővé teszi a markomann háborúk utáni rendkívül jelentős változások 
megfigyelését. Erre annál is inkább fennáll a lehetőség, mivel a feliratok most már nem csak egy 
viszonylag szűk vezetőréteg vallási viszonyait tükrözik közvetlenül vissza, hanem az egész tár
sadalomét. 
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5. kép. Q. Caecilius Rufinus Crepereianus helytartó 6. kép. Q. Caecilius Rufinus Crepereianus helytartó 
oltára Juppiter Optimus Maxi mus tiszteletére a III. sz. oltára Juno Caelestis tiszteletére a III . sz. első év-

első évtizedéből tizedéből 

A helytartók és a légiós tisztikar fogadalmi oltáraiból világosan lemérhetők a fejlődés új 
irányai. A fő szerepet változatlanul a római államvallás istenei játsszák, így Juppiter Optimus 
Maximus (5. kép), kisebb mértékben Mars, Minerva, valamint a hadsereg korábban is megismert 
istenségei, így a Lares militares és a Dii militares.50 Megjelennek olyan perszonifikációk is, mint a 
markomann háborúk idején a legio I I adiutrix egyik expediciós különítményénél a Victoria 
Augustorum51 vagy Septimius Severus alatt az Urbs Roma.52 Ebből a két utóbbi kultuszból egy
ben az is kitűnik, hogy a római államvallás hagyománya szorosan a császárkultuszhoz kapcsoló
dott. Ennek jelentősége a markomann háborúk után a legfelső tartományi vezetőréteg körében 
igen szembetűnő. Az állam és a hadsereg istenei tiszteletére állított oltárok közül többet az ural
kodók salusáért emeltek.53 Jellemző, hogy az uralkodó iránti vallásos hódolat meg olyan esemé
nyeknél is nyomon követhető, amelyeknek valójában semmi közük sem volt a vallásos élethez, 
így egy praesidium építése is erre ad alkalmat.54 Az uralkodókhoz kapcsolódó perszonifikációk és a 
császárok salusáért teljesített votumok55 mellett megfigyelhető a császárkultusz két újabb iránya is. 
A helytartók hivatalos oltárain gyakran jelennek meg olyan istenségek, amelyek az uralkodóház 
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különleges pártfogói voltak, így Septimius Severus alatt Juno Caelestis (a karthágói Tanit)56 

(6. kép), Caracalla alatt a római főistennel azonosított Sarapis,57 Severus Alexander alatt Hercules 
és Liber, a Severus-dinasztia két végső soron afrikai eredetű védistensége.58 Ezeket az oltárokat 
jellemző módon rendszerint éppen az uralkodók salusáért, győzelméért állították. Még lényegesebb 
volt egy másik forma, amely már a császár nyílt istenítósével volt határos: az uralkodó numenjé-
nek tisztelete, amely Aquincumban először Caracalla korában figyelhető meg, egyelőre csak a 
helytartók és tribunusok körében, s az állam, valamint a hadsereg isteneinek tiszteletével kap
csolatban.59 Mindezekből a kultuszokból máris kirajzolódik a kor vallásos életének néhány újszerű 
vonása: a római hagyomány jelentősége megnőtt, és erősen a császárkultuszhoz kapcsolódott, 
amely központi szerephez jutott . Nyíltabban előtérbe került ezekben az időkben a hely istensége 
előtti formális hódolat is, mint korábban, és ez is elég szoros szálakkal kötődött a császárkultusz
hoz. Amellett, míg a megelőző időkben a hely istenségét a bennszülött eredetű istenvilág valamelyik 
jelentős alakja képviselte ^(Danuvius—Neptu
nus, Silvanus), most ez a kultusz elvontabb jel
leget kapott. Septimius Severus uralomraj utasa 
után az egyik aquincumi helytartó Dis et genio 
provinciáé Pannóniáé (7. kép), valamint For
tunáé huius loci ajánlással állított oltárokat a 
legio tábori szentélyében.60 Severus Alexander 
alatt olyan sajátos istenalakkal találkozunk, 
mint Hercules Illyricus.61 Éppen ebben a kor
szakban, terjedt el a Duna-vidéken a Genius 

Illyrici fogalma is.62 A császár és a hozzá kap
csolódó állami istenkör, valamint a hely geniusa 
iránti hivatalos kultusz mellett azonban a hely
tartók és a tisztikar oltárai a vallási fejlődés 
egy másik irányát is visszatükrözik. Megfigyel
hető ugyanis e rétegeknél néhány olyan kultusz, 
amely a korábbi időktől nemcsak tartalmában, 
de jellegében is idegen volt. Suetrius Sabinus, 
Aquincum egyik helytartója Caracalla idején 
hazai isteneinek állított oltárokat: Juppiter Ac-
cio, Hercules Amphissensis, valamint a Dii re
duces patrii tiszteletére.63 Egy moesiai eredetű 
tribunus Septimius Severus alatt Apollo conser
vator ós Diana conservatrix alakjaiban a nyu
gati thrák provinciák romanizált istenségeit 
tisztelte,64 egy másik tribunus oltárán pedig a 
római főisten mellett szintén hazai istene, a pat-
rasi Artemis jelenik meg.65 Egy további oltáron 
az afrikai Hammon és Juppiter Optimus Maxi-
mus egy alakban felfogott képzetével találko
zunk66 (8. kép). Legfontosabb azonban, hogy a 
I L I század elején Mithras kultusza is elterjedt a 
legfelső tisztikar és kormányzóréteg körében.67 

A helytartókhoz ós főtisztekhez személyesen 
közelebb álló hazai istenek, valamint az emlí
te t t két keleti istenség tisztelete, ha olykor 
hivatalos színezetet kaphatott is résztvevőinek 
társadalmi helyzete következtében, alapjában 
véve távol állt a hivatalos államvallástól. Az 
ebbe a körbe tartozó fogadalmi kőemlékek arról 7. kép. C. Valerius Pudens helytartó oltára Pannónia 

istenei és geniusa tiszteletére, 194 körül 
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tanúskodnak, hogy a hivatalos államvallás előírt kötelezettsé
gei mellett a legfelső provinciális vezetőréteg körében kibonta
kozásnak indult a személyes igényeket kielégítő magánvallá
sosság lehetőségeinek keresése. 

Hasonló képet mutat a közkatonák, mind a legionáriu
sok, mind az auxiliárisok, valamint más katonai egységek és a 
veteránok vallási élete. Juppiter Optimus Maximus itt egészen 
kiemelkedő szerepet játszott (9—10. kép), vele együtt többé-
kevésbé Juno regina tisztelete is.68 Nyomon követhető más ró
mai államistennek kultusza is, így Marsé, Minerváé.69 A római 
államvallás isteneinek tisztelete i t t is összekapcsolódott a csá
szárkultusszal, amelynek jelentősége a hadsereg körében feltű
nően megnőtt.70 A hivatalos vallásosság másik irányát a Genius 
loci formális tisztelete képviselte,71 és nagy szerepet kapott a 
hadsereg, konkréten a centuriák geniusának hivatalos kultusza 
is.72 Mindezek a kultuszok mellett i t t még erősebben kirajzo
lódik a személyes vallási igények kielégítésére való törekvés, 
mint a tisztikarban. Egyrészt igen jelentős szerephez jutott 
néhány istenkultusz, amely a helyi őslakosság vallásos életében 
gyökerezett, így elsősorban Silvanus, továbbá Liber, Terra 
mater stb. tisztelete.73 E kultuszok népszerűségét más ténye
zők mellett, amelyekről később teszünk említést, az egyéni 
vallási igények növekedésével lehet magyarázni, amelyeket 
ezek a konkrétabb funkciókörú és az egyszerűbb katonákhoz 
közelebb álló istenségek sokkal jobban ki tudtak elégíteni, mint 
az elvont állami és katonai kultuszok. Hasonló talajból táplál
kozott a gyógyító istenségek, Aesculapius, Hygia, Telesphoros 

tiszteletének elterjedése is,74 és közvetve ugyanide megy vissza a Nemesis-kultusz jelentőségének 
növekedése is: a sors- és halálistennő tiszteletének előtérbenyomulását a földi élet bizonytalan
sága, illetve a halál és a túlvilág problémáinak előtérbe kerülése hozta magával.75 A személyes 

8. kép. A legio IV Fia via tribunu-
sának oltára Hammon Juppiter 
Optimus Maximus, a Lares mili-
tares ós a többi isten tiszteletére 

a III. sz. első évtizedéből 

9. kép. A legio II adiutrix 
katonájának oltára Juppiter 
Optimus Maximus Capitoli-
nus tiszteletére a III. sz. 
elejéről 

10. kép. A legio II adiutrix 
veteránusának oltára Juppi
ter Optimus Maximus tiszte
letére a II—III. sz. forduló

járól 
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vallási igények kielégítésére azonban a keleti kultuszok voltak 
a legalkalmasabbak. Ezek közül a hadsereg körében azok követ
hetők nyomon, amelyek eszmevilágában központi helyet foglalt 
el a győzelem gondolata, elsősorban a halál és a rossz fölötti 
győzelemé, amely viszont a hadsereg földi győzelmének gondo
latával társult. Juppiter Dolichenus és Heliopolitanus tisztelete 
már a II . század végén, valószínűleg Commodus korában gyö
keret vert a katonaság körében76 (11. kép). Sokkal jelentősebb 
szerepet játszott a Mithras-vall ás, amely a I I I . század elején a 
katonáknál általánosan elterjedt.77 Az aquincumi táborváros 
Mithras-kultuszát ugyan ma még nem ismerjük kielégítően, 
annál többet mond viszont ennek jelentőségéről az a körül
mény, hogy az aquincumi legio katonái még vidéken is szenté
lyeket építtettek a perzsa napisten tiszteletére.78 

A polgári lakosság vallásos élete bizonyos tekintetben 
különbözik a katonákétól, alapvető tendenciái azonban azono
sak. A római államvallás kul-

I I . kép. A legio II adiutrix vete-
ránusának oltárköve a dolichei és 
heliopolisi Juppiter tiszteletére a 

II. sz. végéről 

tiválásában it t nem követke
zett be olyan fellendülés, mint 
a hadsereg körében. Juppiter-
rel ugyan it t is gyakran talál
kozunk, de ritkábban, mint a 

katonáknál, és inkább csak a municipális arisztokrácia köré
ben. A kapitóliumi triász-, valamint a felülről kezdeményezett 
Juppiter conservator-kultusz csak ennél a rétegnél talált vissz
hangra.79 A többi államisten közül Fortuna Augusta, Mars, 
Minerva, Neptunus és Hercules figyelhető meg, de csak ritkán 
és inkább csak hivatalos síkon.80 A császárkultusz, amely a ró
mai vallási hagyományt a saját szolgálatába állította, i t t is 
nagyobb szerephez jutott.81 E hivatalos kultuszok egészükben 
tekintve inkább formális jellegűek maradtak. Összehasonlít
hatatlanul mélyebb gyökerei lehettek azoknak a, nem-hivatalos 
kultuszoknak, amelyek sokkal inkább alkalmasak voltak sze
mélyes vallási igények kielégítésére. A helyi eredetű kultuszok, 
így Silvanus (12. kép), valamint Liber, Diana, Terra mater (13. 
kép), Bona dea stb. tisztelete rendkívüli népszerűségre tettek 
szert, főleg az alsó néprétegek körében.82 Sőt, felbukkantak olyan 
kultuszok is, amelyek nem romanizálódtak teljesen, így Sedatusé 
stb.83 A vallási problémavilág kiéleződése hozta magával Nemesis 
(14. kép), valamint a többféle alakban elképzelt alvilági istenpár 
kultuszának elterjedését.84 A vallási igényeknek leginkább mégis 
a keleti kultuszok feleltek meg, amelyek a markomann háborúk 
után a polgári lakosság körében általánosan elterjedtek. Igazol
ható az egyiptomi istenségek, Magna mater, Adonis, Dea Syria 
és Baltis, valamint Juppiter Dolichenus tisztelete.85 A döntő 
szerepet azonban it t is a Mithras-vallás játszotta. Ez a vallás, 
amelyet a I I . század közepén keleti eredetű rabszolgák vagy 
libertusok hoztak el Aquincumba (15. kép), már a markomann 
háborúk idejében elterjedt a városi arisztokrácia körében is. Az 
első aquincumi mithraeumot még ezekben az időkben építet
ték,86 talán ekkor vagy nem sokkal később egy másikat is.87 A 
I I . század legvégén és a I I I . század elején a polgárvárosban 

12. kép. Rabszolga Süvanus-oltára 
a II—III. sz. fordulójáról 

13. kép. Oltár Juppiter, Juno és 
Terra mater tiszteletére a III. sz. 

első feléből 
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14. kép. Rabszolga Nemesis-oltára 

eddigi tudásunk szerint legalább három új Mithras-szen-
tóly épült.88 Ezek donátorai rendszerint a városi arisztok
rácia tagjai voltak, és hívőközösségeik egy-egy városi elő
kelőség háznépét foghatták össze.89 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az aquincumi 
társadalom vallásos életében a markomann háborúk után 
rendkívül jelentős változások figyelhetők meg, és a fejlő
dés új tényezői mindenütt nagyjából ugyanabba az irányba 
mutatnak. Célszerű ezeket közelebbről megvizsgálni. 

A vallásos élet látszólag legjelentősebb faktora 
a római államvallás hagyománya, ezen belül elsősorban 
Juppiter Öptimus Maximus tisztelete. Ez így volt a korábbi 
időkben is, a római hagyomány szerepe azonban ebben 
a korban bizonyos mórtékig mégis megváltozott. Úgy 
tűnik, hogy a római tradíciók propagálására nagyobb súlyt 
helyeztek, mint a megelőző időkben. A Juppiter-kultusz 
jelentősége kétségtelenül megnőtt, de valószínűleg Marsé, 
Fortunáé, Herculesé is, az Urbs Roma isteni jellegének 
hangoztatására pedig korábban nincs is adat. Kétségtelen 
az is, hogy a markomann háborúk után nagyobb gon
dot fordítottak a régi római ünnepek fenntartására, vagy 

legalábbis jobban hangsúlyozták ezek jelentőségét. Ezzel magyarázható, hogy egyes dedikációkon 
gondosan föltüntették az állítás napját, amely valamely római ünneppel esett egybe. A markomann 
háborúk alatt Concordia régi ünnepének megtartására lehet következtetni,90 214-ben pedig a 
rómavárosi Fors Fortuna-ünnep megtartásáról tudunk.91 Ugyanebben az évben Intercisában a 
Volcanalia továbbéléséről van adatunk.92 Ennek a fejlődésnek az okát tévesen keresték a dunai 
provinciák erős romanizációjában és mély Róma-öntudatában.93 A magyarázat abból a körülmény
ből adódik, hogy a római hagyomány feléledése egyidejű a császárkultusz előtérbenyomulásával, és 
éppen a császárkultusz szolgálatába illeszkedik bele. E hagyomány szerepe nem volt más, mint 
keret és lehetőség a császár tiszteletére, aki a római impérium nagyságának és istenségének meg
testesítője. Jellemző, hogy a római tradicionalizmus elsősorban a vezetőrétegek életében követ
hető nyomon, és ott is majdnem kizárólag hivatalos síkon, és a 
régi istenek közül is csak azok kerültek előtérbe, amelyek régóta 
szoros szálakkal kapcsolódtak a rómavárosi kultuszban az ural
kodó alakjához. Teljesen formálisnak azonban ez a tradicionaliz
mus mégsem minősíthető. A színtelen Juppiter-feliratok sorában 
néhány olyan is akad, amelyet betegségből való gyógyulásért, 
háborúból való szerencsés visszatérésért állítottak, azaz személyes 
igényekből.94 Amellett, ha Mars, Minerva, vagy éppen Urbs Roma 
nem is terjedtek el soha a széles néptömegek körében, néhány olyan 
kultusznak, amely ebben az időben szorosabb kapcsolatba került a 
császárvallással, kétségtelenül népi talaja is volt, így Hercules 
tiszteletének. Egészében véve azonban a római tradicionalizmus 
mégis formálisnak és külsősógesnek hat, főleg akkor, ha összeha
sonlítjuk a személyes vallási igényekből táplálkozó kultuszokkal. 

A kor vallásos életének másik, szintén általánosan meg
figyelhető alapvető tényezője a császárkultusz jelentőségének nagy 
megnövekedése. Nemcsak a korábbi forma, a császár salusáért való 
oltárállítás terjedt el erősen, hanem a császári házhoz közelebb álló 
istenségek, sőt az uralkodó numenje iránti tisztelet is, az utóbbi 
egyenesen az uralkodó iránti feltétlen odaadás, a devotio hangozta- 15- kép. Libertus oltárköve In-
. , , , . , . . , . , „ p . , , , ,, „ ,, , victus deus (Mithras) tiszteletére 
tasaval. A dolog természeténél íogva mindezek a kultusziormak es 198-ból 
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az egész császártisztelet felülről indult ki, és mindig hivatalos jellegű is maradt. Jellemző módon 
elsősorban a vezetőrétegek, illetőleg a hadsereg körében terjedt el, ahol egyébként a római 
tradíciók felélesztése is nagyobb eredményekkel járt. Politikai szempontokon túl kétségtelenül 
volt valami vallási tartalma is, elsősorban azért, mert a császárkultusszal összekapcsolódó kul
tuszok közül nem egy, így Sarapis vagy Liber tisztelete népszerű volt a tömegek körében is. 
Arra azonban legalábbis ebben a korban nem volt alkalmas, hogy mélyebb vallási igényeket is 
kielégítsen. 

Hasonlóképpen hivatalos és kötelességszerű volt a markomann háborúk utáni idők vallási 
helyzetének egy további jelensége is, a hely istenségének kijáró tisztelet. A dunai provinciák, első
sorban Pannónia katonai vezetőszerepének megalapozása Septimius Severus uralomraj utasával 
oda vezetett, hogy a hivatalos állami kultusz nagy súlyt fektetett az illető provinciák istenvilágá
nak formális tiszteletére, amelyet a császárkultusszal is kapcsolatba hozott. Jól jellemzi ezt a vál
tozást a Genius provinciáé, Fortuna loci, Genius loci tiszteletének elterjedése, de hivatkozni lehet 
arra a rendkívül érdekes fogadalmi feliratra is, amelyet a lyoni csata, Septimius Severus végső 
diadala alkalmával egy germániai legio tribunusa saját egységének védistennői mellett a Matres 
Pannoniorum et Dalmatarum tiszteletére állított, a császár és családja salusáért.95 Ezek a jelen
ségek azonban Aquincumban, éppúgy mint másutt, a hivatalosság síkján maradtak, és az élő 
vallásosságba nem hatoltak be. Ugyanez áll egy másik kultuszra, amely az előzőtől nehezen választ
ható el: a hadsereg isteni mivoltának hangoztatására a Genius centuriae vagy Hercules Illyricus 
formájában. A provincia földje és hadserege iránti vallásos tisztelet, amely összefoglaló formáját a 
Genius Illyrici kultuszában kapta, annak ellenére, hogy az aquincumi és más katonák szemében 
kétségtelenül rendkívül impozáns lehetett, a dunai provinciák és általában a hadsereg vezető
szerepének hivatalos ideológiai reflexiója maradt. 

A markomann háborúk után az aquincumi társadalom vallásos életében az egyik első 
helyet azoknak az isteneknek a köre foglalta el, amelyek a bennszülött és római istenképzetek 
összeolvadásából alakultak ki, így Silvanus, Liber, Diana, Terra mater, a Silvanae, Bona dea 
alakja. Amellett főleg ebből a korból ismerjük az eraviszkuszok ősi isteneit is (Teutates,Sedatus, 
Ciniaemus, Suleviae).96 Ezek a kultuszok az előzőkkel ellentétben elsősorban az egyszerű népréte
gek körében játszottak nagy szerepet, a legfelső provinciális vezetőréteg vallásos életéből teljesen 
hiányoztak. Hivatalos jelleggel rendszerint nem rendelkeztek, legfeljebb olyan esetben, mint 
Liber kultuszában, amely azon túlmenően, hogy helyi hagyományokra épült, egyszersmind a 
Severus-császárok egyik hazai istenének tisztelete is volt.97 E kultuszok előtérbe kerülése részben a 
romanizáció előrehaladásában gyökerezett. Caracalla polgárjogreformjának idejére ez Aquincum
ban lényegében befejeződött, és eredményei többek között abban is megmutatkoztak, hogy az ős
lakosság körében elég általánosan elterjedt isteneiknek római néven és római kultuszformák 
szerinti tisztelete. Ez az utóbbi körülmény, azaz az oltárállítás szokásának elterjedése tette lehe
tővé, hogy a bennszülött istenek nevei is fennmaradjanak számunkra.98 Kétségtelen azonban, hogy a 
romanizáció egymagában nem magyarázza meg e kultuszok nagy jelentőségót, elsősorban azt a 
jelenséget, hogy ezek igen nagy népszerűségre tettek szert Aquincum idegen eredetű, elsősorban 
a markomann háborúk után betelepített lakosainál is. Miután széles körben elterjedt és amellett 
nem-hi\ atalos kultuszokról van szó, nem gondolhatunk arra, hogy itt egyszerűen a provincia 
vezetőszerepónek formális ideológiai tükröződéséről van szó, mint a hivatalos Genius loci esetében. A 
helyi kultuszok fellendülése a vallási átalakulás, a vallási igények nagy megnövekedése következ
tében állott elő. Ezektől az istenektől, akik általában kettős, életadó és amellett a halállal 
összefüggő természettel rendelkeztek, a konkrét nehézségekben több segítséget lehetett várni, 
mint az elvontabb római államistenektől. A bennszülött istenekkel szembeni magatartás válto
zását, amely a nyugati provinciák életében általánosan lemérhető,99 igen jól jellemzi néhány ese
mény maguknak a császároknak az életében. Marcus Aurelius a markomann háborúk kitörése és a 
nagy pestisjárvány idején különböző „bennszülött" papokat hívott Rómába, a főváros szakrális 
megtisztítására.100 Septimius Severus a Clodius Albinus elleni háború során pannon jóspapoktól 
kért tanácsot a küzdelem eshetőségeiről.101 Mindennél jellemzőbb azonban Caracalla esete, aki 
betegsége alkalmával Grannustól, a kelta gyógyító forrásistentől várt segítséget.102 
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A személyes vallási igények, az istenekkel való közvetlen kapcsolat és az istenektől várt 
megváltás vágya legtisztábban a keleti kultuszok elterjedésében jutott kifejezésre, amely ennek a 
korszaknak mindenfelé egyik legfontosabb vallástörténeti jelensége.103 E kultuszok is leginkább az 
alsó néprétegek körében voltak népszerűek, sőt, terjedésüket elsősorban ezeknek köszönhették. 
Hivatalos jellege ezeknek a kultuszoknak kevésbé volt, és ha ez mégis fennállt, mint Aquincumban 
Sarapis, másutt Juppiter Dolichenus, vagy később mindenfelé Mithras-Sol esetében, ez abból adó
dott, hogy fokozatosan magukkal ragadták a társadalom magasabb rétegeit is, föl egészen a csá
szári trónig. E kultuszok nem egyforma erővel terjedtek el Aquincumban. A kisázsiai, szír és egyip
tomi istenek tisztelete kétségtelenül jelentős szerepet játszott a város vallásos életében, de még
sem olyat, mint Mithras vallása. Ez az utóbbi gazdag teológiai tartalmával, magas erkölcsi követel
ményeivel és eszményeivel, valamint vonzó és színes liturgiájával a legnagyobb fokon volt alkalmas 
arra, hogy betöltse a vallásban megnyugvást kereső emberek megváltás és istenélmény utáni 
vágyakozását. Aquincumban ez a kultusz a Severusok korában olyan jelentőségre emelkedett, hogy 
áthatotta a legfelső provinciális arisztokrácia vallásos életét is.1(M 

A vallási viszonyok átalakulásának további tünete néhány olyan görög—római kultusz 
újjáéledése, amely korábban nem játszott jelentős szerepet. A gyógyító istenektől azt remélték, 
hogy a földi bajokon segítenek. A halálistenek, Nemesis és az alvilági istenpár tisztelete a túl
világi élet problémájának előtérbekerülése folytán lendült föl. Ebben az összefüggésben kell még 
egyszer utalnunk a legfelső vezetőréteg ,,hazai istenei" -nek tiszteletére is, amely szintén a szemé
lyes vallási igények jelentőségét tükrözi vissza. 

A különböző jellegi! és jelentőségű kultuszokból a kor vallásos életének még egy jellemző 
vonása kirajzolódik. A korábbi időkkel szemben több olyan felirat maradt fenn ebből az időből, 
amelyet egyszerre több istennek állítottak.105 Emellett valamely isten neve után nemegyszer ,,az 
összes isteneknek és istennőknek" vagy ,,a többi isteneknek és istennőknek" szóló ajánlást olvas
hatjuk.106 Ez azt jelenti, hogy egy-egy istenséget a kor embere már nem érzett alkalmasnak prob
lémái megoldására, hanem egyszerre több, sőt az összes isten segítségül hívását tar tot ta szükséges
nek; jellemző módon elsősorban az államistenek mellett. Ennek a bizonytalanságnak később az 
lett az eredménye, hogy a különböző istenek a szinkretisztikus—henotheisztikus fejlődés litján 
egyre kevésbé különböztek egymástól, és lassan valósággal egy alakká olvadtak össze.107 Ennek 
az egyetemes fejlődésnek a csírái Aquincumban már a Severusok korában világosan látszanak, 
Juppiter és Neptunus között a különbség már ebben az időben bizonyos fokig elmosódott,108 sőt, két 
olyan keleti isten között is, mint a dolichei és heliopolisi Juppiter.109 Nem tettek éles különbséget 
Juppiter és Liber pater között sem.110 I t t újra ugyanarról a jelenségről van szó, amelyet az előb
biekben is többször megfigyeltünk. Az emberek a vallásban kerestek kiutat és megoldást, az iste
nektől várták a segítséget. Az istenekről alkotott elképzeléseik pedig aszerint változtak, ahogy 
ezek a növekvő igényeket ki tudták elégíteni. 

Ha megkíséreljük közös nevezőre hozni mindezeket a tényezőket, nem nehéz észrevenni, 
hogy Aquincum vallásos életében a markomann háborúk után két alapvető törekvés bontakozott 
ki. Az egész társadalomban, de főleg az alsó rétegeknél világosan látszanak a körvonalai egy olyan 
fejlődésnek, amely a markomann háborúk előtti időkben majdnem teljesen ismeretlen volt, leg
feljebb a I I . század közepén mutatkoztak szórványos jelei. A földi élet problémái rendkívül kiéle
ződtek, s az emberek nem önmaguktól várták ezek megoldását, hanem az istenektől. Az evilági lét 
kérdéseinek fölébe emelkedett a halál és a túlvilági élet problémája, miután a nehézségekből a 
kiutat csak az istenek segítségével tudták elképzelni.111 A segítség-remélés alapja azonban a sze
mélyes kapcsolat az istenekkel, akik a reményt, a biztonságot, a megváltást adhatták. Hogy elsőnek 
fölvetett kérdésünkre visszatérjünk: e személyes kapcsolat keresésének egyik, mindenesetre régi 
nyomokon haladó útja volt az oltárállítással járó votum, amelynek gyakorlása éppen azért terjedt 
el rendkívüli mértékben, mert bizonyos fokú biztonságot eredményezett az istenekkel való kap
csolat keresésében. Ezeknek a transzcendentális igényeknek a kielégítésére viszont a régi római 
államistenek nem voltak alkalmasak, ezért az emberek a legkülönbözőbb kultuszokban kerestek 
választ a legalapvetőbb kérdésekre, sőt, egyszerre több kultuszban is, amelyek egyre közelebb 
kerültek egymáshoz. Ez a vallási keresés volt a legfőbb jellegzetessége a tárgyalt kornak. Kibon-
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takozása az alsó néprétegek köréből indult el, de a II—III . század fordulójára már az egész társa
dalmat áthatotta. Ezzel a fejlődési iránnyal szemben azonban észrevehető egy másik tendencia is. 
Azokról a hivatalos kultuszirányzatokról van szó, amelyek a római államvallás mesterséges újjá
élesztésén, valamint a hely istenségének tiszteletén, illetőleg a császárkultusz konkrét formáin 
keresztül egyre inkább az uralkodó alakja köré összpontosultak. Ennek a törekvésnek is megvolt a 
maga társadalmi talaja, különben ki sem bontakozott volna, és nem ért volna el eredményeket. Az 
előzővel szemben azonban nem az alsó néprétegek körében született, hanem felülről indult ki, és 
hivatalosan terjesztették. Bizonyos sikereket el is ért, de nem hatotta át a társadalmat, és messze 
volt attól, hogy pótolja mindazt, amit az élő magánvallásosság tudott adni az embereknek. Mentől 
lejjebb haladunk a társadalmi ranglétrán, annál kevésbé fogta meg az embereket. Társadalom- és 
vallástörténeti jelentőségét azonban ez nem csökkenti, és a későbbi fejlődés során ez csak növeke
dett. 

A személyes megváltás vágya, valamint az ennek megfelelő kultusz és istenfogalom keresése 
egyfelől, illetőleg a császárkultusz másfelől, helyesebben a kettő kölcsönhatása vetette meg az alap
ját a következő idők fejlődésének, és ezen keresztül beláthatatlan jelentőségű volt az egész késő-
római világ szellemi életének alakulására. Nem sajátosan aquincumi és nem is pannóniai tünetek 
voltak ezek, hanem egyetemes jelentőségűek, és okaikat is a római birodalom egyetemes történeté
ben kell keresnünk. A vallással szembeni magatartás és a vallási világkép megváltozása a római 
birodalom válságának és hanyatlásának, a rabszolgatartó társadalom bomlásának problémájára 
megy vissza. A változás jelei az impérium vallási viszonyaiban már a I I . század első felétől kezdve 
tapasztalhatók, amint a rabszolgatartó társadalom krízisének kezdete is.112 A császárkultusz 
előtérbenyomulása konkréten Septimius Severus monarchiájának jellegéből származik, amely az 
első határozott lépés volt a dominátus felé vezető úton. Viszont ennek a változásnak is megvoltak a 
maga előzményei, elsősorban a Antoninusok késői korában,113 és végső soron ez is az előző kérdésre 
megy vissza: az uralkodói hatalom megnövekedése ós ennek ideológiai érvényesítése megint csak a 
római társadalom kibontakozó válságának velejárója, részint mint a principátus kezdődő bomlá
sának tünete, részint mint a nyílt politikai krízis elkerülésének egyedül járható útja. Semmiképpen 
sem lehet feladatunk, hogy ezt a számtalanszor megvitatott és a modern kutatás által új megvilá
gításba helyezett kérdést —• ahogy Kornemann jellemezte: a problémák problémáját — it t a maga 
általánosságában elemezni próbáljuk. Nem lehet célunk még a nagy válság pannóniai vonatkozású 
kérdéseinek behatóbb vizsgálata sem, amelyek átfogó kidolgozását legújabban kezdte meg a kuta
tás.114 A feladat, amely i t t felmerülhet, az aquincumi vallási viszonyok alakulásában mutatkozó 
sajátos vonások megrajzolása. 

Aquincumban és általában egész Pannóniában a vallási élet átformálódása viszonylag 
későn kezdődött meg; Aquincumban csak a I I . század 60-as éveitől követhető nyomon. Ez ponto
san megfelel a legújabb kutatás felismerésének, miszerint az általános válság ós átalakulás Pannó
niában mint a romanizáció ütemében elmaradt provinciában később állt be, mint Itáliában és a 
római birodalom nyugati tartományaiban.115 A markomann háborúk után viszont i t t egészen fel
tűnő a változás ereje és gyorsasága. Septimius Severus korában Aquincum vallási fejlődése már 
ugyanott tart , ahol a többi területé. Ez a gyors változás a markomann háborúkkal indokolható, 
amelyek a provincia életében gyökeres megrázkódtatást okoztak. A súlyos bizonytalanság, amely 
ebben a másfél évtizedben Pannónia életét jellemezte, a vallásban való kiút és megnyugvás igé
nyének gyors elterjedését vonta maga után. így volt ez Aquincumban is, ahol a hábonik szintén 
sok szenvedést okoztak. A fejlődést a háborúk befejeződése u tán meggyorsította az a körülmény, 
hogy a megritkult lakosság sorainak feltöltésére a tartomány városaiba új elemeket telepítettek 
be, elsősorban orientálisokat, akik hazai kultuszaikat buzgón terjesztették. A Mithras-vallás szere
pének nagy megnövekedésében közvetlenül ezek játszották a legfontosabb szerepet. A Septimius 
Severus korában épült aquincumi polgárvárosi mithraeumok donátorai orientális eredetű decuriok 
voltak.116 Septimius Severus kora Pannónia és Aquincum életében a császárkultuszban összpon
tosuló hivatalos kultuszok tekintetében is igen jelentős volt. Septimius Severus a dunai, elsősorban 
a pannóniai légióknak köszönhette trónját, és ezt a támogatást meg is hálálta. Aquincum is ennek 
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fejében kapott 194-ben colonia-rangot. Az általános fejlődési irányon túl a császárnak ez a maga
tartása vonta maga után a hely istenségének fokozott tiszteletét. Másrészt a provincia, illetőleg azon 
belül elsősorban a hadsereg és az uralkodó között fennálló jó viszony lehetővé tette, hogy a császár
kultusz ós a hozzá kapcsolódó római hagyomány propagandája itt sikeresebb legyen. Caracalla alatt 
a fejlődés mind a magánvallásosság, mind a hivatalos kultuszok tekintetében észrevehetően foly
tatódott. Elagabal elhamarkodott kísérlete, a hemesai napisten főistenné ós államvallássá tétele 
i t t — úgy látszik — nem gyakorolt különösebb hatást. Severus Alexander népszerűtlen uralma 
idején a császárkultusz további propagálása lehetett jelentős, ennek alapjában véve külsőséges 
természetére azonban rendkívül jellemző, hogy Pannóniában szinte kizárólag a kiváltságos hely
zetet élvező szír telepesek és katonák körében talált nagyobb visszhangra.117 A provincia ideológiai 
ellenállása ezzel szemben a hely és a hadsereg isteni mivoltának hangsúlyozásában mutatkozott 
meg: Hercules Illyricus stb. tiszteletében éppen az elégedetlen dunai hadsereg növekvő öntudata 
jutot t kifejezésre.118 

I I I 

Severus Alexander meggyilkolásával és az első illyricumi származású katonacsászár, 
Maximinus Thrax trónraléptével a római birodalom életében új korszak kezdődött meg,119 amely a 
század közepén mindent elnyeléssel fenyegető válság leküzdésén ós az illír katonacsászárok ural
mán keresztül a diocletianusi tetrarchia gazdasági, társadalmi, politikai és katonai stabilizációjá
hoz vezetett. Ennek a kornak a vallási fejlődése számos vonatkozásban tisztázatlan, elsősorban 
azért, mert a feliratos emlékanyag a I I I . század közepétől az egész római birodalomban rendkívül 
megritkul. A fogadalmi oltárok száma Aquincumban is feltűnően visszaesik, összesen nem egészen 
ötvenre tehető. Ennek a jelenségnek gazdasági oka kétségtelen: a súlyos gazdasági krízis következ
tében a feliratállítás költséges kultuszformája nem volt gyakorolható.120 

A feliratos emlékek, amelyek ezekből az évtizedekből származnak, jelentős részben a had
sereg tisztikarának tagjaitól, valamint a katonai vezetéstől Gallienus korában végleg elválasztott 
legfelső polgári kormányzás képviselőitől származnak. Ezek vallásossága teljesen azonos jellegű 
volt. Középpontjában az oltárok tanúsága szerint a római államvallás hagyománya állt, így 
Juppiter Optimus Maxim us, továbbá Mars, Fortuna, Victoria, Hercules tisztelete121 (16. kép). 
A régi római hagyomány szerepe különösen világosan látszik egy fogadalmi feliratból, amelyet 
Aquincumban az egyik ellencsászár leverése alkalmával az ősi, a császárkorban majdnem teljesen 
visszaszorult Mars Gradivus tiszteletére állítottak.122 E hagyomány ápolása változatlanul a hiva
talos kultusz körébe tartozott, és ebben a korszakban teljességgel a császárkultusz keretét szolgál
tat ta . Az említett istenek oltárait rendszerint az uralkodók salusáért állították. Amellett olyan 
istenségek, mint Fortuna redux, Hercules Augustus vagy főleg Hercules Augustorum a tetrarchia 
korában jellegzetesen tisztelet körébe tartoztak. Az uralkodó istensége azonban önálló 
tiszteletben is részesülhetett.123 A hely istenségének azonban elsősorban a Genius loci alakjában 
való formális tisztelete a római államvallás hagyományához hasonlóan szintén teljességgel a csá
szárkultuszhoz kapcsolódott.124 Megvan azonban ebben a korszakban a magánvallásosság meg
nyilvánulásának nem egy nyoma Egyik tünete ennek, mint korábban is, a hazai istenek tisztelete125 

(17. kép). Másrészt, legalábbis egy adatunk van rá, ezekben az időkben, közelebbről a I I I . század 
közepén a bennszülött eredetű kultuszok is benyomultak a főtisztek vallásosságába. Az egyik 
aquincumi legióparancsnok Bona dea, Pantheus, Diana és a Silvanae tiszteletére állított oltárt.120 

Az Aquincumban bennszülött anyaistennőt fedő Bona dea és hasonló természetű társnői, elsősor
ban éppen a Silvanae körében Pantheus nem más, mint az átfogó jelentőségű istenséggé nőtt 
Silvanus,127 akinek mint termékenységistennek a hatásköre Pannóniában régebben is kiterjedt az 
i t t Bona dea által megjelenített asszonyi létszférára.128 Pusztán kedvezőtlen véletlen lehet, hogy a 
legfelső tartományi vezetőróteg képviselőitől ebből a korból egyetlen Mithras-felirat sem maradt 
ránk Aquincumban. Az a Flavius Aper azonban, aki Aquincumban mint helytartó Gallienus korá
ban hazai isteneinek állított oltárt, Poetovióban mint a dáciai légiók parancsnoka, mithraeumot 
építtetett.129 
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16. kép. Alius Avitus helytartó oltárköve Mars, Victoria és Fortuna tiszteletére a I I I . sz. közepéről. — 17. kép. Fla
vius Aper helytartó oltára hazai istenei tiszteletére, 260 körül. — 18. kép. Beneficiarius Juppiter-oltára a 111. 

sz. második feléből. — 19. kép. Legióskatona Diana-oltára a III . sz. második feléből 

A hadsereg körében a hivatalos kultusz alapjában véve ugyanazok felé az istenségek felé 
irányul, mint a megelőző időkben. A római államvallás-hagyomány változatlanul nagy szerepet 
játszott, elsősorban Juppiter Optimus Maximus tisztelete130 (18. kép). A császárkultusz még fon-
tosabbá vált, mint korábban, elsősorban az uralkodó numenje iránti devotio hangoztatásával. 
Jellemző, hogy a numini eius devotissima kitétel olykor még a katonaság által állított mérföld
kövekre is fölkerült.131 Ezek a feliratok, amelyek korábban Aquincumban csak a tisztikar köréből 
voltak ismeretesek, most a csapategységek közösségétől származnak. A Genius centuriae tiszteletét 
a Genius legionis kultusza váltotta föl,132 amely a hadseregnek az államban elfoglalt vezető szerepét 
tükrözi vissza, akár a kor érem verésében nagy szerepet játszó Genius Illyrici és ehhez hasonló 
fogalmak.133 A helyi kultuszok viszont, úgy látszik, visszaszorultak; csak a I I I . század közepéig 
követhetők nyomon134 (19. kép). A keleti kultuszok közül csak a Mithras-vallás további fejlődése 
bizonyos, ez azonban annál jelentősebb volt.133 

A polgári lakosoktól származó oltárok száma igen csekély. Az oltárállítás szokása legin
kább még a municipális arisztokrácia körében követhető nyomon. I t t elsősorban Juppiter Optimus 
Maximus és a császár összekapcsolódó kultuszával találkozunk.136 A helyi bennszülött hagyomány 
legalábbis a I I I . század közepéig még elég jelentős lehetett a városi lakosság életében.137 Változások 
azonban ezen a téren is történtek. A helyi eredetű kultuszok bizonyos hivatalos színezetet kaptak 
olykor, elsősorban annál fogva, hogy kapcsolatba kerültek a császártisztelettel, mint az eravisz-
kuszok Juppiterrel azonosított főistene Philippus korában.138 Másrészt ugyanakkor mindinkább 
elvesztették eredeti ,,bennszülött" jellegüket, amely az interpretatio Romana révén már korábban 
is visszaszorult. A szinkretisztikus fejlődés következtében ezek az „interpretált" istenségek más 
istenalakokkal olvadtak össze. í gy Diana, aki korábban az őslakosság egyik termékenység- ós 
halálistennőjével azonosult, a I I I . század közepén mint Diana Nemesis jelenik meg.139 A vallásos 
életben azonban a polgári lakosság körében is Mithras kultusza játszotta a vezető szerepet. A gyé
rülő feliratokból ez nem tűnik ki elég világosan,140 de következtetni lehet rá abból, hogy a koráb
ban épült Mithras-szentélyeket továbbra is általánosan használták.141 A Mithras-vallás mellett 
ebben a korban még egy ahhoz tartalmában erősen hasonló misztériumvallással, az ún. dunai lovas 
szinkretisztikus kultuszával számolhatunk Aquincumban.142 Ez valószínűleg egyaránt elterjedt a 
katonák és a civilek körében is, mindenesetre főleg az alsó néprétegek között. 
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A fogadalmi feliratok, akár a markomann háborúk előtti időkben, közvetlenül esak a leg
felső vezetőréteg, a hadsereg és a városi vezetőréteg vallásos életébe világítanak bele. Oltárt 
állítani mindinkább csak ezeknek állott módjukban, a I I I . század közepétől az elszegényedett muni-
cipális arisztokrácia tagjainak is alig. A vallásos életben ezekben a körökben ugyanazok a törek
vések figyelhetők meg, mint a megelőző korszakban, de bizonyos átalakulásokkal. A császárkul
tusz jelentősége még nagyobb lett, mint a megelőző időkben, és a római államvallás hagyományá
nak ápolása, valamint a hely istenségének tisztelete már teljes egészében ennek szolgálatában állt. 
Sőt, kapcsolatba kerültek vele olyan kultuszok is, amelyek korábban távolabb álltak tőle, így a 
helyi istenek tisztelete, majd kétségtelenül a győzhetetlen napisten kultusza is. A másik oldalon 
nyomon követhető a személyes vallási igények fokozódó növekedése, és az ennek következtében 
beálló változások az istenfogalomban. Egyrészt lassan visszaszorul minden olyan nem alapvetően 
hivatalos kultusz, amely csak kevésbé volt alkalmas a vallásban és a túlvilágban való biztonság és 
megnyugvás igényének kielégítésére. A helyi eredetű kultuszok, noha a I I I . század közepéig még 
többé-kevésbé tartották magukat, visszaszorultak a misztériumvallásokkal szemben, mivel azok 
tartalmi gazdagságával nem tudtak versenyezni. A II I . század végén a helyi isteneknek már nem 
látjuk nyomát, ezek egykori jelentőségének halvány emlékét csak Genius loci formális tisztelete 
őrizte tovább. De a keleti kultuszok közül is háttérbe szorultak mindazok, amelyek nem feleltek 
meg a kor követelményeinek. A szír istenek tisztelete a szír dinasztia bukásával az egész római 
birodalomban lehanyatlott, ós még a korábban annyira népszerű Juppiter Dolichenus-kultusz is 
teljesen elvesztette jelentőségót a I I I . század közepére. Ugyanez volt a helyzet a kisázsiai ós egyip
tomi kultuszok esetében is. Annál jelentősebb maradt azonban Mithras, akinek tisztelete a I I I . 
század második felében szinte minden más elemet kiszorított a magán vallásosságból. Mellette 
csak a dunai lovasistenség rokon kultusza jutot t bizonyos szerephez. Ennek a kultusznak a szinkre-
tisztikus vonásai megvilágítják az istenek összemosódásának, az egy isten felé való törekvésnek a 
növekvő jelentőségét is. Aquincumban ez különben igen jól látszik elsősorban az említett Pantheus-
feliratból, amelyből kitűnik, hogy egyes istenek az összes többi vonásait is magukra öltik,143 

mert csak így látszik biztosnak hatalmuk a problémák megoldására. 
Kérdés: mennyiben tükrözi ez a fejlődés a széles néptömegek vallásos életét, amelyről nem 

tanúskodnak feliratos emlékek? Nem vitatható, hogy a személyes vallási igények további növeke
dése itt is tovább bontakozott, és elsősorban a misztériumvallásokban talált kielégülést. Ez a fej
lődés, amelynek gyökerei jól láthatók már a megelőző időkben, bizonyosan nagy léptekkel haladt 
előre a I I I . századi válság viharos évtizedeiben, amelyek a szóles néptömegeket sújtották legjob
ban. A dunai lovasisten tisztelete elsősorban ezek körében terjedt el, de legnépszerűbb istenük 
mégis Mithras lehetett, akinek kultuszát a korábban megépült szentélyekben változatlanul tovább 
gyakorolták. Valószínűnek látszik azonban, hogy ezekben az időkben nagyobb eredményeket 
érhetett el a társadalom alsó rétegeiben a császárkultusz is. Konkrét bizonyító adatunk erre 
Aquincumból nincs. De lehetősége igen kézenfekvő, ha meggondoljuk, hogy a tömegek legfőbb 
istene, Mithras a I I I . század második felében Sol lnvictus alakjában egyre inkább összefonódott az 
uralkodóval, ós hogy a válságot leginkább kiélező háborúkban a győzelmet tőle remélték. 

Egészében véve tehát a kor vallásos életében két tényező uralkodik: a megváltás igényét 
kielégítő misztérium vallásosság ós a császárkultusz. Mindez teljességgel a megelőző korszak vallásos 
életében gyökerezik, de két vonatkozásban különbözik attól. Először is mindkét irány fejlődése 
sokkal tisztább ós egységesebb, végeredményben két vallási rendszerről van szó. Ugyanakkor 
azonban megfigyelhető, hogy a valóságban ezek rendkívül közel kerültek egymáshoz, sőt, tulaj
donképpen össze is olvadtak. A Mithras-vallás, amely mindinkább kiszorította a személyes meg
váltás-keresés többi útját, egyszersmind egyre közelebb került az uralkodóhoz is. Nemcsak arról 
van it t szó, ami már Septimius Severus, sőt Commodus alatt kétségtelen: hogy az uralkodó maga is 
tisztelője Mithrasnak, hanem hogy alakja mindjobban összefonódik a győzhetetlen nap alakjával.144 

A Mithras-vallás a I I I . század folyamán szoros kapcsolatba került a császárkultusszal. Aurelianus 
nagy vallási reformja után Sol lnvictus, aki Mithrast is magába foglalta, az állam fő istene lett.145 

Ezzel azonban elválaszthatatlan kapcsolatba került magával a császár személyével is, aki az álla
mot legfelsőbb fokon képviselte. Tökéletesen igazolja ezt egy pannóniai felirat, ahol Sol lnvictus 
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mint a császár társa (Comes Augusti) jelenik meg.146 Dioeletianus, noha a tetrarchia vallási propa
gandája elsősorban Juppiter és Hercules alakjával foglalkozott, Mithrast az impérium egyik leg
főbb védelmezőjének tekintette.147 Ez a fejlődés azzal járt együtt, hogy a I I I . század végére a 
markomann háborúktól kezdve nyomon követhető vallási átalakulás két, egymástól eredetileg 
idegen tényezője elválaszthatatlanul összeforrt. 

Kérdés, mi ennek a jelenségnek a társadalmi háttere? A választ a dunai provinciák I I I . 
századi történelmében kell keresnünk. A dunai hadsereg, amely Septimius Severus trónrajutásával 
kivívta magának a birodalomban a katonai vezető szerepet, a I I I . század folyamán a római impérium 
politikai életének irányításában is döntő szerephez jutott . A dunai provinciák társadalmának I I I . 
századi története ennek a fejlődésnek a jegyében alakult. Az a körülmény, hogy a Mithras-vallás e 
tartományok életében szinte minden más elemet kiszorított, a megváltás-igényeket kielégítő tar
talma mellett katonás, harcias, a túlvilági boldogságot a győzelem oldaláról megközelítő szemlé
letének volt köszönhető. Ezért felelt meg rendkívüli módon egy olyan társadalomnak, amelynek 
gerincét a hadsereg alkotta, és egy olyan hadseregnek, amely az impérium életében döntő jelen
tőségre te t t szert. Ugyanakkor viszont a császári hatalom a I I I . században, különösen annak utolsó 
harmadában, az illír katonacsászárok korában szüksógszerűleg erre a dunai hadseregre alapozó
dott. Ideológiai megalapozása és terjesztése, azaz a császárkultusz csak úgy válhatott eredményessé, 
ha hozzá idomult a dunai provinciák, elsősorban a hadsereg vallásosságához: vagyis a Mithras-
valláshoz. Ennek az alapja annál is inkább adva volt, mivel a Duna vidéki katonákból lett 
császárok Mithrasszal saját istenüket emelték a trónra. 

Ezen az alapon megmagyarázhatunk egy utolsó kérdést is, amely már nem tartozik egészen 
szorosan tárgyunk körébe. A IV. század első harmadában Aquincumban és egész Pannóniában 
rohamos gyorsasággal elterjedt a kereszténység, a Mithras-vallás és általában a régi kultuszok 
szinte egycsapásra elveszítették korábbi jelentőségüket. Úgy hisszük, ennek magyarázatára nem 
elég Nagy Konstantin türelmi rendelete, amely véget vetett a kereszténység törvényen kívüli 
jellegének és biztosította szabad terjesztését. A kereszténység az üldözések korában is gyorsan 
terjedt, de éppen a dunai provinciákban vert legkevésbé gyökeret. A teljesebb értékű magyarázatot 
nézetünk szerint ismét a Duna-vidék történetében kell keresni. Nagy Konstantin előtt a ter
jeszkedés akadálya éppen a Mithras-vallás volt, amely fentebb ismertetett szemlélete következ
tében jobban megfelelt a dunai tartományok társadalmának. Ez azonban csak addig tar thatot t , 
ameddig a Mithras-vallás uralmának megvolt a társadalmi alapja: a dunai provinciák vezető 
szerepe. A tetrarchia felbomlása, majd Nagy Konstantin győzelme ennek véget vetett. A milviusi 
csata nemcsak Illyricum ,,világuralma"-nak bukását jelentette,148 hanem egyszersmind megszün
tet te azt a társadalmi erőt, amely Pannóniában és a környező provinciákban a Mithras-vallás ural
mának talaját alkotta. A császártisztelet is új formákat kapott, és így a korábbi vallás hivatalos 
bázisa is megszűnt. 
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Rechtsgescheft." 

40 A. Grenier, La religion romaine. Paris 1949, 
202, 225. 

41 A sírkövek nagy száma az oltárokkal szemben 
éppen az ellenkező okból következik. 

42 Mócsy i. m. 70. 
43 Vö.: Nagy L.: Budapest története. I. köt. Bp. 

1942, 465. 
44 Vö. alább, 57. és 61. old. 
45 Vö.: Mócsy i. m. 64. 
46 G. Alföldy: Acta Arch. Hung. 11 (1959) 128. kk. 
47 Vö: Radnóti A. — Barkóczi L. : Arch. Ért. 78 

(1951) 78. 
48 Nagy T. utóbb i. h. 409. 
49 A tartományi főpapi tisztség mindig a muni-

cipális arisztokrácia karrierjének egyik állomása volt, 
ez a réteg pedig Aquincumban a markomann háborúk 
előtt bennszülöttekből állt (Mócsy i. m. 70. kk.). 
Az ezekből az időkből ismert egyetlen tartományi 
főpap neve töredékesen maradt ránk, traianusi 
eredetű polgárjoga révén azonban minden bizonnyal 
bennszülött. L.: CIL III. 10305; Mócsy i. m. 205/19. sz. 

50 Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 407: Iovi 
Tunoni Minerváé (C. Valerius Sabinianus helytartó). 
— CIL III . 10415: I. O. M. (Q. Caecilius Rufinus 
Crepereianus, helytartó 203—209 között). — CIL 
III . 3434: I. O. M. (tribunus). — CIL III . 10425: 
I. O. M. custodi dis deabusque (tribunus). — CIL 
III . 3460: I. O. M. et La(ribus) mil(itaribus) ceterisque 
dis. — Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 320: [Laribjus 
militar(ibus) (mindkét oltár ugyanattól a tribunustól). 
— CIL III . 3463: Hammoni I. O. M. et Lar. mii. 
ceterisq. dis (tribunus laticlavius). — CIL III . 3472: 
Dis militaribus et Genio loci pro salute et reditu imp. 
Gaes. M. Aur. Antonini pii invicti Aug. numini 
eius semper devotissimus (tribunus, Caracalla salusá
ért). — CIL III. 10438: Minerváé victrici (C. Valerius 
Pudens, helytartó 194 körül). — CIL III. 6465: 
I. O. M. salutari et genio domus eius, gravissima 
•infirmitati liberatus (centurio). — CIL III. 3470: 
Marti Aug. pro salute militu(m) (centurio). L. még: 
57, 65. jegyzet. 

51 CIL III. 13439. — Vö.: J. Dobiás : Listy 

Filol. 80 (1957) 179. kk. (M. Valerius Maximianus 
legátus legionis). 

52 CIL HI. 10470 (L. Cassius Marcellinus, hely
tartó 202—203-ban). 

53 CIL III. 3472, CIL III . 3637. 
54 CIL III. 3387 (Érd) (Ti. Claudius Claudiamis 

helytartó, 196—197-ben). 
55 Lásd még a legio II adiutrix egyik centurió-

jának 230-ban Severus Alexander salusáért állított 
oltárát: CIL III. 3515 és Acta Ant. Hung. 6 (1958) 
192. old., 82. jegyzet. — L. még: 59. jegyzet. 

56 CIL III . 10407 (Q. Caecilius Rufinus Crepe
reianus, helytartó 203 és 209 között). A kultusz és 
a császári ház kapcsolatára: A. v. Doma&zewshi : 
ARW 11 (1908) 226; Thulin : PW X, 1 (1918) 1121; 
Nock i. m. 413. 

57 CIL III . 3637 (Csév). — Vö.: E. Ritterling : 
Arch. Ért. 41 (1927) 85. — E. Groag : PIR2 I (1933) 
88. — Barkóczi L. : Arch. Ért. (1941) 26: [Iovi] 
Optimo [Max.] Neptuno Sera[pidi] pro salu[te et] 
victor[iae et perpejtuitate [imp. d. n. GJaesaris [M. 
Aureli Antonini pii feli]eis Aug. [L. Alfjenus Av[i]t-
[i]anus [leg.] eius pr. pr. prov. Pan]n]on. i[nf]. A fel
irat olvasását és kiegészítését autopszia alapján adjuk. 
Miután L. Alfenus Avitianus 218-ban már Rómában 
volt mint a fratres Arvales testületének tagja (P. 
Lambrechts, La composition du sénat romain de 
Septime Sévère. Diss. Pann. I. 8. 193., 14/18), hely
tartóságának idejét a korábbi véleményekkel szemben 
még Caracalla korára kell helyezni. Jól összhangban 
áll ezzel a megállapítással a Serapis-dedikáció, mert 
ez a kultusz éppen azáltal került be a hivatalos 
államvallásba, hogy Caracalla az istennek a Quiri-
nalison templomot építtetett (Nock i. m. 413). 

58 A CIL III . 3427. sz. feliratot 233-ban a legio 
II adiutrix praefektusa Hercules Augustus (és az 
oltár oldalán látható ábrázolás tanúsága szerint 
Liber) tiszteletére állította, Severus Alexander salusá
ért és a perzsa háborúból való szerencsés vissza
téréséért. A Severusok Hercules—Liber-kultuszára: 
J. Hasebroek, Untersuchungen zur Geschichte des 
Septimius Severus. Heidelberg 1921, 149. kk.; A. 
Alföldi : Röm. Mitt. 50 (1935) 153; Bruhli. m. 191. kk. 

59 CIL III . 3472 (1. 50. jegyzet). — Vö. még 
a CIL III. 10491. sz. feliratot, amelyet Suetrius Sabinus 
helytartó állított valamelyik isten tiszteletére Cara
calla salusáért, és ugyanakkor a császár numenjének. 

60 CIL III . 10396, 10399 (C. Valerius Pudens, 
194 körül). — Vö.: G. Alföldy : Acta Ant. Hung. 
8 (1960) 162. — L. még az 50. jegyzetben szereplő 
Genio loci dedikációt. 

61 Bud. Rég. XIII. köt. Bp. 1943, 350. —Tanul
mányok Budapest múltjából. VIII. köt. Bp. 1940, 
8. kk. Az állító a legio II adiutrix tribunusa. 

62 G. Alföldy : Acta Ant. Hung. 6 (1958) 196. 
03 CIL III . 3428, 10405, 3429. 
64 CIL III . 3631—3632. — Vö.: Nagy T. utóbb 

i. h. 400. 
65 CIL HI . 3455. — Vö.: Nagy T. utóbb i. h. 391. 
66 L. 50. jegyzet. 
67 CIL III . 3480: Deo invicto Mithrae C. lui. 

Castinus leg. Augg. pr. pr. (210 körül). — CIL III . 
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3481: Invicto Mythrae Nabarze Tib. Pontius Pon-
tianus trib. lat. leg. II. ad. p. f. Caracalla vagy Elagabal 
korából. — Vö. : E. Ritterling : Arch. Ért . 41 (1927) 84. 

68 A Juppiter-kultuszban az egész hadsereg részt 
vett, mint azt a feliratok mutatják: CIL III . 3445 
(optio, 218-ban, Elagabal salusáért); CIL III . 3457 
(custos armorum, 23l-ben); CIL III. 10423 (tessera-
rius); CIL III . 10987 (Brigetióból); 143415 (cornicula-
riusok); CIL III . 3615 (speculator, Septimius Severus, 
Caracalla és Geta salusáért); CIL III . 3433; Bud. 
Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 394. kk. (mensorok); CIL 
III. 1434P; Intersica. I. köt. 343. sz.; CIL III . 10429 
(Juppiter és Juno regina tiszteletére 210-ben); CIL 
III. 3617 (IOM Iunoni reg. et Oenio Ciniaemo et 
Genio commercii — az előzőkkel együtt beneficiarius-
tól); CIL III . 3441, 3451, 3454, 3448, 3449, 10417 
(procuratori beneficiariusok) ; CIL III. 15133 (Sima-
novciból); Bud. Rég. XII . köt. Bp. 1937, 93; CIL 
III. 1434P (Caracalla és Geta salusáért); CIL III . 
3447 (légiós közkatonák), Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 
1955, 391. kk.; CIL III. 3435, 10580 (Dunabogdány-
ból, 229-ben), 10419 (211-ben), 10420, 3344 (218-ban), 
10350 (Baracskáról), 3453, 143421 (I. O. M. et 
Fidei), 14342 (I. O. M. Capitolino), az előzőkkel 
együtt veteránoktól; CIL III. 3444, 3446 (auxiháris 
katonák és veteránok); CIL III . 3468 (centurio 
exploratorum) ; CIL III . 10360 (équités smgulares, 
Caracalla és Geta, valamint C. lulius Castinus hely
tartó salusáért). — Vö. még: CIL III. 10594 (Juno 
regina önálló tisztelete egy légionárius veterán 
esztergomi feliratán 230-ból). 

69 Mars: CIL III. 6457 (aquilifer leg. IL ad.), 
Mars és Minerva Aug.: CIL III. 10435 (collegium 
armaturarum). 

70 L. a 68. jegyzetet. A császárnő mint mater 
castrorum is hivatalos tiszteletben részesül a had
seregben Septimius Severus, sőt már Marcus Aurelius 
óta. — Vö. még: Tanulmányok Budapest múltjából. 
VIII. köt. Bp. 1940, 7. kk. (Pro sol. domini nostri 
duplarius). 

71 Vö.: CIL III. 3457. 
72 CIL III . 3422, 10402. — Bud. Rég. XII. köt. 

Bp. 1937, 85. — Vö. még: CIL III . 10403: Genio 
v [ eteranorum? leg.] II. adi. p. f. Sever. 

73 Silvanus: CIL i n . 3494, 3496 (10568), 3502 
(10459), 3503, 10456, 10458; Bud. Rég. XIX. köt. 
Bp. 1959, 145. kk., uo. 146. Silvanae: CIL i n . 3393 
(Camponából). Liber: CIL III. 3466 (13465); Bud. 
Rég. XII . köt. Bp. 1937, 104. kk.; Bud. Rég. XV. 
köt. Bp. 1950, 460. Terra mater: CIL III. 10469. 
Genius Ciniaemust (vö.: Nagy T. utóbb i. h. 392) 
1. a 68. jegyzetben. 

74 Aesculapius és Hygia: CIL III. 3412 (bene-
ficiarius legati, 228-ban), 3413 (medicus). Teles-
phoros: Bud. Rég. XIII . köt. Bp. 1943, 356 (ex 
optione valetudinarii). 

75 CIL III. 3484 (219-ben). —Bud. Rég. XIII .köt. 
Bp. 1943, 373. 

76 CIL III . 3462 (13366): J. O. M. Dulceno 
Heliopolitano (legio II adiutrix veteránja). Carnun-
tumban a Dolichenus-kultusz Commodus korában 
terjedt el a hadseregnél, vö.: CIL III . 11134. 

77 CIL III. 3383—84 (Caracalla vagy Elagabal 
korából, Budaörs); Arch. Ért . 28 (1908) 285 (III. 
század első évtizedeiből); Bud. Rég. XV. köt. Bp. 
1950, 52. kk. (Sárkesziből, a III. század elejéről); 
Arch. Ért . (1940) 201 (Besnyőpuszta, 217-ben). 

78 Így Budaörsön: CIL i n . 3383—84; Sárkeszi-
ben: Nagy T. : Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 45. kk. 

79 Juppiter Optimus Maximus: CIL III. 3436 
(decurio), 3438 (decurio), 3440, 3452, 143412; Arch. 
Ért . 45 (1931) 265 (Septimius Severus és Caracalla 
salusáért); Bud. Rég. XII . köt. Bp. 1937, 92; Bud. 
Rég. XV. köt. Bp. 1950, 453. — Juppiter és Juno 
regina: CIL III. 3459; Bud. Rég. IX. köt. Bp. 1906, 
43. kk.; Bud. Rég. XII . köt. Bp. 1937, 96. kk.; 
Bud. Rég. XII. köt. Bp. 1943, 343; Bud. Rég. XIX. 
köt. Bp. 1959, 256. — Juppiter, Juno, dii deaeque 
omnes: CIL III. 3456 (decurio és Augustalis). Juppiter, 
Juno regina, genius loci: Bud. Rég. XIII. köt. 1943, 
350. Juppiter, Juno, Minerva, ceterique dii deaeque: 
CIL III . 3626 (possessores vici Vindoniani, köztük 
egy decurio). — Juppiter, Juno, Neptunus, Mars: 
CIL III. 10430 (collegium negotiantium tagja). — 
Juppiter, Juno, Terra mater: CIL III. 10431. — Jup
piter, Liber pater: Bud. Rég. XII. köt. Bp. 1937, 
101 (collegium centonariorum vezetői). — Juppiter, 
Terra mater: Bud. Rég. XIII . köt. Bp. 1943, 357. — 
Juppiter conservator: CIL III . 3461 (decurio). — 
Juno regina: CIL III. 10409, 10410 (207-ben, pere
grinus bennszülöttől); Arch. Ért. 85 (1958) 87 (Török
bálintról, decurio). 

80 Marsra és Neptunusra lásd a collegium nego
tiantium oltárát az előző jegyzetben. Fortuna: CIL 
III. 10398 (decuriók, 193-ban), 3507 (10399). — Miner
va a capitoliumi triász körén kívül: Bud. Rég. XII . 
köt. Bp. 1937, 113. — Hercules: CIL III . 10333 
(Caracalla salusáért, Székesfehérvárról, ahová való
színűleg Aquincumból vitték). 

81 Lásd az előző két jegyzetet, valamint: CIL 
III . 10439 (az aquincumi polgárváros Nemesis
szentélyéből, Caracalla salusáért 214-ben, két decurió-
tól), CIL III. 3347 (Mórról, Marcus Aurelius, Com
modus és az aquincumi ordo salusáért, 178-ból, 
két decuriótól), CIL III . 3518 (Septimius Severus és 
Caracalla salusáért Aquincenses publice), CIL III. 
3519 (Caracalla salusáért). 

82 Silvanus: CIL III . 3490 (Harta filius Surus ex 
regioné Dolica, 228-ban), 3492 (decurio), 3493, 3495, 
3497 (sevir), 3498, 3499 (218-ban), 3500 (nummularius, 
rabszolga), 10457, 10460, 143431, 15158; Bud. Rég. 
XII. köt. Bp. 1937, 125, 126 (mindkettő rabszolga); 
Nagy L., Az óbudai cella trichora a Raktár utcában. 
Bp. 1933, 38; uő., Az Eskü-téri erőd, Pest város őse. 
Bp. 1946, 37 (Silvano magno); Bud. Rég. XVI. 
köt. Bp. 1955, 409 (Augustalis, a II . század végén). 
— Liber: Bud. Rég. XII . köt. 1937, 101 (collegium 
centonariorum); Bud. Rég. XIII . köt. Bp. 1943, 348 
(rabszolga); CIL III. 3467 (10434) (sevir). — Diana: 
CIL III. 10397 13368 (Dianae et Sil. silve. dis prae-
sidibus venation., sacerdotalistól). — Bona dea: CIL 
III. 3507 (10399). 

83 Sedatus: CIL III . 10335 (magister collegii 
centonariorum, 210-ben). — Suleviae: Bud. Rég. 
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XII. köt. Bp. 1937, 134. — Ez utóbbi oltárok állítói 
romanizált bennszülöttek (P. Ael. Crescens, Ulpia 
Ilurica). 

84 Nemesis: CIL III . 10439 (decuriók), 10442, 
3485 (Deae Nemesi Augustae, curator rei publicae 
et sacerdotalis); Bud. Rég. IX. köt. Bp. 1906, 46. kk. 
(rabszolga). — Dis pater és Proserpina: Bud. Rég. 
XIII. köt. Bp. 1943, 357. — Az alvilági istenpár 
szinkretisztikus ábrázolásai: Nagy T. : Budapest 
története. I. köt. Bp. 1942, 393, 401; Kuzsinszky B. : 
Arch. Ért . 27 (1907) 121. kk. 

85 Az egyiptomi kultuszok aquincumi elterjedé
sére: Dobrovits A. : Bud. Rég. XIII. köt. Bp. 1943, 
47. kk. — Magna mater: CIL III . 3471. — Adonis: 
CIL III . 10392. Vö.: Nagy T. utóbb i. h. 426. kk. — 
Dea Syria, Baltis: CIL III. 10393, 10547; Bud. Rég. 
XII. köt. Bp. 1937, 134; Nagy T. utóbb i. h. 429. 
kk. — Vö.: M, Egger : Wiener Studien 54 (1937) 
187. kk. — Juppiter Dolichenus: CIL III . 10606. 

se Feliratait lásd: Bud. Rég. XII. köt. Bp. 1937, 
120. kk., építtetője városi decurio volt. Nagy T. 
szerint (utóbb i. h. 433) virágkora még Antoninus 
Pius idejére tehető, ami túlságosan korainak látszik. 

87 Nagy T. : Bud. Rég. XIII . köt. Bp. 1943, 384. 
88 Így M. Antonius Victorinus decurio mithraeuma 

[CIL III. 10461—64; vö.: Antik Tanulmányok (1958) 
73. kk.], G. Iulius Victorinus decurio mithraeuma 
(CIL III . 14344—47; az utolsó 198-ból: Bud. Rég. 
XII. köt. Bp. 1937, 115, 132, 133), a Symphorus-féle 
mithraeum [Bud. Rég. XIII. köt. Bp. 1943, 385. kk.; 
Ant. Hung. 2 (1948) 98]. Egyéb, a Mithras-kultuszhoz 
kapcsolódó feliratok a polgári lakosság köréből: 
CIL III . 3414—15, 3478 (libertus), 3482 (libertus), 
10466 (191-ből), 10467. —Vö. : Nagy T.: Budapest 
története. I. köt. Bp. 1942, 433. 

89 Főleg a G. Iulius Victorinus-féle mithraeum 
esetében látszik ez jól, amelynek oltárait Victorinus 
libertusai állították. 

90 A Mórra került, Marcus Aurelius és Commodus 
salusáért állított felirat (CIL III . 3374) dedikálásának 
napja június 11, Concordia ősi ünnepe. 

91 A polgárvárosi Nemesis-szentély egyik fel
iratának (CIL III . 10439) állítási napja június 24, 
Fors Fortuna ünnepe. —- Vö.: Nagy T. utóbb i. h. 403. 

92 A. v. Domaszewshi : ARW 20 (1920) 79. kk. 
(Intercisa. I. köt. 326. sz.) 

93 F. Altheim, Sol Invictus. Die Welt als Ge
schichte 5 (1.939) 290. kk. — Uő., Niedergang der 
alten Welt. IL köt. Imperium Romanum. Frankfurt 
am Main 1952, 305. kk. 

94 CIL III . 6465, 3344, 3447. 
95 G. Alföldy : Acta Ant. Hung. 8 (1960) 160. kk. 
96 Juppiter Teutanus fogadalmi feliratát Nagy 

T. fogja publikálni. A hozzátartozó szobrot említi: 
Szilágyi J. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
387. 

97 A Liber-kultusz a II . század végén a dunai 
légióknál benyomult a tábori szentélybe is, ahol 
ápolásával a primus pilus volt megbízva: Nagy T. 
utóbb i. h. 409. — Egy primus pilus felirata Aquin
cumból: CIL HL 3464. 

98 Vö.: Mócsy i. m. 125. 

99 Vö.: M. Siebourg : BJ 138 (1933) 118; 
H. Kenner : JÖAI 43 (1958) 73. 

100 SHA Vita Marci. 13, 1. 
101 Alföldy utóbb i. h. 
102 Dio LXX. 15, 6. 
103 Nock i. m. 409. kk. — F. Oumont, Die Myste

rien des Mithra, Leipzig — Berlin 1923, 88. 
104 Jellemző, hogy Commodustól, majd főleg 

Septimius Severustól az uralkodók is hívei voltak 
Mithrásnak: Oumont i. m. 78. kk. 

los Például: I. O. M. lunoni reg. et Genio Ciniaemo 
et Genio commercii (CIL III . 3617), I. O. M. lunoni 
Nepluno Marti (CIL III. 10430), 1. O. M. et lunoni 
et Ter(ra)e matri (CIL III . 10431) stb. 

106 CIL III . 3456, 3460, 3626, 10425. 
107 Vö.: H. Gressmann : Die orientalischen Reli

gionen im hellenistisch—römischen Zeitalter. Berlin— 
Leipzig 1930, 9. kk. 

108 Vö.: Nagy T. utóbb i. h. 431. 
109 Uo. 
110 Bud. Rég. XII. köt. Bp. 1937, 101: I. O. M. 

Lib(ero) p(atri). 
111 Jellemző, hogy ebben a korban a hamvasz

tásos temetkezést általánosan a csontvázas szorította 
ki (Nagy L. : Bp. tört. 473), amely a túlvilágon 
való testi élet elképzelésének jobban megfelelt. 

112 Grenier i. m. 202. kk. 
113 Vö.: M. J. Rostowzew, Gesellschaft und 

Wirtschaft im römischen Kaiserreich. IL köt. Leipzig 
1931, 106. kk. 

114 P. Oliva, Pannonié a pocatky krize rimského 
imperia. Praha 1959. 

115 Uo. 339. kk. 
1,6 M. Antonius Victorinusra 1.: Alföldy G, : 

Antik Tanulmányok 5 (1958) 74. old., 12. jegyzet. 
G. Iulius Victorinus polgárjogának eredete folytán 
bizonyosan nem bennszülött, minden valószínűség 
szerint szintén keleti. Symphorus esetében ezt a 
cognomen maga mutatja. 

117 G. Alföldy : Acta Ant. Hung. 6 (1958) 192. kk. 
118 Uo. 195. kk. 
119 Vö. : A. Alföldi, Die Vorherrschaft der Panno-

nier im Römerreiche und die Reaktion des Hellenen-
tums unter Gallienus. Fünfundzwanzig Jahre Römisch-
Germanische Kommission. Berlin—Leipzig 1930, 12. 

120 Vö.: Acta Ant. Hung. 6 (1958) 457. 
121 CIL III . 10424: I . O. M. et dis deabusque 

omnibus (T. Clementius Silvius, helytartó 267 körül). 
CIL III . 10436: Marti Victoriae Fortunáé red. (Philip-
pus salusáért, Afius Avitus helytartó). CIL III . 
3469: Marti Aug. (Carinus salusáért Aelius Paternia-
nus helytartó és legióparancsnok 284-ben). CIL HI. 
3421: Fortunáé reduci (P. Cosinius Felix). CIL III. 
3426: Herculi Aug. (praefectus legionis). CIL III. 
10406: Herculi Augg(usiorum). (Praefectus legionis 
290-ben.) 

122 E sokat v i ta tot t feliratról legutóbb: Szilágyi 
J., Aquincum. Bp. 1956. 

123 Gallienus alatt geniusának kultuszáról van 
adatunk a helytartó és a legióparancsnok közös 
oltárán: CIL III . 3424. 

124 CIL III . 3418: Dus deabusque genioque loci 
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(M. Aurelius Valentinianus helytartó 280 körül, vala
melyik uralkodó salusáért). CIL III . 3417: [ ] 
Aug. ceterisque dis huiusce loci (valamelyik helytartó). 
Az első istennév Brelich (i. m. 40. old., 22. jegyzet) 
szerint valószínűleg Silvanusra egészíthető ki. 

125 CIL III . 15156 (Flavius Aper, helytartó 
Gallienus alatt). 

126 CIL n i . 10394. 
127 Silvanus mint Pantheus másutt is meg jelen

hetik: A, v. Domaszewski, Abhandlungen zur römischen 
Religion. Leipzig 1909, 73. 

128 Pannóniai kultuszában feltűnően nagymér
tékben vettek részt asszonyok, holott ezek az itáliai 
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O. ALFÖLDY 

G E S C H I C H T E D E S R E L I G I Ö S E N L E B E N S I N A Q U I N C U M 

Die religiösen Verhältnisse von Aquincum 
sind hauptsächlich durch die grundlegenden 
Arbeiten von A. Breiich und T. Nagy bekannt. 
Es wurde aber bis jetzt nicht versucht, die 
Entwicklung des religiösen Lebens historisch 
darzustellen und eben dies streben wir auf 
Grund der gut datierbaren epigraphischen Denk
mäler an. 

Den Votivins chriften aus der Zeit vor den 
Markomannenkriegen ist zu entnehmen, daß 
damals im religiösen Leben der Stadt zwei 
Kultrichtungen eine Rolle spielten: die Ver
ehrung der römischen Staatsgötter bzw. die 
langsame Romanisierung der einheimischen 
Kulte. Im ganzen genommen war das religiöse 
Leben bis zu einem gewissen Grade formell. 
Die Verehrung der römischen Staatsgötter hatte 
viel eher einen politischen als einen wahrhaft 
religiösen Inhalt. 

In der Zeit von den Markomannenkriegen 
bis zum Tode des Severus Alexander gestalte
ten sich die religiösen Verhältnisse völlig anders. 
Die Rolle der römischen Staatsreligion erlangte 
im Kreise der führenden Schichten der Gesell
schaft eine wachsende Bedeutung, vor allem 
was den Kaiserkult betraf, der seit der Zeit des 
Septimius Severus sehr stark propagiert wurde. 
In der offiziellen Staatsreligion wurde auch der 
göttliche Charakter des Ortes und des Heeres 
stark betont. Weitaus wichtiger sind aber die 
Anzeichen für die Vertiefung der persönlichen 
religiösen Ansprüchen. Die einheimischen ro-
manisierten Kulte waren sehr beliebt, vor-
nehmlich darum, weil sie den persönlichen reli
giösen Ansprüchen besser entsprachen als die 
Verehrung der römischen Götter. Solche An

sprüche konnten jedoch die orientalischen 
Kulte am besten befriedigen und in Aquincum 
war besonders seit der Zeit des Commodus der 
Mithraskult allgemein verbreitet. Im ganzen 
genommen zeigen sich die Änderungen in dop
pelter Hinsicht: auf dem Gebiete der amtlichen 
Staatsreligion, in deren Mittelpunkt der Kaiser
kult stand bzw. auf dem Gebiete des persön
lichen religiösen Lebens, da das Suchen nach 
persönlichen religiösen Erlebnissen, der An
spruch nach Erlösung in den Vordergrund trat . 
Beide neuen Faktoren wurzeln in der steigen
den Krise des römischen Reiches: die Propa
gierung des Kaiserkults stand mit der Änderung 
der kaiserlichen Macht in Zusammenhang und 
das Suchen nach einem Ausweg in der Religion 
entsprang der Ungewißheit als eine Folge der 
zunehmenden Krise des irdischen Daseins. 

In der Zeit von der Thronbesteigung des 
Maximinus Thrax bis zur Tetrarchie entwickel
ten sich weiter diese beiden Faktoren des reli
giösen Lebens. Im offiziellen Kult spielte un
verändert der Kaiserkult die Hauptrolle, auch 
die Wiederbelebung der alten Traditionen der 
römischen Staatsreligion stand damit im Zu
sammenhange. Im persönlichen religiösen Leben 
werden durch den Mithras-Kult alle anderen 
Richtungen verdrängt. In der religiösen Ent
wicklung der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts 
sind diese beiden Faktoren immer mehr mit
einander verflochten; der Mithraskult wird 
unzertrennbar vom Kaiserkult. Am Anfang des 
4. Jahrhunderts zog der Zusammenbruch der 
militärischen Vorherrschaft Pannoniens auch 
den der sozialen Basis des Kaiserkults und der 
Mithrasreligion nach sich. 
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KÁDÁR ZOLTÁN 

A PANNÓNIAI ROMA-KULTUSZ TÖRTÉNETÉHEZ 
(AZ AQUINCUMI ÚN. VENUS VICTRIX IKONOGRÁFIÁI ÉS TÖRTÉNETI 

PROBLÉMÁI) 

A pannóniai provinciális kerekplasztika kevés számú alkotásai közt ikonográfiái, művészi 
és történeti szempontból egyaránt különös figyelmet érdemel az aquincumi múzeumban őrzött, ülő 
istennőt ábrázoló márványtorzó. Az emléket 1913-ban találták Óbudán, a I I I . kerületi Pacsirta 
utcában, csatornaásatás közben. A kiemeléskor kettétört szobor 85 cm magas, alacsony, három
szögletű támlában végződő trónuson (mag. 45,5 cm, sz. 31 cm) ülő nőalakot jelenít meg. Testét 
kettős ruha fedi, alul hosszú, földigérő chiton, amely jobb válláról lecsúszva a keblet szabadon 
hagyja, lent pedig szorosan hozzásimul a jobb lábszárhoz, párhuzamos V alakú redőket alkotva; 
köpenyének felső vége a bal vállán nyugszik —- innen húzódik végig a hátán, majd összehajtva a 
térd fölött az ölében fut végig s jobb oldalt, a trón kartárhlája mellett csüng le. Karcsú felsőtestén 
(a csípő szélessége 44 cm) — a ruha fölött — jobb válláról kiindulva széles kardszalag vonul át 
keresztbe, közepén gombbal. Testének bal oldalán, a kardszalag alatt a kard nyomai (?) láthatók. 
A nyak tövét keskeny füzér díszíti. Feje, nyaka, karjai és alsóteste bal oldalának jó része hiányzik. 
A két kar helyzete a testhez viszonyítva — a megmaradt kartőből ítélve — különböző lehetett: a 
jobb kar kissé elválik a testtől, ezzel szemben a bal kar szorosan hozzásimul (1—2. kép). 

A szobor közzétételét Hekler Antalnak köszönhetjük, aki Venus Victrix ábrázolásának 
tulajdonította.1 Véleményéhez csatlakozott később Kuzsinszky Bálint,2 majd Alföldi András is,3 

legújabban pedig Szilágyi János.4 Ezzel az attribucióval szemben Paulo vies István a sa variai capi-
toliumi triász vizsgálata kapcsán, az ülő istennők pannóniai ábrázolásaival foglalkozva meg
jegyezte, hogy az ülő Venus szokatlan s ezért felvethető a kérdés: „nem inkább Junóval van-e 
dolgunk?"5 Paulo vies István véleményét osztotta Nagy Lajos is, aki ezt a szobrot a capitoliumi 
triász kisebb méretű aquincumi emlékeként tárgyalta.6 

A szóban forgó töredék ikonográfiái és történeti problémáinak eldöntéséhez kézenfekvő, 
hogy először Hekler Antal érveit vizsgáljuk meg, aki ezt az emléket a klasszikus művészet egészébe 
állítva elemzi; mert Paulovicsot csak a provinciális vonatkozások érdekelték. 

Hekler e szobor mintaképét az athéni nemzeti múzeumban őrzött, Epidauroszból származó, 
kardkötővel ábrázolt álló Aphrodité-szoborban vélte felismerni. E mű eredetije a fiatalabbik 
Polükleitosz, Nauküdész tanítványának alkotása, amelyet ő a spártaiak megbízásából készített 
Amüklaiban, az Aigoszpotamoi mellett i. e. 405-ben vívott csata emlékére7 (3. kép). Ez a típus, 
amelyik tulajdonképpen—Lippold szerint8 — az ún. Venus Genetrix-ábrázolásból alakult ki, több, 
egymástól némileg eltérő változatból ismeretes; a variánsok közt talán a legművészibb a nemrégiben 
(1951) Milánóban talált márványszobor,9 de pajzsot tartó, kardkötővel ábrázolt akt alakjában is 
megjelenik,10 a többi — kardkötő nélküli — variánsról nem is beszélve.11 

Ha mármost ennek a típusnak sorsát a római művészetben akarjuk végigkövetni, akkor 
elsősorban azt kell megvizsgálnunk: vajon a Venus Victrix feliratú római ábrázolások, elsősorban 
pénzek, miként alakítják tovább ezt a típust? Ebben az esetben azonban meglepetve tapasztalhat
juk, hogy az említett feliratot viselő római pénzeken hasonló ábrázolást legfeljebb a kesőantoninusi 
időkben és a Severus-dinasztia korában találhatunk. I t t egyetlen olyan típus szerepel, amely esetleg 
az epidauroszival összevethető: először Faustina iunior, majd Caracalla pénzén,12 ennek a jobb 
melle fedetlen, de csak hosszú köpenyt hord, kardkötője nincs13 (4. kép). Egyébként a korábbi érme
ken — még Caracalla anyjának, Julia Domnának érmein is14 —a győzedelmes Venus oszlopra támasz-
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1—2. kép. Ülő istennő szobra a Pacsirta utcából. 
Aquincumi Múzeum 
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kodó Aphrodité Kallipiigoszhoz hasonló beállí
tásban jelenik meg; ez a típus az első császár, 
Augustus koráig vezethető vissza.15 Jellemző, 
hogy az egyetlen provinciális szobor, amely 
Venus Victrixnek volt szentelve, a teljesen 
ruhátlan ún. Medici Venus típusát követi.16 

Ahol pedig ez a győzedelmes istennő Marsszal 
szerepel együtt, ott csak két véglet lehet az 
ábrázolásban: vagy félmeztelenül ábrázolják 
[mint egyes pénzeken,17 továbbá egy roma vá
rosi szobron (Róma, Museo Capitolino)18], vagy 
egészen felöltözve ,,Genetrix"-ként (mint a 
soluntumi domborművön).19 

Hekler is érezte ezt a nehézséget, és ép
pen ezért arra hivatkozott, hogy Hadrianus és 
az ifjabb Faustina pénzein Venus Felixetülve 
ábrázolták Venus Victrix jelvényeivel, Viktóriá
val és skeptronnal (sceptrummal) a kezében.20 

Ez a megállapítás helyes, csak az a bökkenő, 
hogy ez a Venus Felix cseppet sem hasonlít az 
epidauroszi típushoz : mindkét keblét elfedi ru
hája és kardkötőt sem visel! Hasonló a hely
zet az ülő Venus Genetrix-ábrázolásoknál is, 
amelyekre Hekler szintén hivatkozik.21 Hekler 
a továbbiakban utal arra, hogy az aquincumi 
szobor faragója bizonyára tudott arról, hogy 
Rómában Venus és Roma istennők közös temp
lomukban ülőhelyzetben voltak ábrázolva.22 

Ez tagadhatatlan tény, csakhogy mint ezt az 
újabb kutatás kétségtelenül beigazolta,23 i t t 
nem Venus Victrixet, hanem Venus Felixet és 
Roma Aeternát ábrázolták, bár tagadhatatlanul 
i t t Venus Felix Victrix egyik jelvényét, a lán
dzsát tartotta,24 azonban egyetlen ábrázolás 
sem mutat arra, hogy it t Venus hasonló ruhá
ban jelent meg, mint amilyet az aquincumi 
istennő visel (erre a kérdésre később még 
visszatérünk !). 

Azonban tekintettel arra, hogy az em
lített templomban a két istennő ábrázolásában 
bizonyos közös vonások állapíthatók meg,25 

szóba jöhet tehát egy a császárkorban Vénus
szal rokonlényegű istenség, az Aeneadum Oene-
trix fogalommal rokon26 Roma istennő ábrázolá
sa. Roma istennő ülő alakjával már egy i. e. 
202-ben vert lokrisi pénzen is találkozunk,27 

ábrázolásai már a köztársaságkori pénzeken is 
megjelennek, azonban ez az istennő—hellenisz
tikus hatásra28 — igazában véve csak a római 
világbirodalomban, a császárkor idején válik 
jelentőssé. Augustus korában megjelenő ábrá
zolásaiban még szorosan kapcsolódik a császár 

3. kép. Aphrodité szobra Epidauroszból. Athén, Nenv 
zeti Múzeum 

4. kép. Venus Victrix ábrázolása Caracalla dénárján 
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alakjához, hiszen kultuszának első jelentős 
nyugati emlékét, a lugdunumi oltárt is Romae 
et Augusto állítják.29 Augustus korában első 
monumentális ábrázolása — az Ara Pacis Au-
gustaen — sajnos nagyon megrongálódott, az 
érmeken pedig csak Roma istennő feje (?) lát
ható,30 ami a fejtegetéseink szempontjából nem 
jelentős, hiszen természetszerűleg az aquincumi 
szoborral kapcsolatosan számunkra csak az ülő 
Roma-ábrázol ások figyelemre méltóak ! 

Azonban már az első császár idejéből 
két olyan nagyméretű és magas művészi értékű 
gemma maradt ránk, ami Roma istennő ábrá
zolását nemcsak klasszikus szépségű formában 
örökíti meg, hanem kultuszának története 
szempontjából is nagyon jelentős. Mindkettőt 
Bécsben őrzik: az egyiken a trónonülő csá
szár mellett Roma pajzsottartó nőalakként 
szerepel,31 hasonlóan egyes fegyveres Aphro
dité- ós Niké- (Viktoria) típusokhoz.32 A másik 
emlék az antik gemmaművészet ránkmaradt 
legkimagaslóbb alkotására Gemma Augustea33 

(5. kép); ennek felső mezejében alacsony tám-
lájú trónuson ül Augustus mellett a sisakos 
Roma istennő köpenyben ós chitonban, mellén 
pedig kardkötő vonul át. 

Más változatát találjuk a koracsászár
kori Roma-ábrázolásnak egy karthágói oltár 
nem sokkal Augustus kora után készült re
liefjén: ezen a sisakos istennő balrafordulva 
oldalnézetben ül fegyverek felett, testét könnyű 
alsóruha borítja, amely jobb mellét födetlenül 
hagyja, hátát ós alsótestét köpeny fedi be, 

jobbjában palládiumot tart , előtte oltár ál], rajta bőségszaru34 (6. kép). 
Az istennő ábrázolásának jellegzetes típusai a császárkori «ikonográfiában Nero korában, 

főként a nagy tűzvész után, az Urbs újjáépítése idején, 64—68 közt alakultak ki. Két alaptípus 
jellemző ezekre a Roma-ábrázolásokra: az egyiken fegyvereken ülve a sisakos istennő kettős ruhá
ban (himationh&n, ill. palláhsbn és chitonhan, ill. tunikâh&n) jelenik meg, amely testét teljesen befödi, 
mellén kardkötő fut keresztül, jobb melle szabadon maradt, jobb karjával hosszú lándzsára támasz
kodik, baljával pajzsára könyököl35 (7. kép). A másik típus abban különbözik az előbbi, ünnepélye
sebb megjelenésűtől, hogy az istennő csak rövid, térdigérő ruhát hord, előrenyújtott jobb kezében 
Viktoriát tart , baljával a kardkötőn függő parazonium markolatát fogja, lábszárai fedetlenek36 

(8. kép). Kétségtelen, hogy e Roma-típusok kialakulásában egyrészt az Athéné Poliasz, másrészt 
az amazonábrázolások játszottak szerepet (az említett lokrisi pénzről s a korábbi császárkori Roma
típusokról nem beszélve), azonban Nero idejében a két „őstípus" keveredik; jellemző, hogy Roma 
ekkor úgyszólván mindig visel kardkötőt, ill. parazoniumot s jobb melle rendszerint födetlen, mindez 
az amazonábrázolások hatását árulja el. Viszont a hosszúruhás típus különösen — de a másik is 
beállításában s egyes vonásaiban —emlékeztet a hellenisztikus pénzeken szereplő Athéné-ábrázolá
sokra, különösen Lüszimakhosz Alexandrosz-Ammon-ábrázolású pénzeinek hátlapjaira.37 Ez a 
kapcsolat nem puszta utánzás: kétségtelen, hogy a philhellén és ,,múvészkedő" császár mindenáron 
a görög világ szépségét akarta Rómába varázsolni, valószínű, hogy a nagy tűzvész után az £7V&ó'ból 
Alexandriához vagy még inkább Athénhez hasonló Jcaf exochén, klasszikus szépségű várost akart 

6. kép. Borna istennő alakja a karthágói oltáron 
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teremteni.58 Az is figyelemre méltó a Roma-gondolat önállósulása szempontjából, hogy a Nero-
kori Roma-ábrázolások közt — Augustustól eltérőleg — egyetlenegy közös megjelenítése sem 
maradt fenn a császárnak és az istennőnek ! 

A Nero halálát követő polgárháborús időszak, sőt még a Flavfusok kora sem hoz lényeges 
változást az ülő Roma istennő ábrázolásaiban. A rómavárosi Cancelleriából származó Plavius-kori 
reliefek egyikén az ülő Roma istennő alakja magaslábú trónon jelenik meg, fején sisakot visel, jobb 
kezében hosszú sceptrumot tart , testéhez tapadó chitonja jobb mailét szabadon hagyja, köpenye 
bal vállára borul gazdag ráncokban, előtteVesta papnői vonulnak fal.39 A hagyományos ülő típushoz 
kapcsolódnakVespasianus jobbjukban koszorút tar tó Romái,40továbbá a pénzein megjelenő ROMA 
VICTRIX és ROMA PERPETVA ábrázolásai is.41 E két új fogalom is utal a Roma-eszme jelentő
ségének növekedésére a hivatalos ideológiában, de egyben mutatja a fokozódó absztrahálódást is ! 
Egyetlen új típus a hét halom fölött amazonszerűen ábrázolt sisakos Roma, előtte a Tiberis alakjá
val, mögötte a lupával.A2 

Hasonló típust tükröz később a Nerva (96—-98) sestertiusán megjelenő ROMA RENASCENS 
fegyverhalmon ülő ábrázolása is.43 Az ülő Roma ábrázolásában Trajanus korában azonban egy, az 
ismert amazon-típust követő, de merőben új beállítású kompozícióval találkozunk: 103-ban, a két 
dák háború közti aránylag békés esztendőben (az első, dákok feletti nagy győzelem után) a fegy
vereken ülő Roma istennő úgy jelenik meg, amint éppen a császár kezéből elfogadja a glóbuson álló 
Viktoria signumát, a győzelem jelképét.44 

A Roma-eszme függetlenülésének és fokozódó kitágulásának új korszakát jelenti Hadrianus 
uralkodása. Az ábrázolások terén — nagy általánosságban —- miként ezt J. M. C. Toynbee is hang
súlyozta,45 a régi típusok élnek tovább, ezek azonban számos új változatban lépnek elénk a kora
beli pénzeken. így a császárkultusz és a Roma-tisztelet kapcsolatát az említett Trajanus-kori pénz
hez hasonló kompozíció sajátos színben tünteti fel; az ADVENTVS AVG. feliratú pénzeken ugyanis 
olyan ábrázolással is találkozunk, hogy a császár kezet fog a lándzsatartó, fegyvereken ülő katona
ruhás Romával.46 A FELIX ROMA megjelölésű pénzeken pedig a pajzson ülő Roma (akinek testét 
fent nyitott chiton és nem egészen térdigérő köpeny fedi, bal kezét parazoniumra támasztja), mel
lette tropaion, háta mögött pedig Viktoria látható.47 De a császár uralkodása vallás- és művészet
történeti szempontból mindenekfölött Roma és Venus közös templomának megépítésével jelent új 
korszakot a szóban forgó kérdés szempontjából. A templom dedikációja, ill. consécration jóval az 
alapítás (128) utánra, 136—137-re tehető. E templomban —- mint említettük — Venus Felix és Roma 

7. kép. Roma ábrázolása Nero sestertiusán 8. kép. Roma ábrázolása Nero sestertiusán 
(Athéné-típus) (amazon-típus) 
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Aeterna ülőszobrai fejezték ki a két istennő tiszteletének sajátosan római szoros egybekapcsoló
dását; az initia gentis és az eljövendő aureum saeculum gondolatának egységét — mint ezt legutóbb 
Carl Koch meggyőzően kifejtette.48 A két istennő szobrát a numizmatikai anyag figyelembevételével 
sikerült rekonstruálni: Venus Felix jobbjában Amort tar thatot t , baljával lándzsára támaszkodott, 
viszont a neki háttal álló sisakos Roma istennő jobbjában a palládiumot tartotta, baljában szintén 
lándzsa volt. Mindkét trónoló istennő testét hosszú chiton ós köpeny fedte.49 Ennek a Roma-típus
nak változatai magastámlájú trónon ülő istennő alakjával Antoninus Pius pénzein is megjelennek,50 

az ő idejében verik az első olyan sestertiust is, amelyen maga a templom is látható, középen Roma 
istennő ülőszobrával51 (9. kép). 

Az ,,amazoni" vonások a ROMA AETERNA alakjának megjelenésével egyre inkább eltűn
nek az éremanyag képtípusaiból, az oldalán parazoniummal ábrázolt Roma istennő alakja utoljára 
Marcus Aurelius pénzein jelenik meg.52 Az ő uralkodásának kezdetén — még Lucius Verus életé

ben —-, valószínűleg 161 és 163 közt készült el a 
Campus Martiuson az Antoninus-bázis, amely
nek egyik oldalán az Antoninus Pius és Faustina 
alakjával menny bemenő Aion alatt jobbról a 
fegyverek fölött ülő, attikai sisakot viselő Roma 
istennő jelenik meg hosszú, bokáig érő, dúsredőjű 
chitonban, amelyre az ölén átvetett és a hátát 
befödve visszakanyarodó, bal karján átvetve 
lehulló köpeny borul. Az istennő fegyverek fö
lött trónol, s bal karját pajzsára támasztja53 

(10. kép), jobb melle fedetlen, alatta kiöblösödik 
a chitonja, felsőtestén átfutó kardszalagját lent 
gomb díszíti. 

Világos, hogy az összes eddig felsorolt 
Roma-ábrázolás között az utolsó az, amelyik 
a legközelebb áll —- művészi és ikonográfiái 
szempontból egyaránt — a szóban forgó aquin
cumi torzóhoz. Teljesen azonos a ruhakezelés 
megoldása a felsőtesten, de a hosszú chitonra az 
ölben ráboruló köpeny kezelése is hasonló. Lé
nyeges eltérés egyáltalán nincs a két alak közt, 
csak a trónus különböző. Ez a típus lényegében 
az ún. Athéné-típus és az amazon-típus kevert 
formája. Gyökereiben, a római művészetben az 
elsőként említett Nero-kori típusig követhető 
vissza (7. kép), bár a másik e korabeli ábrázo
lásmóddal is némileg rokon (9. kép), sőt a pa-
razoniumot viselő Roma-istennő — mint láttuk 
— már a Gemma Augusteán is megjelent (5. 
kép). A kardkötő és a parazonium kétségtele
nül „amazoni" jelleg a mi szobrunkon is, vi
szont a hosszú chiton, az ölében és a hátán rá
boruló köpennyel már az Athéné-típus öröksége. 
Ez utóbbit a monumentális plasztikában először 
a karthágói oltár említett reliefjén láttunk (4. 
kép). 

Mielőtt kísérletet tennénk a töredékes 
aquincumi szobor kiegészítésére, vessünk egy pil
lantást a többi pannóniai Roma-ábrázolásra is. 
Pannóniából eddig két Roma-ábrázolást ismer-

9. kép. Roma és Venus templomának ábrázolása 
Antoninus Pius sestertiusán 

10. kép. A roma városi Antoninus-oszlop bázisa. 
kán, Giardino della Pigna 

Vati-
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11 — 12. kép. Roma alakja a kisárpási (Mursella) lepénymintán 

tünk. Az egyik, a kétségtelenül korábbi típusokra visszamenő ábrázolásmód Kisárpásról (Mursella) 
származik, s lepénymintát díszít. Az ábrázolás alapjaiban az ún. amazon-típust követi, de figyelemre 
méltó átalakításokkal. A kissé idomtalanul nagyfejű attikai sisakot viselő nőalak rövid, alig térdig -
érő amazonchitont, hátán s jobb kezén pedig a kardon át lecsüngő köpenyt hord, glóbuson álló 
Viktóriát tar t , aki koszorút nyújt feléje; baljában lándzsa. Az istennő fegyvereken ül, mögötte is 
különféle fegyverek töltik ki a képmezőt54 (11. kép). Az ábrázolás kétségkívül kevert típus, mert a 
Viktóriát és lándzsát tar tó Roma istennő, mint láttuk, inkább az Athéné-szerű változatra jellemző. 
Az emlék korát, figyelembe véve egyrészt az ábrázolt Roma-ti pus korai jellegét, másrészt viszont a 
hasonló, aránylag késői triumfális jellegű lepénymintákat,55 a I I . század második felénél korábbra 
nem tehetjük, de valószínűnek látszik, hogy nem lehet későbbi a I I I . század elejénél sem.56 

A másik pannóniai Roma-ábrázolást az ún. pécsi scriniumról ismerjük. A ládikát díszítő 
lemez alsó mezejének közepén szemköztnézetben az alacsony támlájú trónon ülő Roma alakját lát
hatjuk; fején sisak, testét hosszú, bokáig érő chiton fedi, amely jobb mellét szabadon hagyja, jobb
jával lándzsájára támaszkodik, bal kezével a trónusához támasztott díszes pajzsot fogja; két oldalán 
a római birodalom nagyobb városainak tychéi sietnek hódolattal feléje: Karthágó és Constantino-
polis, továbbá Nicomedia és Siscia láthatók kezükben koszorúval (13. kép). Ezt a triumfális Roma
ábrázolást ikonográfiái szempontból legutóbb J . M. C. Toynbee elemezte behatóan, beállítva a IV. 
század középső évtizedei Roma-perszonifikációinak sorába (a Domus Lateranorum ún. Bar-
berini Roma-freskója, a 354-es calendarium ábrázolása, az esquilirusi kincs Roma-alakja stb.), 
rámutatva, hogy a szóban forgó scriniumlemez ábrázolása e sorozat végső tagja.57 

Figyelembe véve a vizsgált pannóniai Roma-ábrázolásokat, valószínűnek kell tartanunk, 
hogy az aquincumi szobor a két típus közt helyezkedik el: a jobb kéz tartásából ítélve — tekintettel 
a kerekplasztika technikai lehetőségeire is — az aquincumi szobor — a kisárpásihoz hasonlóan —• 
valószínűleg egy Viktóriát vagy palládiumot tar thatott , baljával talán a kardja markolatát fogta. 
Egyébként viszont viseletbelileg (hosszú chiton, a hason végigfutó széles, kissé V alakú ráncok) 
az említett scriniumlemez Roma-ábrázolásához állott közel, s az övéhez hasonló alacsony támlájú 
trónon ül.58 

Szobrunk korának megállapításánál — az ikonográfiái szempontokon kívül —• természete
sen még a stiláris tényezőket is figyelembe kell vennünk. A kérdést erről az oldaláról nézve, kétség
kívül igaza van Paulovics Istvánnak, amikor ezt az emléket a capitoliumi triász egyes pannóniai 
ábrázolásaihoz kapcsolja.59 Azonban az intercisai ülő Junó 6 0 esetében inkább csak az ülőmotívum 
azonossága kapcsolja össze a két emléket. A szembeszökő különbségek részletes elemzése fölös-
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14. kép. Juno ülőszobra Intercisából. Bp. Országos 
Történeti Múzeum 
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legesnek látszik (14. kép), a fedetlen vállak 
megoldása is más jellegű, mint az aquincumi 
szobron, talán csak a testhez simuló chiton 
redő játéka rokon egy kicsit. Másrészt viszont 
kétségtelen az ikonográfiái különbségek elle
nére is fennálló stiláris rokonság a brigetiói 
Minervával61 (15. kép). Bár ez utóbbi ruhájá
nak redőkezelése nem olyan gazdag, mint az 
aquincumié, egyszerűbb és szárazabb, a felső
test megoldása is laposabb, de mégis a hosszú 
derék hasonló testarányokat kölcsönöz mind
két szobornak; bár redőkezelésében még a ko
losszális savariai Minervával rokon.62 

Mindezeket mérlegelve, ikonográfiái 
szempontból nézve világos, hogy az aquincumi 
torzó a II . századi Roma-ábrázolásokhoz kap
csolódik, stilárisan pedig közbeeső helyet foglal 
el a szélesderekú, erőteljes, realisztikus sava
riai és a laposabb, vékonyabb, stilizáltabb 
brigetiói Minerva-szobrok közt. Meggondolva 
továbbá egyrészt azt a tényt, hogy a monumen
tális Roma-ábrázolások közül az aquincumi leg
inkább a 161 és 163 közt készült Antoninus-
bázison szereplőhöz kapcsolódik, másrészt szem 
előtt tar tva a 100 körül készült savariai Mi
nerva és a I I—III . század fordulójára tehető 
brigetiói szobor közti köztes helyzetét is, szob
runk korát a Hadrianus idején megerősödő 
Roma-kultusz utóhatásaként a I I . század má
sodik harmadára tehetjük. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a szóban 
forgó aquincumi torzó művészi szempontból 
az Antoninus-kori Roma-ábrázolások jelentős 
provinciális emléke. Mármost csak az a kérdés, 
mi ennek a szobornak a politikai és vallástör
téneti jelentősége a helyi hivatalos kultusz 
szempontjából. Az Urbs Romának a császár
kultusztól látszólag önállósult tiszteletét, va
lószínűleg éppen a templum Urbis consecra-
tiója révén, Hadrianus császár teremti meg, 
aki egy új papi kollégiumot alapított XII. viri 
Urbis Romae néven.63 Ettől a rómavárosi kul
tusztól különböznek a provinciákban felira
tokról ismert sacerdotes Urbis Romae aeternae 
papi testület tagjai. Már a nevük is arra utal, 
hogy ez a kultusz a Roma Aeterna tiszteletével 
egy időben születhetett meg, vagyis Hadrianus 
császár idején.64 

Pannóniai vonatkozásban nem lehet 
puszta véletlen, hogy Roma-kultusszal kap
csolatos feliratok az egész provinciából kizáróla
gosan csakis Aquincumból ismeretesek ! Viszont 

13. kép. Scrirriumlernez Pécsről. Bp. Országos Törté
neti Múzeum 



egyetlen Venusnak dedikál t fel iratot sem i smerünk 
innen. N a g y T ibo r egyenesen feltételezi, hogy a 
ku l tusz kezdete i i t t egészen a városa lap í tó csá
szár idejéig n y ú l n a k vissza.6 5 A po lgá rvá rosban 
f e n n m a r a d t egy m a g a s r a n g ú városi t isztviselő 
á l ta l á l l í to t t felirat, T. Aelius Verinus (decurio, 
fiamén duumviralis), s egyben sacerdos Urbis 
Romae is vo l t . 6 6 A t á b o r praetoriumáhól pedig 
egy Urbi Romae ded iká l t fel iratot is i smerünk , 
amelye t L. Cassius Marcellinus, Alsó-Pannónia 
legá tusa á l l í to t t 202-ben v a g y 203-ban; 6 7 va
gyis — m i n t ez t N a g y Tibor is hangsúlyozza 6 8 

— n e m sokkal e lőbb, m i n t amiko r Sep t imius 
Severus az Urbs ezeréves fennál lását ünnepe l t e . 
Mindez h a t á r o z o t t a n m u t a t j a Aqu incum hang
sú lyozot t r óma i ságá t a b i roda lom válságos 
s zázadában is. 

A vizsgál t szobor t e h á t szervesen k a p 
csolódik a fel iratokból is megismer t aqu incumi 
Roma-ku l tuszhoz . S h a meggondol juk, hogy 
szobrunk lelőhelye (Pacs i r ta u tca) n e m is esik 
messze az eml í t e t t he ly t a r tó i feliratétól, felté
te lezhető : ez a szobor is a praetoriumha,n 
ál lot t . E b b e n az ese tben k ö n n y e n lehetséges, 
hogy az Urbi Romae szóló ajánlás egy kul tusz
szoborral m á r k o r á b b a n képvisel t helyi kul
tuszhoz is kapcso lódot t . 

15. kép. Minerva ülőszobra Brigetióból. Bp. Orszá
gos Történeti Múzeum 
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Z. KABAR 

CONTRIBUTION A L 'HISTOIRE DU CULTE D E LA DÉESSE ROMA E N 
PANNONIÉ 

(Les 'problèmes historiques et iconographiques de «Venus Victrix» du musée á Aquincum) 

Le torse gardé au Musée d'Aquincum est 
l'un des plus artistiques produits de la plastique 
ronde provinciale de Pannonié. Il montre une 
forme féminine habillée, et assise sur un trône. 
D'après Antoine Hekler — qui le premier l'a 
publiée — la statue représente «Venus Victrix» 
(opinion adoptée par MM. B. Kuzsinszky, A. 
Alföldy et J . Szilágyi), tandis que selon I. Paulo -
vies c'est Junon assise (avis approuvé par M. L. 
Nagy.) 

Selon A. Hekler, l'Aphrodite en armes 
d'Épidaure est le prototype de cette statue. 
Un type semblable — mais qui se tient debout 
— fait son apparition sur des monnaies romaines 
portant l'inscription «Venus Victrix» —- p. ex. 
sur les deniers de Caracalla — mais sur ces 
pièces la déesse ne porte pas de «parasonium». 
Nous ne retrouvons Venus Victrix que debout; 
ce sont seulement Venus Felix et Venus Ge-
nitrix qui apparaissent assises sur un trône; 
mais celles-ci ne portent jamais de parasonium 
et ne présentent aucun caractère amasoniquo. 
Entre autres, Hekler mentionne le fait qu'à 
Rome les deux déesses étaient représentées 
assises dans le temple commun de Venus et de 
Roma. Néanmoins, dans ce temple ce n'est 
pas Venus Victrix, mais Venus Felix qui ap
paraissait. La question peut se poser si nous 
ne sommes pas en présence de la co-déesse 
Roma. 

Déjà sur la «Gemma Augustea», Roma 
apparaît avec le «parasonium», assise à côté de 
l'empereur. Cette déesse est représentée sur le 
relief — provenant du premier tiers du premier 
siècle — de l'autel de Carthage, dans un cos
tume analogue à celui de la statue d'Aquincum, 
mais sans «parasonium». Sur les monnaies de 
l'empereur Néron nous retrouvons surtout deux 
types de la déesse Roma, l'un qui ressemble à 
Athéné Polias et porte un chiton long, un pal
lium et un parasonium, et l'autre, dit type 
amazone, dont le corps est couvert d'un chiton 
descendant seulement aux genoux et qui laisse 
découvert le sein droit; la déesse tient à la main 
gauche la poignée du parasonium. La déesse 
Rome est représentée par ces deux types 
jusqu'au tournant des deuxième et troisième 
siècles; dès ce temps-là le premier type devient 
général. L'épanouissement du culte de la déesse 
Roma se prouve par l'une des monnaies 
d'Antonin le Pieux qui acheva le temple, fondé 
par son prédécesseur, l'empereur Adrien. Sur 
la monnaie portant l'inscription «Romae Aeter-
nae» nous voyons l'image du temple et au 
milieu, la figure assise de la déesse. Sur la 

pièce qui représente l'apothéose d'Antonin le 
Pieux, frappée par Marc-Aurèle et Lucius Verus 
pour honorer sa mémoire, Roma apparaît 
vêtue comme les Amazones, avec un ceinturon 
et en long «chiton» et en pallium. Ce corps 
montre une analogie frappante avec la statue 
d'Aquincum, statue qui doit être considérée en 
toute probabilité comme un souvenir de la 
déesse Roma. 

Il y a encore en Pannonié deux représenta
tions connues de la déesse. L'une nous est restée 
sur le moule de galette de Kisárpás (Mursella); 
ici, la déesse apparaît vêtue à l'Amazone, mais 
au lieu d'une épée, elle tient une lance à la 
main. La représentation un peu primitive, vu 
le style et la composition encombrée, ne peut 
pas être antérieure à la deuxième moitié du 
deuxième siècle. L'autre présentation est con
servée sur la lamelle de l'étui qu'on appelle 
«scrinium» de Pécs. Le champ inférieur est 
décoré de cinq «Tyché», insérés dans des cadres 
quadratiques. Au milieu, assise sur le trône, la 
déesse Rome, tenant une lance, vêtue d'un long 
«chiton» qui laisse son sein droit découvert; 
porte un pallium; auprès d'elle, à gauche et 
à droite, il y a des figures qui représentent les 
métropoles de l'empire qui lui offrent les signes 
de leur hommage. Cet objet fut fait vers le 
milieu du quatrième siècle. Du point de vue 
iconographique, la statue de la déesse Roma, 
qu'on a retrouvée à Aquincum, se place entre 
les deux représentations mentionnées ci-dessus. 
D'autre part , du point de vue artistique, la 
statue est apparentée à la statue de Juno 
d'Intercisa, et encore plus à la Minerve assise 
de Brigetio. Le style de la statue d'Aquincum 
est caractérisé par la fine solution artistique du 
pallium qui moule le corps, de même par la 
taille longue, élancée, détails qui diffèrent de la 
conception artistique de la première période de 
l'empire. Selon toute probabilité, la statue dont 
nous parlons fut sculptée après la consécration 
du temple de Roma et de Venus [c'est-à-dire 
après 137] et, si l'on juge après le style, dans 
le deuxième tiers du deuxième siècle. 

Du point de vue de l'histoire des religions 
et de la politique, la statue s'assortit très bien 
avec les autres documents du culte de la déesse 
Roma retrouvés à Aquincum. Ces documents 
sont les suivants: le monument d'un «sacerdos 
Urbis Romae» (CIL II I . 3368), provenant de la 
partie civile de la ville; puis, de la partie mili
taire de celle-ci, l'autel consacré «Urbi Romae» 
(CIL LLI. 10470) par le gouverneur romain 
L. Cassius Marcellinus, tous les deux appar-
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tenant à l'époque de Septime-Sévère. La statue les pierres gravées dont nous venons de parler, 
dont nous parlons, prouve que le culte de se rattachent à un culte qui florissait déjà 
Roma à Aquincum remonte vers le milieu du antérieurement, ce qui prouve que la ville 
deuxième siècle, au moins dans la ville mili- d'Aquincum était sous l'influence d'une roma-
taire où le torse a été trouvé. Par conséquent, nisation accentuée. 
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CZAGÁNY ISTVÁN 

A BUDAVÁRI GÓTIKA ÉPÍTÉSZETI TIPOLÓGIÁJA. I 
(FÉLKÖRÍVES ZÁRADÉKÚ ÜLŐFÜLKÉK) 

Az egy évszázados múltra visszatekintő magyar művészettörtónetírás tudománya számos 
hiánya mellett mind a mai napig nélkülözi az építőművészeti formatan tudományágának mód
szeres felépítését is. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ennek a megkezdésére, illetőleg megalapozására 
eddig vajmi kevés próbálkozás történt, pedig a magyar építőművészet történetében igen sok olyan 
megválaszolatlan kérdés található, amelyre a feleletet — a történeti és egyéb adatok teljes hiányá
ban — csakis az összehasonlító stílusmorfológia tudományágától várhatjuk. E sorok írója a Buda
pest Régiségei XIX. kötetében egy jellegzetes középkori építőművészeti stílus helyi emlékein meg
kísérelte bemutatni a profilokra vonatkoztatott formatani vizsgálati módszer művészettörténeti 
eredményeit.1 A kezdeményezés folytatásaként most egy másik, de nsm kevésbé fontos, műformákra 
vonatkoztatott formatani vizsgálati módszer eredményeiről kíván beszámolni, az egy formacsoportba 
tartozó építőművészeti faragottkő-emlékanyag tipológiai rendszerezése kapcsán. Amíg az előbbi 
módszer csak a profilos faragottkő-emlékanyag osztályozásánál és értékelésénél használható, addig 
ez az utóbbi módszer a profiltalan emlékanyag feldolgozására is alkalmazható. Természetes, hogy 
ennek használata esetén — például datálás céljára — profilok helyett csak műformák, esetleg 
tervezéstechnikai megfigyelések és arányösszefüggések szolgálnak alapul. Következésképpen ez a 
módszer kevésbé pontos eredményekre vezet, mint a prof il vizsgálat viszonylag egzaktabb módszere. 
Tehát a jelen tanulmány elsősorban kidolgozott módszert kíván nyújtani az olyan emlékanyag 
összegyűjtéséhez és rendszerezéséhez, ahol prof il vizsgálat nem lehetséges. Végső célja pedig az így 
rendszerezett emlékanyagnak a szerves beleillesztése az építészettörténet-, illetőleg a művészet-
történetírás tudományába. 

A tipológiai rendszerezés módszerének bemutatására kiválóan alkalmas a budavári gótika 
faragottkő nyíláskeret-anyaga, ezen belül is a kapualji ülőfülkék emlék-csoportja. Ennek legfőbb 
értéke abban rejlik, hogy a budavári gótikának a XIV. század első felétől a XVI. század végéig tar tó 
formatani fejlődését olyan folyamatosan mutatja be, amelyhez hasonlót ez idő szerint a Kárpát
medence egyetlen publikált emlékanyag-egységén sem lehet találni. Az ülőfülke-építés emlékeivel 
másutt is találkozunk: az egyházi építészetben a templomszentélyekben és kolostorokban,, a világi 
építészet területén pedig a lakóházak kapualjaiban.2 Ám a középkori polgári lakóházak kapu
aljaiban ilyen nagy számban való előfordulásukat — amint az Budán látható — jellegzetesen 
magyarországi sajátságnak ismerjük.3 A fülkesorok kapualjakban való építésének okát ez idő 
szerint sajnos sem megfelelő analógiákkal, sem irodalmi forrásanyaggal nem tudjuk kielégítő módon 
megmagyarázni. E kérdés eldöntésénél végeredményben feltevésekre vagyunk utalva, de annyi 
bizonyos, hogy az ülőfülkéket gyakorlati cél hozta létre. Elfogadhatónak látszik az a feltevés, amely 
szerint eredetileg az árupadok (pultok) szerepét töltötték be, mivel a fülkék a kocsiról történő át
menő, középkori textilkereskedelem kirakodási céljaira annak idején alkalmasak voltak. Eredetileg 
posztóvégek lerakására használhatták őket, főként az esetben, ha a textilanyagot a kocsiról a rak
tárba szállítás vagy az utcai sátrakban történő4 árusítás előtt válogatni kellett. Ezért nem véletlen, 
hogy éppen azokban az utcarészekben maradtak fenn ülőfülkék a legnagyobb számban, amelyekről 
tudjuk, hogy német posztókereskedők lakták (mai Úri utca: a középkorban Piatea Kramer — Kal-
marwcha, a mai 24. számtól az 50. számig). Ennek alapján joggal hihetjük, hogy az ülőfülkék fel
építésénél a városi kereskedőréteg gyakorlati igénye lehetett az eredeti szempont. Viszont az is tény, 
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1, kép. A Szentháromság utca 7. sz. épület kapu
aljának nyugati és keleti falában levő ülőfülkesorok 
felvételi rajza (az utóbbi a szerző rekonstrukciója) 



2. kép. A Szentháromság utca 
7. sz. épület kapualjának nyu
gati falában levő ülőfülkesor az 

1951. évi helyreállítás után 

hogy az ülőfülkék hátfalában feltárt törökkori gyertya- és lámpafülkék (Hess András tér 4. sz. északi 
kapualj, Úri utca 40. sz. kapualj) a fülkesoroknak az éjszakai virrasztóőrség által történt későbbi 
használatát bizonyítják. így az ülőfülkéket természetes rendeltetésüknek megfelelően is használták 
(a gazdag kereskedőházak őrizete formájában). Mindezeken túl az ópítőművészeti stílusfejlődés 
szempontjából az a legfontosabb, hogy az ülőfülkék nyíláskeretkövei — amelyeket az alábbiakban 
öt tipológiai csoportba osztva fogunk tárgyalni — értékes díszítőművészet kivirágzásának terem
tettek szerkezeti alapot. Emellett számunkra fontos további szempont az is, hogy minden más
fajta budavári faragottkő-emlék (ablakkeretek, ajtók, kapukeretek stb.) stílus- és formafejlődés 
tekintetében sok azonosságot mutat az ülőfülkékkel. Tehát a teljes várnegyedi emlékanyagnak a 
magyarországi gótika történetébe való időrendi beállítása lényegében az ülőfülke-anyag fejlődés
folyamatának hiánytalan ismeretére épülhetne, ha erre szert tehetnénk. Ezért az emlékanyag teljes 
ismertetése lesz a célja annak a tanulmánysorozatnak, amelynek első közleményét találja meg az 
alábbiakban az olvasó. Az emlékanyag datálására ma még semmiféle évszámos adat sem áll a 
rendelkezésünkre, tehát a tipológiai rendszerezésből csupán az építés relatív kronológiai rendjéhez 
juthatunk el a morfológiai fejlődés vizsgálatának a módszerével. Viszont ennek tisztázása után 
az esetleg később felmerülő egy-két kulcsponti jelentőségű évszám5 segítségével a relatív kronológia 
könnyen abszolút kronológiává lesz átfordítható. Végérvényesen akkor fognak tisztázódni majd 
azok az időrendi átfedések is, amelyek az egyes tipológiai csoportok között már most jelentkeznek. 

Az első tipológiai csoportba tartoznak a legegyszerűbb és jórészt legkoraibbnak mondható 
emlékek: a félköríves záradékú ülőfülkék. A kutatások jelenlegi állásánál tizenkét kapualjban fenn

maradt tizennyolc —• eredetileg teljes, ma már részben 
elpusztult — ülőfülkesor tartozik ebbe a csoportba, 
amely nagyjából három építési periódusba sorolható. 
Ezenkívül hozzátartozik egy önálló fülketípus is, amely 
már formatani átmenetet alkot egy másik tipológiai 
csoporthoz. Valamennyi ülőfülkét általánosan jellemzi, 
hogy záradéka egyszerű félköríves, amelyen nincs profil, 
csak élszedés látható. Kivételt csupán az átmeneti tí
pus alkot, amelyen az élszedés helyén negyedköríves 
horony húzódik végig a két negyedkörös vállra emelt 
félkörös záradékon. A fülkék záradékíveit — egy kivé
teltől eltekintve — vállaik alatt pillérek hordják, nem 

3. kép. A Szentháromság utca 7. sz. épület kapualjának keleti 
falában levő fülkemaradványok helyreállítás előtt 
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4. kép. A Fortuna utca 5. sz. épület kapualjának déli falában levő ülőfülkesor felvételi rajza 

konzolok. Anyaguk édesvízi kemény mészkő, megdolgozásuk túlnyomórészt az úgynevezett 
sarirozás technikáját mutatja. 

A korai építési periódusba tartozik a Szentháromság utca 7. sz. kapualjának nyugati (1. kép) 
és keleti falában levő három-, illetőleg ötfülkés (2—3. kép), a Fortuna utca 5. sz. kapualjának déli 
falában levő (4—5. kép), eredetileg háromfülkés, s az Űri utca 31. sz. kapualjának északi (6. kép) 
és déli falában levő (7. kép), eredetileg szintén három-háromfülkés sedile-sor. A Szentháromság utca 
7. és a Fortuna utca 5. sz. házak kapualji — valamivel korábbi — fülkesorainak közös formatani 
sajátsága, hogy az ólszedés a záradékkövekről nem fut át megszakítás nélkül a pillérekre, hanem 
a vállvonal fölött megállítást, a vállvonal alatt indítást, majd a pillérek alján a vízszintes padka 
fölött újból megállítást nyer. Ezzel szemben más 
megoldások a záradékívről megszakítatlanul futtat
ják á t az élszedést a pillérekre és csak a padka fölött 
egy helyen állítják meg azt. A Szentháromság utca 7. 
sz. ülőfülkéinél az élszedés megállítása az ívköveken 
gömbcikkelyből alakított gombban, a pilléreken a 
leszedett, külső élre kimetsződő, hullámíves álló le
vélkében végződik. Ennek a levélkemotívumnak az 
eredete ma még nem tisztázott. Lehet, hogy a ciszterci 
korai gótika (átmeneti stílus) sarkantyús profiljainak 
sarkantyútagozati, alsó, fekvő, hullámíves megállítá
sából jött létre formaredukció útján. Erre mutat az a 
tény, hogy a levélke két egymásra 90°-os szögben álló 
fél levélkéből tevődik össze ugyanúgy, mint a sarkan
tyútagozatok szintén 90°-ban álló, hullámíves végző
dései. Ezenkívül ennél az ülőfülkesornál az álló 
levélke a gömb cikkelyből alakított gombvégződéssel 
együtt használatos, ami szintén a ciszterci korai 
gótika műformája. A budavári Nagyboldogasszony 

5. kép. A Fortuna utca 5. sz. épület kapualjának déli falá
ban levő ülőfülkesor keleti szélső fülkéje 
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6. kép. Az Űri utca 31. sz. épület kapualjának északi és déli falában levő ülőfülke
sorok felvételi rajza (az utóbbi a szerző rekonstrukciója) 

templom (Béla-torony alja) bordakötegeinél látható, annak a hegyes vezérbordának az 
oldalainál, amelyből a későbbi profilfejlődés során a körtetag alakult ki. Tehát i t t a borda
köteg külső, sarkantyútagozatainak hullámíves végződéseivel együtt szerepel — vagyis azok
kal egyidős —, és ugyanazt a szerepet tölti be, mint azok, csakhogy a vezérborda merev, egye
nes oldalainál.6 Éppen ezért az ülőfülkéinknél nyert alkalmazása sem igen datálható a XI I I . század 
végénél, a XIV. század első felénél későbbre.7 Eredete végső fokon csak a román stílusú oszlop
lábazatok sarokleveles motívumaira vezethető vissza, mert ugyanazt a szerepet tölti be, amennyi
ben egy derékszögű sarokhoz tartozó háromszög átfogójáról biztosítja az átmenetet a szem
közti sarokba. Főként ez a motívum avatja fülkesorunkat e periódus legkorábbi emlékévé 
a romanizálóan félkörös záradéka mellett, mert ez a záradékforma a késői gótikában is 
előfordul ilyen élszedés-megállítás nélkül. Éppen ezért a záradékív formájának a korhatá
roló jelentősége kissé bizonytalan a levélke végződésé vei szemben, amely ebben a formájában 
a késői gótikában nem ismeretes. A Fortuna utca 5. sz. ülőfülkéinól az élszedés megállításainak 
helyei az előbbiével azonosak, csakhogy a gomb és a hullámíves, álló levélke helyett külső élre 
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7. kép. Az Űri utca 31. sz. 
épület kapualjának déli falában 
levő ülőfülkesor helyreállítás 
előtt 

kimetsződő síkháromszöggel8 jönnek létre. A valamivel későbbi — a XIV. század második feléből9 

származó — Űri utca 31. sz. alatti ülőfülkéknél az élszedés az ívkövekről már megszakítás nélkül 
fut át a pillérekre, és csak alul áll meg, külső élre kimetsződő háromszögben.10 Formaeredet,11 tör
téneti adatok12 és más meggondolások alapján mind az öt ülőfülke'sor az Anjou-korból származtat
ható. Jellemző, hogy ezek a fülkesorok csak páratlan számú (három, öt) fülkéből épültek, ami úgy 
látszik szintén korai sajátság, mert mint a továbbiakban látni fogjuk, a későbbi fülkesorok páros 
(két-két) számú fülkékből állnak. 

A középső építési periódusba tartozik az Úri utca 34. sz. kapualjának északi (8. kép) falában 
levő, keleti háromfülkés, és a déli falában levő háromfülkés (9—10. kép), az Úri utca 24. sz. kapu
aljának északi falában (11. kép) levő háromfülkés, az Országház utca 7. sz. kapualjának északi 
(12. kép) és déli falában levő két-kétfülkés, az Országház utca 24. sz. kapualjának déli falában 
(13. kép) levő kétfülkés és az Úri utca 38. sz. kapualjának északi (14—15. kép) falában levő 
kétfülkés sedile-sor. Valamennyi megegyezik abban, hogy az élszedés a záradékkövekről meg
szakítás nélkül átfut a pillérekre és azokon csak alul, a padka fölött nyer megállítást. Vagyis 
ebben a vonatkozásban, formatanilag az előbbi építési periódusba tartozó fülkéktől eltérőek, fel -

8. kép. Az Űri utca 34. sz. 
épület kapualjának északi falában 

levő ülőfülkesor feltárás után 
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9. kép Az Űri utca 34. sz. épület 
kapualjának északi ós déli falában 
levő ülőfülkesorok felvételi rajza 

10, kép. Az Úri utca 34. sz. 
épület kapualjának északi 

falában levő ülőfülkesor 
felvételi rajza (a szerző 

rekonstrukciója) 
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,; 

11. kép. Az Űri utca 24. sz. épület kapualjának északi 
falában levő ülőfülkesor a feltárás megkezdésekor 

tehetőleg nem a legkorábbi, hanem a későbbi megol
dásúak közé tartoznak. Kivételt csupán az Űri utca 
38. sz. fülkéi alkotnak, amelyeknél a záradékíveket 
középen egy, valamivel még későbbi profilozású kon
zol hordja. Az Űri utca 34. sz. ülőfülkéinél az élszedés 
megállítása az északi falban levő keleti, szélső fülke 
sorzáró pillérein hullámíves, álló levélkével, a szem
közti középpilléren, homloksíkon 45°-os, külső élre 
kimetsződő háromszöggel történik. Ez a kétfajta meg-
állítási mód egy időben való használatát bizonyítja, 
úgy ahogy az a korai építési periódus — előbbi bekez
désben tárgyalt — emlékeiről leolvasható volt. Viszont 
az Űri utca 24. sz., az Országház utca 7. sz. és az Űri 
utca 38. sz. ülőfülkéinél az élszedés megállítása, hom
loksíkon 60°-os, külső élre kimetsződő háromszögben 
végződik, ami az eddig ismertetett megállítási módok
nál valamivel későbbi formasajátság.13 Formaazonos-
sági meggondolások alapján14 mind a hét ülőfülkesor az 
Anjou-kor közepétől a Zsigmond-kor közepéig terjedő 

időszakból származtatható. Érdekes, hogy közülük az Űri utca 24. és 34. sz. fülkesorai 
páratlan számú (három) fülkéből épültek — vagyis a korai építési periódushoz állnak közel 
—, a többi pedig páros, két-két fülkéből, ami ezek szerint az érett periódus sajátsága. 
A késői építési periódusba tartozik az Országház utca 6. sz. kapualjának északi (16. kép) és 
déli (17. kép) falában levő, eredetileg két darab háromfülkés, és az Űri utca 47. sz. kapualjának 
északi (18. kép) falában levő, eredetileg négyfülkés, valamint az Űri utca 8. sz. déli (20. kép) falának 
négy fülkés sedile-sora. Az első háromnak közös formatani sajátsága, hogy az élszedés az ívkö vek
ről megszakítás nélkül fut át a pillérekre, és csak a padka fölött, alul áll meg; tehát relatíve későbbi 
megoldású. Az Országház utca 6. sz. ülőfülkéinél az élszedés megállítása, homloksíkon 60°-os, külső 
élre kimetsződő háromszöggel történik, ami az előző építési periódus fülkéinél nyert tapasztalataink 

12. kép. Az Országház utca 7. sz. épület kapualjának északi és déli falában levő ülőfülkék felvételi rajza 
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13. kép. Az Országház utca 24. sz. épü
let kapualjának déli falábanlevő ülőfülke 

14. kép. Az Úri utca 38. sz. épület 
kapualjának északi falában levő 

ülőfülkepár felvételi rajza 

3 I 

15. kép. Az Úri utca 38. sz. 
épület kapualjának északi 
falában levő ülőfülkepár 
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16. kép. Az Országház utca 6. sz. 
épület kapualjának északi falában 

levő ülőfülkesor 

17. kép. Az Országház utca 6. sz. épület 
kapualjának északi és déli falában levő 

ülőfülkék felvételi rajza ~"*^ 
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18. kép. Az Űri utca 47. sz. épület kapualjának északi falában 
levő ülőfülkesor maradvánv ai 

19. kép. Az Úri utca 47. sz. épület kapualjának északi 
falában levő ülőfülkesor felvételi rajza 
(a szerző rekonstrukciója) 

alapján a korai megállítási módoknál későbbi sajátság. Ezzel szemben az Úri utca 47. sz. ülőfülkéi
nél a megállítás egyik alsó sarkával a külső élre igazodó félgúlában végződik, ami formaanalógiák 
alapján15 ítélve még későbbi, Zsigmond-kori vagy azutáni megoldásnak mondható.16 Formaazonos
ság alapján17 ezek az ülőfülkesorok az Anjou-kor végétől a Zsigmond-kor végéig terjedő időszakból 
származtathatók. Figyelemre méltó, hogy a korábbi két fülkesor még páratlan számú (három) fülké
ből áll, tehát a korai építési periódus felé mutat, a későbbi pedig páros, kétszer két fülkéből. 
Következésképpen az érett periódus ezen sajátságának a megkétszerezése, úgy látszik, a későbbi 
vonások közé tartozik. Nagymértékben alátámasztja e megállapítás helyességét az Úri utca 8. sz. 
szintén négy, majd ugyanabban a falban hátrább álló, két fülkéből alkotott két ülőfülkesora. 
Ezeknek rendkívüli fülkeszélességei, a félkörös záradékoknak a szegmensbe való átmenete, vala
mint a záradékok élszedéseinek a homloksíkra merőleges, eredetileg valószínűen vízszintesen 
fekvő háromszöges megállítása a legkésőbbi, a XVI. századi18 sajátságokat mutatja. A posztgótika 
formatanára jellemző a legkorábbi formákhoz való visszakanyarodás,19 s ez nagyszerű igazolást 
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a 

20. kép. Az Úri utca 8. «z. épület kapualjának 
déli falában levő ülőfülkesorok felvételi rajza 



21. kép. A Hess András tér 4. sz. épület északi kapualjának északi falában levő ülőfülkesor nyugati, szélső 
fülkéje török lámpafülkével (a szerző helyreállítása) 

7 Gerevich: Budapest régiségei 97 



to 
y 

22. kép. A Hess András tér 4. sz. épület északi ka
pualjának északi és déli falában levő ülőfülkesorok 

felvételi rajza {a szerző rekonstrukciói) 



nyer ezen az emléken. Az élszedés az ívkövekről i t t sem fut át megszakítás nélkül a pillérekre, 
hanem a vállvonal fölött megállítást nyer ugyanúgy, amint ezt a legkorábbi fülketípusoknál 
láttuk. 

Az önálló típus a Hess András tér 4. sz. északi kapualjának északi (21. kép) és déli (22. 
kép) falában levő három-, illetve eredetileg ötfülkés két sedile-sor. A tipológiai csoport saját
ságaitól némileg eltér, mivel záradéka nem egyszerű félkörív, hanem két negyedkörre emelt fél
körív, amelyen az élszedés helyén negyedkörös horony fut végig. Ennek megállítása — csak a fülke
sorok végén —- gömb cikkelyből alkotott gombban végződik, ami az eddigi ismereteink alapján leg
korábbi sajátságnak nevezhető. Hasonlóképpen az is korai vonás, hogy a negyedkörös horony a 
közóppillérek felett, a vállkövek alján körbefut és nem megy át a pillérekre.20 A mondottak egybe
vetése alapján mindkét ülőfülkesor az Anjou-kor közepe tájáról származtatható; a fülkék páratlan 
(három, öt) száma a korai építési periódushoz való tartozásukat igazolja. Formatani fejlődés szem
pontjából kiemelkedő jelentőségűek, mivel a két negyedkörre emelt félköríves záradék a későbbi 
gótikus orrtagbontás legkorábbi előfutára, amelyből a primer, szekunder, valamint tercier profilos 
orrtagok rendkívül gazdag sorozata fejlődik ki a későgótika korszakának végéig. Ugyanezt bizo
nyítja a Fortuna utca 13. sz. kapualjának hasonló ülőfülkesora is, amely szintén átmeneti típus, de 
a csúcsívhez inkább hasonló záradéka miatt a csúcsíves záradókú ülőfülkék tipológiai csoportjánál 
fogjuk tárgyalni. 

Összegezve az első tipológiai csoportról mondottakat, állíthatjuk, hogy ennek a csoportnak 
az ülőfülkéit formatani szempontból a félköríves záradók, a konzolmentes, pilléres szerkezet és a 
profiltalanság mellett csupán az élszedés alkalmazása jellemzi. Ez utóbbi használatának korai 
sajátsága az, hogy a záradékkövekről nem fut át megszakítás nélkül a pillérekre, hanem a vállvonal 
felett történt megállítása után a pilléreken újra indul és alul a padka fölött áll meg. Mint legkésőbbi 
sajátság, ugyanez visszatér a posztgótikus emlékeken is akkor, amikor a fejlődés hanyatló szakasza 
visszafordul a korai formakincshez a gótika más emlékein is. A megállítás a legkorábbi emlékeknél 
gömbcikkelyből alakított gombbal és külső élre kimetsződő hullámíves, álló levélkemotívummal 
történik. A későbbi emlékeknél a homloksíkon 45°-os, majd 60°-os külső élre kimetsződő háromszög
gel nyer megoldást. A legkésőbbi fülkéknél félgúlával, végül a posztgótikusaknál feltehetően a 
homloksíkra merőleges, vízszintesen fekvő háromszöggel történik ugyanez.21 A legkorábbi ülőfülke
sorok az Anjou-kor elejéről, a későbbiek a Zsigmond-kor végéről származtathatók, míg a legkésőbbi
nek eredete már a XVI. századra tehető. Az idetartozó, de formatani szempontból önálló (egyetlen) 
típus magában hordja a gótikus stílus további fejlődésének — nevezetesen a virágzás korának végén 
meginduló orrtagbontásnak— a csíráit. A részletesen ismertetett ülőfülkék legnagyobb része—rela
tíve — korai, jóval kisebb százaléka érett, legkisebb hányada pedig későbi gótikus alkotás, ami 
által ez a tipológiai csoport zömében korai gótikus jellegűnek minősül a többi csoporttal szemben. 
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1 Czagány I., A középkori grafikus stílus emlékei 

a budai várnegyed területén. Bud. Rég. XIX. köt. 
Bp. 1959, 35. kk. 

2 Az egyházi rendeltetésű ülőfülkékre vonatko
zóan szép példákat találhatunk Pesten, Sopronban, 
Mátra verebélyen, Nagyszebenben (Sibiu), Szent
endrén stb. a templomokban. A profán rendeltetésű 
ülőfülkék is egyre nagyobb számban kerülnek elő a 
napjainkban is folyó feltárások során. Jelenleg Pécsett, 
Székesfehérvárott, Sopronban, Zólyomban (Zvolen), 
Visegrádon, Kassán (Kosice), Győrött, Pozsonyban 
(Bratislava) stb. ismerünk ilyen emlékeket. 

3 Vö.: Gerevich L., Gótikus házak Budán. Bud. 
Bég. XV. köt. Bp. 1950, 202. 

4 Budán a középkorban az utcai elárusító sátra
kat is adták-vették. Ofner Stadtrecht. . . 102, 298. 
sz. Michnay—Lichner, Buda törvénykönyve — Ofner 
Stadtrecht. Pozsony—Pressburg 1845. 

6 Olyan évszámokra gondolunk, mint a Fortuna 
utca 14. sz. épület kapualjának ,,1514"-es évszámmal 
ellátott ajtókeretköve, amely ismert formatani jelen
ségekhez kapcsolható. Czagány i. m. 40. old., 4. 
jegyz., 9—10. kép. 

6 Ez a bordaköteg bizonyosan datálható az 
1250 és 1275 közötti időre, akár a „koszorúfejezetek 
mestere tanítványa"-nak, akár a „Béla-torony alja 
mesteré"-nek tevékenységéhez kapcsoljuk a keletke
zését. Vö.: Csemegi J., A budavári Főtemplom közép
kori építéstörténete. Bp. 1955, 65, 83, 85—86. — 
A sarkantyútagozatok hullámíves alsó végződésére jó 
példát szolgáltat még a volt középkori Mária Mag
dolna-templom ún. ,,Möller-oszlop"-a az 1257 és 
1276 közötti időből és a Hess András tér 3. sz. „Vörös 
sün-ház" nyugati homlokzatán feltárt emeleti, csúcs
íves ablakkeretkő maradványa. 

7 Alkalmazása csak azzal a formaredukcióval 
eshet egybe, amely például a bordaprofiloknál is 
jelentkezik a XIV. század közepétől, sőt már a XIII. 
század derekától kezdve is előfordul Nyugat-Dunán
túlon. — Vö.: Várnai D., Budavári középkori bol
tozatok bordáinak formai fejlődése. Bud. Rég. XVI. 
köt. Bp. 1955, 364. old., 1. kép (9—11. sz. borda
profilok), 366. old., 5—6. pont, 8—9. jegyz. 

8 A háromszögnek a homloksíkra kimetsződő éle 
a függőleges élszedés meg a háromszög síkjának 
összemetsződésóből adódó vízszintes vonalhoz viszo
nyítva 45°-os hajlásszöget zár be, ami szintén korai 
sajátság a 30°-os hajlásszög használatával egyetem
ben. A későbbi megoldások ugyanennél a típusnál 
60—83°-os hajlásszögeket mutatnak. Vö. az Úri utca 
40. sz. ülőfülkéinek megállításaival. Ezeknek datá-
lására vonatkozóan: Horváth H., Buda a középkor
ban. Magyar Művészet (1932) 100. — Azonban, 
minthogy e megállitási formák majdnem valamennyi 
tipológiai csoportban előfordulnak valamennyi vál
tozatukkal, azért a kormeghatározó jelentőségük 
relatív, és egy tipológiai csoport emlékein belül is 
csak az időrendi egymásutániság szempontjából 
mérvadók. 

9 Valamennyi fülke azonos tervezéstechnikai 

rendszerben, egyforma arányszerkesztóssel készült' 
amennyiben vállvonalukat a pillértengelyekre met-
sződő 30°-os átlók tűzik ki. Ez a módszer a korai 
háromszöges szerkesztés legegyszerűbb esete, ahol az 
átlók egy üteme fekvő téglalap idomot alkot; erre 
épül a félkörös záradék. Véleményünk szerint az 
ilyen arányszerkesztés alkalmazása a triangulaturás 
módszer legszimplább ós legkoraibb megjelenését 
mutatja Budán. A szerkesztésre vonatkozóan: Csemegi 
J., Tervezéstechnikai kérdések a középkor építésze
tében. Klny. az MMÉE-ből. 31. — Vö.: Horváth 
Henriknek Balogh Jolán észrevétele nyomán meg
fogalmazott véleményét, amely szerint „a magyar 
kőfaragók és építőmesterek a triangulatura elméletei
ben otthonosak lehettek" a XIV. században. Balogh 
J., Nanni Unghero. Az Országos Szépművészeti Mú
zeum évkönyvei. VI. köt. Bp. 1927, 93. old. 3. jegyz. 
Horváth H., Budai kőfaragók és kőfaragó jelek. 
Budapest Székesfőváros Várostörténeti Monográfiái. 
6. Bp. 1935, 74. old., 28. jegyz. — Mindez, ha nem is 
bizonyíték feltevésünk mellett, annak létjogosultságát 
nem zárja ki. — Figyelemre méltóak az ülőfülkék 
méret- és arányösszefüggósei is a felhasznált közép
kori lábméretek szemüvegén keresztül nézve. — 
Szentháromság utca 7. sz. Nyílásszélesség: 144—145 
cm = 5 láb. Vállmagasság: 99—100 cm = 32/5 láb. 
Pillérszélesség: 22,5—23,5 cm = 4/5 láb. Pillértengely 
szélesség: 54/5 láb. Felépítésnél használt lábméret: 
29 cm. Alapidom aránya: 5V5 láb : 32/5 láb. — Fortuna 
utca 5. sz. Nyílásszélesség: 153,5—155 cm = 5 láb. 
Vállmagasság: 121—122 cm = 4 láb. Pillérszélesség: 
30,5 cm = 1 láb. Pillértengely szélesség: 6 láb. 
Felépítésnél használt lábméret: 30,5 cm. Alapidom 
aránya: 6 láb : 4 láb. — Űri utca 31. sz. Nyílás
szélesség: 143—145 cm = 5 láb. Vállmagasság: 106,8— 
107,6 cm = 33/5 láb. Pillérszélesség: 29,3—32,0 cm = 
1 láb. Pillértengely szélesség: 6 láb. Felépítésnél 
használt lábméret: 29 cm. Alapidom aránya: 6 láb : 
33/5 láb. — Feltűnő az egyezés az 5 lábnyi nyílás
szélességnél és a 6 lábnyi pülértengely szélességnél. 

10 Datálására vonatkozóan: Czagány I., A buda
vári Úri utca 31. sz. gótikus palota tudományos 
vizsgálata és rekonstrukciós helyreállítása. Bud. Rég. 
XIX. köt. Bp. 1959, 376. 

11 A formaeredetre nézve lásd a 6—7. jegyzetben 
mondottakat. Pontos datálás hiányában további 
közelítő pontosságú eredményre vezethet a forma
elemzésnek bizonyos köztudomású, művelődéstörténeti 
adatokkal való összefüggésbe hozatala. Eddigi meg
figyeléseink alapján feltehető, hogy csak a profilos 
ülőfülkéket és faragottkő nyíláskereteket készítették 
külföldi mesterek. Ugyanis ezek a profilok közvetett 
vagy közvetlen származási kapcsolatot mutatnak a 
nagy európai stílusáramlatokkal (grafikus stílus, 
körtetagos stílus stb.), és a profilokkal készült ülő-
fülkék külföldi analógiái rendszerint meg is talál
hatók. Vö. : Czagány, A középkori grafikus . . . 35, 
40—41, 43, 45—46, 52. old. Ugyanez nem mondható 
el például a profiltalan ülőfülkékről. Következés
képpen ezek csakis a helyi, budavári kőfaragó-
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iskola termékei lehetnek. Tudjuk, hogy Zsigmond 
császár például 1396—1412 táján foglalkoztatott 
Budán külföldi kőfaragókat, építőművészeti szem
pontból igényes, nagyszabású középületek létesítésé
nél, így például a Nagy boldogasszony templom épít
kezéseinél is. Vö. : Csemegi, A budavári Főtemplom . . , 
98. — De egyáltalán nem valószínű, hogy ilyen 
kis jelentőségű munkákat — mint a profilozatlan ülő-
fülkék —• külföldi kőfaragók készítettek volna az 
1390 előtti időkben. Joggal hihetjük, hogy ezeket 
helybeli kőfaragók faragták, következésképpen a 
rajtuk látható műformák datálása kizárólag annak a 
megállapításától függ, hogy a budavári kőfaragó
iskola működésének kezdetét melyik évtizedre tesszük. 
Ugyanakkor nem lehet vitás, hogy például a Szent
háromság utca 7. sz. ülőfülkéin is előforduló élszedés-
megállítási műformák a kőfaragóiskola korai forma
készletéből valók. Vö. a 6. jegyzetben mondottakkal. 
— Ehhez kapcsolódva a jelenleg ismert művelődéstörté
neti adatokból a következőket szűrhetjük le a datá-
lásukra vonatkozóan, a közelítő pontosságú módszer 
segítségével. A budavári kőfaragóiskola legkorábbi 
épen maradt emléke — Ábel festő sírköve — 1350 
körűiről való. Ez azt jelenti, hogy a fenti, 1390 előtti 
datálást megelőzően, már mintegy negyven eszten
dővel biztosan működött az iskola. Tehát a Szent
háromság utca 7. sz. ülőfülkéin látható műformákat 
egy cseppet sem túlzás a XIV. század derekára datálni. 
Sőt, ha a ránk maradt legkorábbi sírkőtöredékeknek 
— az ,,életkerék mesteré"-nek és Szatmári Miklós 
kamaraispánnak sírlapmaradványai — a XIV. század 
elejéről, illetve az 1336 és 1342 közötti időből való 
keletkezését figyelembe vesszük, akkor bizonyosra 
vehetjük, hogy a budavári kőfaragóiskola már az 
1330-as, 1340-es esztendőkben is működött. 

12 További meggondolások arra mutatnak, hogy 
a XIV. század első felében jelentősebb építészeti és 
kőfaragó mesterségbeli tevékenység csak a keres
kedelem és a gazdasági élet helyreállítása után indul
hatott meg Budán. Az pedig köztudomású, hogy 
Buda külkereskedelmi útvonalain csak 1318—1325 
körül állott helyre a forgalom, és a város árumegállító 
jogának külföldi részről történt elismerése első ízben 
1335-ben következett be. Ennek bizonyítására lásd: 
Hóman B.—Szekfű Oy., Magyar történet. I I . köt. 
Bp. 1936, 95—96, 315; Kring M., A gazdasági élet. 
Magyar művelődéstörténet. I. köt. 241. old., VI. 
fej. — Ugyanebből az időből maradtak ránk az első 
építészek nevei és tevékenységüknek első írásos bizo
nyítékai is. Horváth utóbb i. m. 6, 35—36. — Mind
ezek a megfigyelések, a 11. jegyzetben felsorolt ada
tokkal egyetemben, megengedik azt a feltevést, hogy 
a Szentháromság utca 7. sz. ülőfülkesorai közelítő 
pontossággal az 1335—1350 vagy tágabb értelemben 
véve az 1330—1350 körüli időre datálhatok. 

13 Megítélésünk szerint az élszedés-megállítások 
homloksíkján látható hajlásszögek időrendi egymás
utánjára ugyanaz vonatkozik, amit Csemegi József 
az arányszerkesztésekkel kapcsolatban kimutatott. 
Nevezetesen a 30° használata a korai, a 45° alkal
mazása az érett, és a 60° használata a késői periódus 
sajátsága (Csemegi, Tervezéstechnikai . . .). — Az 

eredetileg felhasznált középkori lábméretekkel kiszá
mítva az ülőfülkék méret- ós arányösszefüggései a 
következők: Úri utca 34. sz. Nyílásszélesség: 112 cm = 
3% láb. Vállmagasság: 110 cm = 3V2 láb. Pillér-
szélesség: 20 cm == 2/3 láb. Piilértengely szélesség: 
414 láb. Felépítésnél használt lábméret: 30 cm. 
Alapidom aránya: 3% láb : 3% láb. — Úri utca 24. 
sz. Nyílásszélesség: cca 110 cm = 3% láb. Váll
magasság: 116 cm = 3%—32/3 láb. Pillérszélesség: 
cca 31--32 cm = 1 láb. Pillértengely szélesség: 
4% láb. Felépítésnél használt lábméret: 31— 32 cm. 
Alapidom aránya: 3V2 láb : 3%—-33/3 láb. — Országház 
utca 7. sz. Nyílásszélesség a nagyobb típusnál: 118 
cm -- Zy2 láb. Nyílásszélesség a kisebb típusnál: 
90 cm = 3 láb. Vállmagasság a nagyobb típusnál: 
115 cm = 3y2 láb. Vállmagasság a kisebb típusnál: 
121 cm = 4 láb. Pillórszólessóg a nagyobb típushoz 
viszonyítva: 35 cm = 1 láb. Pillértengely szélesség 
a nagyobb típusnál: 153 cm = 4% láb. Pillértengely 
szélesség a kisebb típusnál: 126 cm ~ 4 láb. Fel
építésnél használt lábméret a nagyobb típusnál: 
34—35 cm körül. Felépítésnél használt lábméret a 
kisebb típusnál: 30 cm körül. Alapidom aránya a 
nagyobb típusnál: 3% láb : 3l/2 láb. Alapidom aránya 
a kisebb típusnál: 3 láb : 4 láb. — Országház utca 
24. sz. Nyílásszélesség a nagyobb fülkénél: 248 cm = 
8 láb. Nyílásszélesség a kisebb fülkénél: 135 cm = 
414 láb. Pillérszélesség a kettő közt: 60,5 cm = 2 láb. 
Piilértengely szélesség a nagyobb fülkénél: 308— 309 
cm = 1 0 láb. Piilértengely szélesség a kisebb fülkénél: 
195—196 cm = 6y2 láb. Felépítésnél használt láb
méret a kisebb és a nagyobb fülkénél egyaránt 30,5— 
31 cm körül mozog. — Űri utca 38. sz. Nyílásszélesség: 
162,5 cm = 51/.. láb. Vállmagasság: 122 cm = 4 láb. 
Konzolszólesség: 30 cm — 1 láb. Pillértengely széles
ség: 192,5 cm = 61/2 láb. Felépítésnél használt láb
méret: 30 cm. Alapidom aránya: 5% láb : 4 láb. — 
Feltűnő az egyezés a 3% lábnyi nyílásszélességnél, 
a 314 lábnyi vállmagasságnál és a 4x/2 lábnyi pillér
tengely szélességnél. 

,4 Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy az 
élszedés megállításának homloksíkon 45°-os, külső 
élre kimetsződő, háromszöggel történő módja túl
nyomórészt csúcsíves záradékú nyíláskereteken fordul 
elő. így például a Hess András tér 4. sz. konzolos 
termének Nagy Lajos-kori ülőfülkesorán. Ennek 
datálására vonatkozóan: Czagány I., A budapesti 
I. ker. XI . Ince pápa tér 4. sz. épületen végzett 
műemléki kutatások és helyreállítások eredményei. 
Művészettörténeti Értesítő (1954) 292. old., 2, 34. kép. 
— - Ezenkívül az Országház utca 20. sz. kapualjának 
keretkövén is előfordul, amely az épület egészének 
1400-ra történt datálása miatt a XTV. század vége 
előtti időből aligha származtatható. Horváth H., Buda
pest művészeti emlékei. Bp. 1938, 74. old., XXXVII. 
— A fentiekből annyi mindenesetre kitűnik, hogy 
az élszedés megállításának ez a módja a XIV. század 
második felében használatos, az érett és nem a korai 
gótikus emlékeken. — Valamennyi fülke rokon 
szerkesztési módszerrel készült, amennyiben a váll-
vonalukat a nyílássziluett-alkotóikra metsződő 45°-os 
átlók, vagy ezeknek megosztott származékszerkesz-
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tései tűzik ki. Ez a módszer a háromszöges arány
szerkesztésnél valamivel későbbi eredetű, a négy
szöges arányosítás (Csemegi, Tervezésteehnikai . . .) 
egyszerűbb eseteit szolgáltatja, ahol az átlók egy 
üteme négyzet idomot alkot; ezen nyugszik a félkörös 
záradók. Felfogásunk szerint az ilyen szerkesztések 
alkalmazása a quadratures módszer egyszerűbb, korai 
megjelenését mutatja Budán. 

15 Ugyanilyen, egyik sarkával a külső élre igazodó 
félgúlás megállítás van a budai várpalota István
tornya melletti, délnyugati szárny pincéinek (bolto
zatos helyiségek) ajtókeretein. Ezek pedig okvetlenül 
Zsigmond császár építkezésének maradványai, tehát 
az 1390 és 1424 közötti időből valók (Horler— 
Pogány, Budapest műemlékei. I. köt. Bp. 1955, 244. 
old., 173. kép, 272. old.). De hasonló fólgúla-megállítás 
maradt meg a Fortuna utca 14. sz. ház kapualjának 
,,1514"-es évszámmal ellátott ajtókeretkövén is, ami 
azt bizonyítja, hogy ez a megoldás a Zsigmond-kor 
utáni időben is használatban volt. Czagány i. m. 40. 

16 A felépítésnél felhasznált középkori lábmére
tekkel kiszámítva az ülőfülkék méret- ós arányössze
függései a következők: Országház utca 6. sz. Nyílás
szélesség: 142—143 cm = 5 láb. Vállmagasság: 124— 
125 cm = 4x/2 láb. Pillérszélesség: 25,5—27,5 c m = 1 
láb. Pillórtengely szélesség: 170 cm — 6 láb. Fel
építésnél használt lábméret: 28 cm körül. Alapidom 
aránya: 5 láb : 4% láb. — Úri utca 47. sz. Nyílás
szélesség: cca 109—110 cm — 3% láb. Vállmagasság: 
97,5 cm = 3 láb. Pillérszélesség: 23,5 cm = 7/10 láb. 
Pillértengöly szélesség: cca 42/10 láb. Felépítésnél 
használt lábméret: 32 cm körül. Alapidom aránya: 
3% láb : 3 láb. — Űri utca 8. sz. Nyílásszélesség: 
172—192 cm. Vállmagasság: 95—110 cm. Pillér
szélesség: 23,5—24 cm. Pillértengely szélesség: 196— 
216 cm. Felépítésnél használt lábméret: 32 cm körül ( ?). 
Alapidom aránya: 6 láb : 3 láb. •— Feltűnő méret-
egyezés ebben a periódusban nem található, amit 
az emlékek időrendi szétszórtsága magyaráz. 

17 A 12. jegyzetben kimutatott formaazonosság 
mellett nagyon érdekes, hogy az Országház utca 
6. sz. és az Úri utca 47. sz. ülőfülkéi azonos arány
szerkesztéssel készültek, amennyiben a vállvonalukat 

a nyílássziluett-alkotóikra metsződő 60°-os átlók tűzik 
ki. Ez a módszer a háromszöges szerkesztés korai 
példáinál valamivel későbbi, ^gegyszerűbb esete, ahol 
az átlók egy üteme álló téglalap idomot alkot; ezen 
foglal helyet a félköríves záradék. Véleményünk 
szerint ez az arányszerkesztés a triangulaturás mód
szer legszimplább, de már későbbi fejlődését jelzi a 
budai vár területén, ami szintén az emlékek Zsigmond-
kori eredetére utal. 

1S Az élleszedós-megállítás mindenütt letörött, 
csupán kis peremmaradványából lehet következtetni, 
hogy homloksíkra merőleges, vízszintesen fekvő volt 
eredetileg. Minthogy ilyen helyzetű megállítás a leg
korábbi emlékeken nem fordul elő és az ülőfülkesor 
egy XV. századi konzolos téglafülkéhez később épült 
hozzá, annak részleges elpusztítása után, azért csak 
késői, XVI. századi eredetű lehet. 

19 Erre vonatkozólag: Czagány i. ni. 41 (a „tiszta 
grafikus" profilnak a posztgótikus ablakokon való 
visszatéréséről mondottak). 

20 A fülkék szerkesztése a középső építési periódus 
45°-os szerkesztésével rokon, mivel a vállvonalat a 
nyílássziluett-alkotókra metsződő 45°-os átlók tűzik 
ki segédvonalak alkalmazásával. Ez a módszer a 
négy szöges szerkesztés összetett esetét mutatja, ahol 
az átlók egy üteme négyzet idomot alkot ugyan, de 
a vállvonal ezeknek a segéd vonalakkal való össze-
metsződésóből keletkezik, és rajta negyedkörívekkel 
megemelt félkörös záradék nyugszik. Felfogásunk sze
rint ennek a szerkesztésnek az alkalmazása a quad-
raturás módszer összetettebb korai példáját jelenti. 

21 A tervezéstechnikai rendszerek közül a korai 
emlékeknél a 30°-os, a középső építési periódusban 
a 45°-os, a késői fülkéknél pedig a 60°-os átlós szer
kesztést használják a vállvonal kitűzéséhez, ami a 
fülkearányok fokozatos felmagasod ásat eredményezi. 
Annyival is inkább, mert a, szerkesztés a korai meg
oldásoknál felhasznált pillértengelyekről később a 
nyílássziluett-alkotókra tevődik át. Ez a megfigyelés 
igazolja a gótika ismert általános arányfejlődési 
törvényét, amelynek értelmében a korai gótika 
arányaitól kezdődően a magasság folytonosan a kar-
csúsodás felé vezet. 
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I. CZÁOÁNY 

D I E ARCHITEKTONISCHE TYPOLOGIE D E R GOTIK DES BURGVIERTELS 
VON BUDA. I 

(Sitznischen mit halbkreisförmigem Abschluß) 

Die auf eine hundertjährige Vergangenheit 
zurückblickende ungarische Kunstgeschichte 
vermißt bis auf unsere Tage den methodischen 
Aufbau des Wissenschaftszweiges der architek
tonischen Formenkunde. Verfasser führte im 
Bd. XIX. des Jahrbuches Budapest Régiségei 
an den Denkmälern des „graphischen Stils" 
von Buda die kunstgeschichtlichen Ergebnisse 
der Morphologie in bezug auf die Profile vor. 
Als Fortsetzung dieser Initiative wünscht er 
nun die Resultate derselben Methode der typo-
logischen Systematisierung an den Kunstfor
men der architektonischen Steindenkmäler der
selben Formengruppe zu überprüfen. Während 
die vorherige Methode nur bei der Klassifizie
rung und bei der Bewertung des profilierten 
Denkmalmaterials anwendbar ist, kann die 
letztere auch bei der Bearbeitung des Denk
malmaterials ohne Profile herangezogen wer
den. Natürlicherweise führt diese Methode zu 
weniger genauen Ergebnissen als die der ver
hältnismäßig exakteren Profiluntersuchung. Zu 
ihrer Veranschaulichung bieten sich die in 
Stein gehauenen Offnungsumrahmen der Gotik 
im Burg viertel von Buda, und vor allem die 
Sitznischen der Toreinfahrten, die-die morpho
logische Entwicklung von der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts lückenlos veranschaulichen. Go
tischen Sitznischen begegnen wir auch anderswo : 
in Sanktuarien, Klostern, Tortürmen usw., doch 
ist ihr Vorkommen in so großer Zahl auch in 
Toreinfahrten bürgerlicher Gebäude — wie man 
es in Buda zu sehen bekommt —• eine typisch 
ungarische Eigentümlichkeit. 

Über die Ursache ihres Erbauens haben wir 
zur Zeit weder durch entsprechende Analogien 
noch durch die einschlägige Literatur genü
gende Angaben. Es ist mit Recht anzunehmen, 
daß im Mittelalter die Nischen ursprünglich 
im Transitoverkehr der Textilhändler beim 
Abladen der Wagen als Bänke (Pulte) dienten. 
Deshalb kann es keinem Zufall zugeschrieben 
werden, daß gerade in den Straßen, in welchen 
deutsche Tuchhändler wohnten (in der heutigen 
Üri-Straße — im Mittelalter „Platea Kramer — 
kalmarwcha") Sitznischen in größter Anzahl 
erhalten blieben. Später saßen in diesen Nischen 
die Nachtwächter, wie dies die in den Rück
wänden erhalten gebliebenen Kerzen- und 
Lampennischen der Türkenzeit bezeugen. Diese 
Sitznischen waren geeignet, eine sehr wertvolle 
Verzierungskunst zu entfalten; ihre Forment
wicklung bildet das Wesentliche ihrer kunst
geschichtlichen Entwicklung, sofern die ande

ren Steindenkmäler der Häuser (Fenster, Türen, 
Torumrahmungen, Arkadenbögen usw.) in vieler 
Hinsicht diesen sehr ähnlich sind. Wir werden 
sie in fünf typologische Gruppen geteilt be
sprechen, da uns jedoch bis heute keinerlei 
Daten zur Verfügung stehen, können wir aus 
der nachfolgenden Systematisierung nur ihre 
relative Chronologie feststellen. 

Zur ersten typologischen Gruppe gehören 
die einfachsten und zum großen Teil die ältes
ten Denkmäler dieser Art: die halbkreisförmig 
abgeschlossenen Sitznischen. Das Material die
ser Gruppe stammt im großen und ganzen aus 
drei Bauperioden und diesen kann noch ein 
selbständiger Nischentyp zugeteilt werden, der 
formenkundlieh bereits den Übergang zu einer 
anderen typologischen Gruppe darstellt. Das 
allgemeinste Merkmal der Sitznischen ist ihr 
bogenförmiger, leicht gekanteter Abschluß ohne 
Profil, die unter den Schultern von Pfeilern und 
nicht von Konsolen getragen werden. Ihr 
Material ist limnischer Hartkalkstein, ihre ver
arbeitete Oberfläche schariert. 

In die älteste Bauperiode gehören die 
Nischenreihen mit drei bzw. fünf Nischen in 
der West- und Ostwand der Toreinfahrt des 
Hauses Szentharomsag-Straße 7, die drei Ni
schen in der Südwand der Toreinfahrt des 
Hauses Fortuna-Straße 5 und die ursprünglich 
je drei Nischen in der Nord- und Südwand der 
Toreinfahrt des Hauses Üri-Straße 31. Das 
gemeinsame morphologische Merkmal der ersten 
drei ist die Abkantung der Abschlußbögen, die 
auf die Pfeiler nicht ohne Unterbrechung über
gehen, sondern oberhalb der Schulterlinie en
den, darunter wieder beginnen und schließlich 
am Fuß der Pfeiler, über der waagrechten Bank 
wiederum unterbrochen werden. Bei den beiden 
ersten sind die Bögen mit einem kugelsektoren-
artigen Knopf abgeschlossen und darunter 
enden die Pfeiler in einem wellenbogenartigen 
Blättchen. Diese Unterbrechungen entwickel
ten sich aus den Spornprofilen der Zisterzien
ser Frühgotik (Übergangsstil), bzw. tauchen 
sie mit diesen gleichzeitig auf, wie z. B. an den 
Rippenbündeln am Fuße des Béla-Turmes der 
Liebfrauenkirche. Hier wurden sie zwischen 
den Jahren 1250—1275 nachgebildet, also kann 
ihr Erscheinen in Sitznischen nicht später als 
an das Ende des 13. Jahrhunderts bzw. in die 
erste Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert wer
den. An den Sitznischen des Hauses Fortuna-
Straße 5 sind die Unterbrechungen der Ab
kantung den vorigen gleich, doch mit dem 
Unterschied, daß an Stelle der Blättchen ein 
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ebenes Dreieck eingeschnitten ist. An den Sitz
nischen der Üri-Straße 31 sind die Unter
brechungen dem letzteren gleich, jedoch ver
läuft die Abkantung ohne Unterbrechung von 
den Bogensteinen auf die Pfeiler. Nach der 
Herkunft der Formen, den historischen Daten 
und anderer Überlegungen entstanden alle fünf 
Sitznischenreihen im Zeitalter der Anjou-Könige 
(1308—1382). Charakteristisch für die Früh
zeit ist die ungerade Zahl der Nischen (drei, 
fünf), da später die Sedilen paarweise gebaut 
wurden. 

Der mittleren Bauperiode gehören die je 
drei Nischen in der Nord- und Südwand der 
Toreinfahrt in der Üri-Straße 34, die drei 
Nischen in der Nordwand der Toreinfahrt 
Üri-Straße 24, die je zwei Nischen in der Nord-
und Südwand der Toreinfahrt Orszaghaz-Straße 
7, zwei in der Südwand der Toreinfahrt Orszag
haz-Straße 24 und die zwei Nischen in der 
Nordwand der Toreinfahrt Üri-Straße 38. Alle 
stimmen darin überein, daß die Abkantung 
ohne Unterbrechung von den Abschluß steinen 
auf die Pfeiler überläuft und nur unten über der 
Bank an einer Stelle unterbrochen wird. Das 
erfolgt bei den Sitznischen des Hauses Üri-
Straße 34 mit wellenbogigen Blättchen und am 
Rahmen sind Dreiecke von 45° an der Außen
kante eingeschnitten, ebenso an den Sitznischen 
Üri-Straße 24, Orszaghaz-Straße 7 und in Üri-
Straße 38 beträgt ihr Winkel 60°. Bei dem letz
teren tragen profilierte Konsolen die Abschluß -
bögen der Mitte, was zusammen mit Unter
brechungen der Kanten von 60° eine einiger
maßen spätere Eigenartigkeit darstellt als die 
bisher beschriebenen Unterbrechungen. Aus der 
Formengleichkeit ergibt sich, daß alle sieben 
Sitznischenreihen von der Mitte der Anjou-Zeit 
bis zur Mitte der Regierungszeit des Königs 
Sigismund (1340—1400) entstanden. Interessant 
ist, daß die Nischen der Üri-Straße 24 und 34 
zu der Gruppe mit ungeraden Zahlen (drei) 
gehören, — stehen daher der älteren Bau
periode nahe — in den übrigen sind die Nischen 
(je zwei) paarweise angeordnet, was demnach 
die Eigenart der reifen Periode darstellt. 

Zur jüngeren Bauperiode gehören die zwei 
ursprünglich aus drei Nischen bestehenden 
Reihe in der Nord- und Südwand der Torein
fahrt Orszaghaz-Straße 6, die ursprünglich 
viernischige Toreinfahrt in der Nordwand des 
Hauses Üri-Straße 47, sowie die Reihe mit vier 
und zwei Sitznischen in der Südwand der 
Toreinfahrt Üri-Straße 8. Auch diese stimmen 
darin überein, daß die Abkantung ohne Unter
brechung von den Abschlußsteinen auf die 
Pfeiler überläuft — was bei der früheren Orna
mentik eine spätere Eigenart ist — und nur 
unten, über dem Bänkchen unterbricht und 
zwar bei den Sitznischen in Orszaghaz-Straße 
6 auf dem Rahmen mit einem abgeschnittenen 
Dreieck von 60° und bei den Nischen in Üri-

Straße 47 mit Halbpyramide, was nach den 
Formenanalogien als eine Lösung aus der Zeit 
des Königs Sigismund (1387—1437) angesehen 
werden kann. Die Sitznischenreihen, die vom 
Ende der Anjou-Zeit bis zum Tode des Königs 
Sigismund (1382—1437) gebaut wurden, haben 
die älteren ungeradezahlige (drei) und die 
jüngeren geradzahlige Nischen (vier). Die Ver
doppelung der Nischen ist eine späte Eigenart, 
wie dies die vier Nischen in Üri-Straße 8, mit 
ihrer außergewöhnlichen Breite und ihrem 
Abschluß mit dem Übergang vom Halbkreis 
zum Segment beweisen, da sie bereits Merkmale 
des 16. Jahrhunderts darstellen. Der auf die 
Formkunde der Postgotik charakteristische 
Rückkehr zu den frühesten Formen ist auf 
diesem Denkmal in vorzüglicher Weise bestä
tigt . Der Übergang von den Bogensteinen zu 
den Pfeilern ist nämlich auch hier nicht ohne 
Unterbrechung abgekantet, sondern er wird 
über der Schulterlinie, wie wir es bei den 
frühesten Nischentypen bereits gesehen haben, 
unterbrochen. 

Einen selbständigen Typ stellen die aus drei 
bzw. ursprünglich aus fünf Nischen bestehen
den Reihen in der Nord- uns Südwand der nörd
lichen Toreinfahrt Hess András-Platz 4 dar. 
Sie weichen darin von den Eigenarten dieser 
typologischen Gruppe ab, daß ihr Abschluß 
nicht aus einem einfachen Halbkreisbogen be
steht, sondern dieser auf zwei Viertelkreisbögen 
aufgesetzt ist, die nicht abgekantet sind, son
dern eine viertel kreisförmige profilierte Kanne -
Iure haben, die am Ende der Nischenreihen 
durch einen kugelsektorenartig gebildeten 
Knopf unterbrochen werden. Dies ist auf 
Grund unserer bisherigen Kenntnisse als eine 
frühe Eigenheit zu bezeichnen. Beide Sitz-
nischenreihen können daher etwa in die Mitte 
der Anjou-Zeit datiert werden, was auch durch 
die ungerade Zahl der Nischen (drei, fünf) 
unterstützt wird und ebenfalls bestätigen, daß 
sie aus der frühen Bauperiode stammen. Vom 
Standpunkt der morphologischen Entwicklung 
sind sie von hervorragender Bedeutung, die 
Spitzen des auf zwei Viertelkreise gesetzten 
halbkreisbogigen Abschlusses sind nämlich als 
frühzeitigste Vorboten der späteren Entwick
lung der gotischen Nasenglieder anzusehen, aus 
welchem bis zum Ende der Spätgotik die außer
ordentlich reiche Reihe der primären, sekun
dären und tertiären, profilierten Nasenglieder 
entstehen. 

Zusammengefaßt das über die erste typolo-
gische Gruppe Gesagte kann festgestellt wer
den, daß die Nischen dieser Gruppe vom 
morphologischen Standpunkte neben dem halb
kreisbogigen Abschluß der konsollosen Pfeiler
struktur und der Profillosigkeit nur durch die 
an ihnen angewandte Abkantung gekennzeich
net sind. Zuerst wurde diese mit einem aus 
Kugelsektoren gebildeten Knopf und einem in 
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die Außenkante eingeschnittenes, wellenbogi-
ges Blättchen, dann auf den späteren Denk
mälern durch das am Rahmen eingeschnittene 
Dreieck in 45°, schließlich 60° und zuletzt 
durch eine Halbpyramide unterbrochen. Die 
ältesten Sitznischenreihen entstanden zu Be
ginn der Anjou-Zeit, die späteren zur Zeit des 
Königs Sigismund, die allerspätesten wurden 

bereits im 16. Jahrhundert gebaut. Der größte 
Teil der beschriebenen Sitznischen ist verhält
nismäßig alt, eine geringere Anzahl hat Merk
male der reifen Gotik, die übrigen sind spät
gotische Schöpfungen, wodurch die Mehrzahl 
dieser typologischen Gruppe den übrigen gegen
über frühgotische Schöpfungen sind. 
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G. SÁNDOR M ÁRI A 

KÖZÉPKORI CSONTMEGMUNKÁLÓ MŰHELY 
A BUDAI VÁRPALOTÁBAN 

A budai várpalota több, mint egy évtizede folyó nagy jelentőségű ásatása során előkerült 
leletanyagban igen sok megmunkált állatcsont került napvilágra.1 A csontanyagban különféle 
rendeltetésű tárgyak találhatók, amelyek a középkori palota különböző korszakaiból és területeiről 
származnak. Ez indokolja, hogy a palota csontanyagát több csoportra osztva adjuk közzé. 

Jelen dolgozatunk az anyagnak ún. „Nagyudvar—Csonkatoronytól keletre" eső területről 
származó részét kívánja feldolgozni, kiindulva az említett lelőhely szűkebb összefüggő területének 
leletegyütteséből.2 Az i t t előkerült anyagban előforduló darabok között ugyanis igen sok az olyan 
tárgy, amelyen különféle megmunkálási folyamat észlelhető. Valamennyi csonttárgyunk nyers
anyaga szarvasagancs.3 

Anyagunkat a továbbiakban az azonos megmunkálást mutató darabok szerint csopor
tosítva tárgyaljuk a megmunkálás legegyszerűbb módjától a kész darabig. 

Az 1. csoportba sorolhatjuk a lefűrészelt agancsdarabokat. A megmunkált darabok között 
azonban különbséget kell tennünk aszerint, hogy az így nyert darabokat a további megmunkálás 
céljaira szabták-e le avagy csak ennek folytán keletkezett hulladékdarabok-e. 

Az agancsnak hengerekre való felvágása a célból történt, hogy az így nyert kisebb egyenes 
darabokat további megmunkálásnak vethessék alá4 (1. kép 2—3,5). Lelőhelyünkről további két 
ugyanilyen darabot ismerünk.5 Közel hozzá, ugyancsak a Nagyudvar területéről ismeretes egy 
hasonló darab.6 A kápolna mellől öt,7 a gyilokjáró pincéből egy darab került elő.8 

Az elmondottak alapján ide kell sorolnunk azokat a lefűrészelt agancsvég-, elágazás- és 
rózsadarabokat, amelyek további megmunkálásra már nem voltak felhasználhatók9 (1. kép 1, 4). 
A bemutatott darabokon kívül e helyről még egy-egy agancselágazás és a Nagyudvarról pedig 
egy hulladékdarab ismeretes.10 Kissé távolabb, a palota keleti részén a kápolna környékéről is 
előkerült négy hulladékdarab,11 ettől délre pedig a pincében egy agancskoronának nagy részlete 
került elő.12 

A 2. csoportba tartoznak azok a hengerek, amelyeknek szivacsos belsejét részben vagy 
egészben már kivájták. Ezt a műveletet feltehetően fúróval végezték, mégpedig oly módon, 
hogy a munkát először kis átmérőjű fúróheggyel kezdték és azt fokozatosan mindig nagyobb 
átmérőjűvel folytatták, egészen a megkívánt űrméretig. Lelőhelyünk egyik darabján jól láthatjuk 
a rostos anyagnak a fent leírt módon történő eltávolítását. I t t ugyanis a hengert nem teljes hosz-
szában tisztították ki, és így a furat megőrizte a fúró hegye által keletkezett kúpos alakját13 

(1. kép 2). Az említett lelőhelyünktől nem messze, ugyancsak a Nagy udvar területén került elő 
az a darab,14 amelyen a rostos belső rész vastagságánál kisebb méretű furat látható. Ennek alap
ján feltételezhetjük, hogy az előzőkben leírt folyamatot más-más átmérőjű fúróheggyel végezték. 
A megmunkálásnak e fokát bemutató agancsdarab még a kápolna mellől15 is került elő. 

A 3. csoportba sorolhatjuk azokat a tárgyakat, amelyeknél a külső felületen levő rücskös 
felső réteg lehántásának nyoma látható. Ezt a munkát a felületen látható nyomok alapján 
vonókéssel végezték, amint az jól megfigyelhető leletcsoportunknak két darabján16 (2. kép 1—2, 
1. kép 1). Ugyané lelőhelyről származik még két, ezekhez hasonlóan megmunkált darab is. 

Kiegészítő munkafolyamatként kell megemlítenünk a vonókéssel lehántott henger felüle
tének reszelővel való megmunkálását, amely azért történt, mert a vonókéssel való lehántás sok-
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1. kép. A műhelyből előkerült lefűrészelt agancsdarabok 



2. kép. 1—7. Különböző megmunkálást mutató darabok. 8—10. Az esztergályozott csonthengerek levágott 
hulladékai. 11—12, 14. Fúrónyél-töredékek. 13. Faragóvéső nyelének csontbui-kolata 
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élűvé tette a felületet, amely így hengeres testű tárgy készítésére csak akkor vált alkalmassá, ha 
annak éleit nagyjából lereszelték17 (2. kép 3). 

A á. csoportba sorolt daraboknál a rücskös felső réteg lehántása után következő folyama
tot láthatjuk. A henger testén körbefutó párhuzamos gyűrűk figyelhetők meg, két végén pedig 
koncentrikus körök18 (2. kép 2). Ebből az eszterga használatára következtethetünk. Hasonló 
darabokat ismerünk még a kápolnától északra levő területről.19 Nem tekinthetjük önálló csoport
nak azokat a darabokat sem, amelyeknek külső felülete már teljesen sima, de rajtuk még meg
figyelhetők az esztergakés által keletkezett koncentrikus körök. E darabok felületének megmunká
lása az előzőekben leírt munkafolyamat többszöri megismétlésének következménye20 (2. kép 5 — 6). 

Az 5. csoportba sorolhatjuk a formailag már teljesen kialakított darabokat. Ezeknek 
külső, teljesen sima felületére egymástól különböző távolságra levő koncentrikus gyűrűket vágtak. 
Ezek a gyűrűk részben maguk alkották a díszítést, részben pedig a szélesebb gyűrűk a további 
díszítő elemek elhelyezésére szolgáltak. Ezzel a daraboknak esztergán való megmunkálása be is 
fejeződött21 (2. kép 11 — 14). Számos ezekhez hasonló darabot ismerünk, de a kész tárgyakkal a 
továbbiakban részletesen foglalkozunk, ezért mellőzzük analógiaként való felsorolásukat. 

Végezetül az így elkészült kész tárgyakat a náluk valamivel nagyobb munkadarab
ból esztergakéssel levágták. 

Ily módon keletkeztek a leletanyagban levő hulladékdarabok22 (2. kép 8-—10). Hasonló 
hulladékot még innen,23 valamint egy darabot a Nagyudvar területéről2,1 és a kápolna mellől25 

ismerünk. 
A fentiekben említettük, hogy az elkészült tárgyaknak az esztergán való díszítése csak 

egy része volt a rajtuk levő mintázatnak. A díszítés másik módjaként a faragást kell említenünk. 
E helyen nem kívánunk kitérni a mintakincs részletes elemzésére, csupán annyit szeretnénk 
megemlíteni, hogy azokon együttesen és külön-külön is megtalálhatjuk a geometrikus és növényi 
díszítményeket. 

Ezeket különböző méretű faragó-véső vei készíthették. A kész darabok külső felülete 
teljesen sima, sőt fényes, amit feltehetően polírozással értek el. Ezzel tulajdonképpen a csont
hengerek készítése be is fejeződött. 

Leletegyüttesünkben a csont faragásának egyéb példáit is megtaláljuk. Ezeknek egy része 
a faragásnak csak igen kezdetleges állapotát mutatja. Feltehető, hogy ezek némelyikéből a rajtuk 
látható faragásból ítélve lapokat akartak készíteni26 (3. kép 1—3). E lelőhelyről még egy ilyet 
ismerünk.27 Ezen néhány darab csak azt bizonyítja, hogy faragással is készítettek tárgyakat. 
Mivel az ily módon készítendő tárgyak közül egyetlen darab sem került kész állapotban elő, 
sem pedig valamely közbeeső munkafolyamatból, így a tárgycsoportok ismertetését le is zárhatjuk. 

Eddigi megfigyeléseinket a tárgyak felületén látható szerszámnyomok alapján tet tük, 
azonban ezeket néprajzi párhuzamokból szerzett tapasztalatokkal kell kiegészítenünk és ezek 
alapján a középkori készítésmód ós a szükséges szerszámok s azok használatának teljes rekonst
rukcióját elkészítenünk. 

Egy ma élő falusi esztergályos munkáját megfigyelve tapasztalatainkat minden egyes 
munkafolyamatnál megkíséreljük összevetni az általunk tárgyalt régészeti anyaggal. Mizsér 
Lajosnak28 háza udvarán egy fészerben van a műhelye. Ebben egy vonópad, egy íjas (vonós orsó)29 

ós egy lábbal hajtott eszterga van. Általában fából sodrófát, orsót, pohártartót, guzsalyt eszter
gál. Azonban — ha az erdészek hoznak szarvasagancsot — azt is kiesztergályozza, megfaragja. 
Megmunkálásra a frissen elejtett állat fiatal agancsát használja, mert az ebből készült tárgyak 
fehérek, márványszerűek. Az öreg állat agancsa olyan kemény, hogy megmunkálni alig lehet. 
Az agancsnak csak a rózsa ós a vége közötti részét használja fel további faragásra és esztergályo-
zásra. A leírt régészeti anyag első csoportjában vannak ilyen, a további felhasználásra alkalmas 
ós az abból származó hulladékdarabok. Vonópadon húzókéssel az agancs külső felületét lehántja, 
ós ha a kés nehezen viszi, kifőzi s ezután folytatja a külső felület lehántását.30 Régészeti anyagunk 
3. csoportjában figyelhetjük meg az ígj lehántott darabokat. 

Ezután az agancs belső, szivacsos felületét fúróval eltávolítja. A darabot fatengelyre veri 
rá, és ezt szorítja be további megmunkálás céljából az eszterga ,,köröm és szorító vasa" közé. 
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3. kép. 1—3. Faragott agancsdarabok. 4. Agancselágazásból készült fúrónyél a leletegyüttesben 

Azért szükséges esztergályozás előtt a szivacsos rész eltávolítása, mert a rostos anyagot nem 
tudja beszorítani az esztergába. A megmunkálásnak ezen fázisa eltér a középkoritól. Megfigye
lésünk szerint a középkori darabokon a lehántás előtt történt a rostos belső rész eltávolítása. 
Megfigyelésünket a 2. csoportba tartozó darabok alapján tettük. Mizsér azért fúrja ki lehántás 
után a darab belsejét, hogy ha esetleg az nem megfelelően sikerül, ne végezzen felesleges 
munkát. Az esztergába befogott darabot először kanalas, maró vésővel lenagyolja. A meg
munkálás ezen folyamatát is megtaláljuk a középkori darabjaink között. Ilyen például a 4. cso
portba tartozó (2. kép 4) darab. Miután először lenagyolta a darabot a lapos simító vésővel, 
oly módon finomítja, hogy az első ízben keletkezett koncentrikus körökre a simító véső ólét 45 
fokos szögben tartva, esztergályozza azt tovább. í gy majdnem teljesen sima felületet nyer. Ilyen 
darabok a régészeti anyagban a 4. csoportba tartozó tárgyak (2. kép 5—7). Ha az agancs rücskös 
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külsejéből marad még a már majdnem teljesen sima tárgyon, akkor ráspollyal reszeli le azt. Meg
figyeléseink szerint középkori darabjainkon a ráspolyozást már korábban végezték, valószínűleg 
a vonókéssel való lehántás után, ilyen pl. a 3. csoportba tartozó darab (2. kép 3). Mizsér Lajos 
még köszörűkővel is utánasimítja az agancs külső felületét. A tárgyalt középkori darabjainkon 
nem tudjuk megfigyelni, hogy azokat köszörűkő vei utánasimították-e vagy sem. Kétségtelen, 
hogy a kész darabok teljesen simák, így feltételezhető, hogy ugyancsak köszörűkővel csiszolták 
a középkorban is ezeket a tárgyakat. 

A teljesen sima felületen következik a minta készítése. Esztergán különböző gyűrűs mintát 
készített. Az egyszerű gyűrűs minta simító vésővel készül, a gyűrű mélysége, szélessége és dombo-
rúsága a véső tartásától függ. Régészeti anyagunkban is megfigyelhetjük az ezzel a módszerrel 
készített gyűrűmintákat. A gyűrűk közé faragott mintát is készítenek, amelyet az ún. metsző 
bicskával faragnak ki (7. kép 1—20). 

A kész daraboknak az eszterga tengelyéről való levágása ugyancsak a lapos vésővel 
történik. Mégpedig úgy, hogy a lapos véső élét a munkadarabra merőlegesen tartja. Az ebből 
eredő hulladékok régészeti anyagunkban az 5. csoportba tartozó (2. kép 8—10) darabok, és telje
sen azonosak a ma keletkező hulladékokkal. 

Összevetve a régészeti és néprajzi anyagot, arra a megállapításra jutunk, hogy a buda
vári palota i t t tárgyalt agancs leletanyaga kétségtelen a megmunkálás különböző szakaszaiból 
származó hulladék, amelyeken a fúrónyél készítésének minden egyes munkafolyamatát végig
kísérhetjük egészen a darab elkészüléséig. Az anyagnak egy része a valamely okból elrontott, 
munka közben félredobott darabokból áll. Tehát leleteinket egy agancsmegmunkáló műhely 
hulladékának kell tekintenünk. 

Most már teljesen bizonyos, hogy leleteink esztergán készültek. Ezek után az a kérdés, 
hogy milyen típusú esztergán készülhettek ezek a budavári középkori csonttárgyak. A kérdést 
ismét a néprajzi példák segítségével vihetjük közelebb a megoldáshoz. Amint már a fentiekben 
megírtuk, Mizsér Lajosnak vonós esztergája és lábbal hajtott esztergapadja van. Szerinte az orsó
esztergán e tárgyakat nem lehet elkészíteni. Olyan finom, egyenletes munkát ugyanis a kézzel 
hajtott esztergán végezni nem lehet. Kétségtelen, hogy középkori tárgyaink felületén az eszterga 

tengelyének egyenetlen forgásából származó 
nyom nincs.31 

A középkori esztergaábrázolásokat 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor azt 
igyekszünk megállapítani, hogy esztergá
lyozott tárgyaink milyen típusú esztergán 
készülhettek. Ezzel kapcsolatban röviden ki 
kell térnünk az esztergályozás középkori tör
ténetére, illetőleg az eszterga különböző me
chanizmusaira. A középkori ábrázolások azt 
mutatják, hogy az íjjal kombinált, lábbal 
hajtott eszterga32 már a XI I I . században 
ismert volt. A XIV—XV. században ugyané 
típust találjuk francia és német (4. kép) 
ábrázolásokon. E miniatúrákon még különböző 
eszterga-vésőket is láthatunk, amelyek rész
ben azonosak a Mizsér által ma is használt 
szerszámokkal. A budai várpalota ásatásá
ból sajnos mind ez ideig ilyen szerszámok 
nem ismeretesek. Hasonló esztergatípust lát
hatunk [még a XVII. században Comenius 

4. kép. Esztergályost ábrázoló miniatúra a XV. sz. 
elejéről (Mendelsche Hausbuch, Feldhaus nyomán) 
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kép. Esztergályos- és asztalosműhely ábrázolása a 
XVII. sz.-ból (Comenius: Orbis Pictus) 

Orbis Pictusában (5. kép) is.33A XX. század
ban dolgozó csutorások is ezt a típusú eszter
gát használják34 (6. kép). 

De nemcsak az esztergán ismerjük 
Európában már a XIII—XIV. századtól a láb
meghajtást, hanem más középkori munkagé
peken is.35 Magyarországon például a XV. 
századtól kezdve használják a lábbal hajtott 
fazekaskorongot.3 6 

Mindezek alapján joggal feltételezhet
jük, hogy a budai várpalotából előkerült, a 
fent ismertetett leletek az ún. rugózó, vesz-
szővel kombinált, lábhajtásos esztergán ké
szültek. 

A fentiekben ismertetett leletanyag 
kellő bizonyítékot nyújt egy, a palotában 
működött csontmegmunkáló műhely vagy 
műhely részleg feltételezéséhez. A műhely lé
tezésével kapcsolatban azonban felmerült annak a kérdése, hogy az a palota mely részében ós 
mikor működött, mit készített, kinek a részére, kik dolgoztak a műhelyben, végül pedig milyen 
hatása volt a műhelynek a középkori magyar csontművességre. Az első kérdéssel kapcsolatban 
tekintsük át a palota alaprajzát, anyagunk lelőhelyei szempontjából. 

Délről észak felé haladva először elég nagy tömegben, a keleti oldalon a kápolna környé
kén találunk hulladékdarabokat, amelyek nem egységes leletegyüttesből, hanem különböző, 
egymáshoz közel eső négyzethálóból és rétegből, külön-külön kerültek elő. Tovább haladva a 
keleti szárnyon, az Északi Kaputorony vidékén is van néhány félkész ós hulladékdarabunk. Innen 
nyugat felé az ún. Nagyudvarba érünk, e helyen már nagyobb számban találunk agancs még- ' 
munkálásából visszamaradt különféle hulladékokat, azonban it t is megoszlik az anyag néhány 
négyzetháló és réteg között. A Nagyudvar északkeleti része felé haladva, a Csonkatoronytól; 
keletre a sziklaerődítmény árkának délkeleti részében37 három négyzethálóból, nagyjából azönos>; 
mélységben 50 olyan darabot találunk, amelyen a megmunkálás első szakaszától a kész tárgyig 
minden munkafolyamat leolvasható (1—6. csoport). A palota más területein leletünkkel azonos 
jellegű darabokat nem találtunk. j 

Összevetve az ásatási eredményeket az egykorú források leírásával, azt láthatjuk,3^ 
hogy a keleti szárny már Zsigmond, korában is reprezentatív része volt a palotának. Ennek alapján^ 
kétségtelenné válik, hogy a kápolna és a ,,friss palota" között műhely nem dolgozhatott. A Dísz-] 
udvar közepén ugyancsak nem tételezhető fel, hogy esztergályos műhely működött volna. így! 
a Nagyudvar nyugati része felé haladva a Csonkatoronyhoz ós a „NUCSK" lelőhelyünkhöz érünk.,» 
Erről a területről azonban a források nem beszélnek. Forrásaink ugyanis csak a palota jelentősebbéi 
részeiről emlékeznek meg, és így ez esetben a 
negatívum is figyelmet érdemel. 

Az eddig elmondottak arra mutat
nak, hogy a palotának fent tárgyalt részé
ben kell feltételeznünk műhelyünk helyét.39 

Azon a területen semmiféle épületről nem 
tudunk, így csak arra következtethetünk, 
hogy a szikla zwinger délkeleti részéhez igen 
közel levő helyiségben dolgozhatott a mű
hely, amelynek ,,nagy szemetes halmát" tár-

6. kép. Csutoraeszterga a XX. sz.-ból (Veszprém) 
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7. kép. 1—16, 18- -19. Csont fúrónyelek a budai várpalota különböző lelőhelyeiről. 17, 20. Faragóvéső nyél
borítások a budai várpalota különböző lelőhelyeiről 
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ta fel az ásatás.40 Leletegyüttesünkkel együtt 
1412 és 1436 közötti pénz és XV. századi 
kerámiaanyag került elő, amelyek meghatá
rozzák műhelyünk korát.41 Ezek alapján mű
helyünket Zsigmond-korinak kell elfogadnunk. 

Ezek után a kérdés már csak az, hogy 
a műhely mit készített. Leletegyüttesünk fél
kész és selejt darabjaival együtt •—• mint az 
előzőekben is említettük — kész tárgyak is 
fordultak elő. 

Egyik típusa ezeknek a 2. képen 11, 
14. számnál látható darabok.42 A henger ten
gelyének két metszéspontjában téglalap ala
kú nyílást figyelhetünk meg. E nyílás a fúró 
vashegyének befogadására szolgál. A téglalap 
alakú nyílást a teljesen kész hengerekbe vágták 
bele. Ezt bizonyítja a 7. képen a 10. sz. da
rab,43 amelyen a lyuk körvonalát figyelhet
jük meg. Feltevésünket igazolja ugyancsak 
a palotából előkerült ép fúró is44 (8. kép). 
Ezt a típust képviselik a 7. képen 1—3, 5, 
7 — 13. számnál látható darabok/5 amelyek ha
sonló méretű és jellegű kész hengerek, csupán 
a fúróhegy befogadására szolgáló nyílásuk 
hiányzik. 

E típushoz sorolhatjuk azt a palotá
ból előkerült fúrónyelet is46 (9. kép 5), amely 
mindössze annyiban tér el az előzőektől, hogy 
a nyél tömör. 

A következő típusba tartoznak a 7. 
képen 4, 14, 16, 18 — 19. számnál látható47 

darabok, amelyeknek a nyélre való felerősítése 
az előzőektől eltérő módon történhetett. Eb
ben az esetben a fúró vashegyónek markolati része hurokban végződik. A hurkon keresztül 
egy keresztvasat húztak, amely a markolat csontborításának tengelyéül szolgált. Ennél a meg
oldásnál a markolat tengelyének mindkét végére borítólemezt tettek. A fúró tengelyének csont
tal való borítása kétféle módon volt lehetséges. Az egyik esetben a keresztvas mindkét végére 
egy-egy csonthengert erősítettek, a másiknál pedig a keresztvas egy-egy szárára több hengert 
illesztettek (7. kép 4,48 13. kép49). 

Leletegyüttesünkben találunk még egy, az eddigiektől eltérő alakú fúrónyelet. E darab 
az agancs elágazásából kiképzett és V alakot mutat5 0 (3. kép 4). A nyél szerkezete teljesen eltérő 
az eddigiektől. Az agancs elágazásának természetes formáját felhasználva alakították ki a mar
kolatot oly módon, hogy a V alak két ágának találkozásánál illesztették be a fúró vashegyét. 
Erre pontos analógiaként szolgál ugyancsak a palotából előkerült ilyen jellegű ép fúró51 (10. kép). 

Az eddig leírt fúrótípusokhoz hasonlót középkori ábrázolásokról is ismerünk52 (11. kép). 
A képen fúrókovácsot és kész fúrókat láthatunk. 

Az ábrázoláson látottak feltételezéseink helyességét bizonyítják, miszerint vizsgált 
darabjaink különböző méretű ós fajtájú fúrónyelek voltak. 

Leletegyüttesünkben találunk a hengeres fúrónyelektől eltérő, kissé kúpos alakú, a kes
kenyebb végén az átmérő irányában nagyjából négyzet alakú kivágással ellátott csonttárgyat 
is53 (2. kép 13). Az említett darabon kívül a Nagyudvaron is előkerült egy hasonló másik darab54 

(7. kép 20). Ezek a darabok feltevésünk szerint faragóvéső nyelének csontborításai voltak (14. kép). 

8. kép. Csontnyelű fúró a budai várpalotából 
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9. kép. Fúrónyelek a budai, várpalotából 

A keskenyebb végén levő nyílás magának a vésőnek a nyélben való rögzítésére szolgált. Ezek 
a csontborítással díszített vésők fa vagy csont faragására szolgálhattak. 

Végül foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy kik dolgoztak ebben a műhelyben és 
milyen célra készültek a darabok. 

Az első okleveles említés a XV. század végéről ismeretes a budai esztergályos céhről.55 

A fent idézett oklevélből tudjuk, hogy a budai magyar kádárok, pintérek és esztergályosok közös 
céhbe tartoztak. A budai jogkönyv56 közös céhbe tartozóknak említi az esztergályosokat és az 
asztalosokat. Az 1510. évi budai dézsmajegyzék57 egy budai esztergályost is megemlít. Kassán58 1459-
ben a bognárok, asztalosok és az esztergályosok tömörültek közös céhbe. A közös céhbe való 
tömörülés a magyar ipar fejlődésére általánosan jellemző volt egészen a XV. század közepéig.59 

Az Orbis Pictus60 még a XVII. században is közös műhelyben ábrázolja az asztalost és az eszter
gályost. A palotában dolgozó iparosok, mint a királyi palota iparosai, nem tartoztak céhszervezet
be.6 1 A fent elmondottak alapján azonban it t is feltételezhetjük az esztergályos és asztalos közös 
műhelyben való működését. 

A királyi műhelyek62 a palota építésére és belső berendezésének készítésére alakultak.63 

Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy műhelyünk is e célt szolgálta. Fúrónyeleink, valamint 
ép fúróink ós vésőnyélborításaink méretei alapján arra következtethetünk, hogy azok csak kis 
átmérőjű lyukak fúrására, illetőleg a vésők finomabb faragásra voltak alkalmasak. Ilyen kisméretű 
fúrót és vésőt elsősorban a bútorasztalosok használnak. így tehát esztergályosaink ezeket a 
gótikus ízléssel díszített fúrónyeleket ós vesőnyólborításokat az asztalosok számára készítették, 
akik ezzel fúrhatták az összeillesztéshez szükséges facsapok helyeit, valamint faraghatták a búto
rok díszítmónyeit. 
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10. kép. Agancsból faragott markolatú 
fúró a budai várpalotából 

A fentiek arra mutatnak, hogy az 
esztergályosok és az asztalosok együtt dolgoz
tak, fúrónyeleinkés vésőnyélborításaink pedig 
a bútorasztalosok számára készülhettek. Nem 
képzelhető el azonban, hogy esztergályosmű
helyünk csak e fúrónyelek és vésőnyélborítá
sok készítésével foglalkozott volna. Igen való
színű, hogy ugyanezek az esztergályosok készí
tették a gótikus bútorok esztergályozott rész
leteit is. Ez is azt indokolja, hogy közös mű
helyben dolgoznak, amiről még a valamivel 
későbbi ábrázolásaink is tanúskodnak64 (5. 
kép). 

A fúrónyeleken és a vésőnyélborítá
sokon levő gótikus díszítések a kiforrott mű
vészi ízlésnek és a mesterségbeli tudásnak 
tanú jeleit mutatják. Nem valószínű tehát, 
hogy a faragással foglalkozó iparosok művészi 
tevékenysége csupán a fúrónyelek és véső
nyélborítások díszítésében merült volna ki, 
hanem minden bizonnyal ezek a mesterek ké
szítették a bútorok gótikus faragványait is.65 

Okleveleinkben a fa- és csonteszter
gályos nem szerepel külön megnevezésben. 
Ugyanaz a helyzet pl. a középkori Németor
szágban.06 Mai falusi esztergályosaink is egy
aránt használnak nyersanyagul fát és csontot. 
Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a 
középkorban sem volt külön fa- és csontesz
tergályos. Ugyanez a helyzet a fa- és csont
faragás esetében is. 

Utolsó kérdésként vizsgáljuk meg, 
hogy a palotában működött műhelyünk hatás
sal volt-e a középkori magyar csontművességre. 

A magyarországi leletanyagot számba-
véve:07 műhelyünk termékeivel azonos jellegű 
és megmunkálású darabokat nem találunk. 
Ez a tény azt bizonyítja, hogy e tárgyak csakis 
a budavári Zsigmond-kori palota házi szükség
leteinek kielégítésére készültek.68 A műhely 
tevékenysége tehát éppen az említett jellegé
nél fogva a középkori magyar csontművesség
re nem gyakorolt hatást. Ennek ellenére a 
középkori magyar ipartörténet szempontjából 
igen nagy jelentősége van. Jelen tanulmá-

11. kép. Fúrókovács műhelyét ábrázoló mini atlira a 
XV—XVI. sz.-ból (Landauerschen Zwölfbrüderhause, 

E. Mummenhoff nyomán) 



12. kép. Csontborításos furónyél (Ilosfai J. rekonsl 
rukciója) 

13. kép. Keresztvassal ellátott csontborításos íúiór.yél 
(Ilosfai J . rekonstrukciója) 

nyunkban ismertetett leletanyagunk az első középkori magyar 
csontesztergályozó műhely tárgyi emléke. 

Műhelyanyagunk előkerülése előtt csak írott forrásaink
ból volt tudomásunk arról, hogy a középkori Magyarországon 
az esztergályozás technikáját már jóval korábban ismerték.60 

A környező országokból is ismerünk csontmegmunkáló 
műhelyekből származó anyagokat,70 amelyek néhány századdal 
korábbiak, mint a budai műhelyé. Ezek a műhelyek azonban még 
nem ismerték az esztergályozás technikáját. 

Eddigi ismereteink szerint a budavári agancsmegmun
káló műhelynek sem hazánkban, sem külföldön kisugárzása 
nincsen. A fentiek alapján viszont külföldi hatások sem érvé
nyesültek műhelyünk munkásságában. 

Műhelyünk ipartörténeti szempontból nemcsak hazai, 
hanem közép-európai viszonylatban is jelentős. 

A leletanyag alapján a műhely működése a későbbi 
korokban már nem mutatható ki. í gy tehát műhelyünk a 
Zsigmond-kori királyi palota építésével állott kapcsolatban. 

14. kép. Csontborításos fafaragó 
véső nyele (Ilosfai J . rekonstruk

ciója) 

A budai várpalota ásatása során a középkori magyar 
ipartörténet szempontjából is igen jelentős leletanyag került elő. 
Már eddig is több tanulmány foglalkozott az egyes mesterségek 
ipartörténeti feldolgozásával.71 Fokozza e tanulmányok jelentő
ségét az is, hogy a bennük közölt anyag korhatározó rétegekből 
került elő. Jelen tanulmányunk a középkori magyar ipar egy eddig kevéssé ismert és feldől 
gozott ágának megismeréséhez kívánt néhány újabb adattal hozzájárulni.72 

na 
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JEGYZETEK 
1 Ezúton mondunk köszönetet Gerevich László

nak, aki a budai várpalota ásatásának csontanyagát 
feldolgozás céljára volt szíves átengedni. Az anyag 
egészét a Középkori magyar csontművesség c. szak
dolgozatunkban használtuk fel. (Kézirat, 1958.) — 
Jelen tanulmány anyaga a szakdolgozat egy kis 
része. 

2 Nagy L., Ásatási napló. III . 1951. A lelet
együttes közlésének átengedéséért ezúton mondunk 
köszönetet. 

3 Bökönyi Sándor szíves szóbeli közlése. — 
Bökönyi 8., A budai várpalota ásatásának állatcsont 
anyaga. Bud. Rég. XVIII. köt. Bp. 1958, 468. 

4 Budapesti Történeti Múzeum—Vármúzeum (a 
továbbiakban: Vármúzeum). Lt. sz.: 51.621.5, 51.621.4, 
51.621.6. 

5 Vármúzeum. Lt. sz.: 51.621.2, 51.621.1. 
6 Uo. Lt. sz.: 52.3032. 
7 Uo. Lt. sz.: 52.3066. 52.3070,52.3069, 51.3010. 
8 Uo. Lt. sz.: 51.230. 
9 Uo. Lt. sz.: 51.621.7, 51.621.3, 51.621.8. 

10 Uo. Lt. sz.: 51.626, 52.3227. 
11 Uo. Lt. sz.: 52.3036, 52.3067, 51.924, 52.3069. 
12 Uo. Lt. sz.: 51.2349. 
13 Uo. Lt. sz.: 51.621.5. 
14 Uo Lt. sz.: 52.3032. 
15 Uo. Lt. sz.: 52.3036. 
16 Uo. Lt. sz.: 51.622.13, 51.621.5, 51.622.16— 

17, 51.62.15, 51.622.14. 
17 Uo. Lt. sz.: 52.3209.4. 
18 Uo. Lt. sz.: 52.3209.3, 51.622.16—17. 
19 Uo. Lt. sz.: 52.231. 
20 Uo. Lt. sz.: 51.623.1, 51.623.3, 51.623.2. 
21 Uo. Lt. sz.: 52.3202, 52.3208, 51.1009. 
22 Uo. Lt. sz.: 51.622.7, 51.622.2, 51.622.4. 
23 Uo. Lt. sz.: 51.622.1, 51.622.3, 51.622.5, 

51.622.6, 51.622.8, 51.622.9, 51.622.10, 51.622.11, 
52.3209.1, 52.3209.2, 51.524. 

24 Uo. Lt. sz.: 51.1715. 
25 Uo. Lt. sz.: KM. 4/a B. 
26 Uo. Lt. sz.: 51.621.9, 52.3283.1. 
27 Uo. Lt. sz.: 52.3284.1. 
28 Szolnoky Lajos hívta fel figyelmünket Tamás 

Lukács Lajos cserépfalusi, még ősi módon dolgozó 
esztergályosra, amiért ezúton mondunk neki köszö
netet. — Cserépfalun felkerestük a még ott élő három 
esztergályost. Közülük már csak Mizsér Lajos Vár
alja utcai lakos dolgozik még ősi módon. Tamás 
Lukács Lajos időközben meghalt. Mizsér ma is kez
es lábmeghajtásos esztergán dolgozik. Kérésünkre 
volt szíves a leletanyagunkban szereplő henger alakú 
fúrónyelek közül néhányat agancs hiányában fából 
elkészíteni. így módunkban volt munkája folyamán 
tüzetesen megfigyelni az egyes munkafolyamatokat, 
ós az egyes szerszámok használatát. Ennek alapján 
megfigyelhettük, hogy a középkori darabjainkon lát
ható megmunkálási nyomok azonosak a Mizsér Lajos 
által történt megmunkálással. Az ő véleménye is az 
volt, hogy tárgyainkat az általa ma is használt módon 
és eszközökkel készítették, 

29 A Néprajzi Múzeum két orsóesztergát őriz, 
amelyre ugyancsak Szolnoky Lajos hívta fel a figyel
münket. Ilyen típusú esztergáról tesz említést: 
Erdélyi I., Az avarkori csontmegmunkálás néhány 
kérdéséről. Arch. Ért . 83 (1956) 46. old., 8. 
jegyzet. 

30 A csont megmunkálás előtti kifőzésóről Erdélyi 
i. m. 47. old. 13. jegyzetében ugyancsak említést tesz. 
— Sz. A. Izjumova, TexHHKa oSpaöoTKH KOCTH B ^HKOB-
CKoe BpeMH H B flpeBHeií Pycii. Kpa-mne cooömeHHH HHMK 
(1949) 15—25. old. ugyancsak megemlékezik arról, 
hogy a djakovecek a csontot megmunkálás előtt 
zsírtalanítás céljából kifőzik. Az agancs friss állapot
ban még rugalmas, és így ilyenkor kifőzésétől elte
kintenek. Az, hogy a budai várban felhasznált közép
kori agancsanyagot a megmunkálás előtt kifőzték-e, 
ma már meg nem állapítható. Ennek ellenére a nép
rajzi analógiák alapján fel kell tételeznünk, hogy 
szükség esetén az agancs megpuhítása céljából azt 
a középkorban is kifőzték. 

31 Erdélyi i. m. 47. Az avarkori esztergályozott 
csontokon ő is megfigyelte a vonós esztergára utaló 
egyenetlen megmunkálási nyomokat. 

32 O. Singer—E. J. Holmyard—A. R. Hall, A 
History of Technology. Oxford 1956, 585. kép, és 
egy XIV. századi ábrázolást mutat be az 586. kép. — 
F. M. Feldhaus, Die Maschine im Leben der Völker. 
Basel—Stuttgart 1954, 149. kép. Az ábrázolás a 
Mendelsche Hausbücherből egy 1402 körüli eszter
gályost ábrázol. 

33 Ez az esztergatípus még a XVH. századig 
használatos Európában. Ilyen típusú esztergát lát
hatunk Comenius Orbis Pictusában is: A. J. Comenius, 
Orbis Pictus. Bp. 1959, 162. E típust láthatjuk ugyan
csak egy 1600-ból származó angol ábrázoláson is: 
Singer—Holmyard—Hall i. m. 220. kép. — Ilyen 
típusú esztergát használtak a XVHI. században 
Budán: O. Sándor M., Adatok az eszterga magyar
országi történetéhez (Csontgombkészítés Budán a 
XVIII. században). Adatok a XVffl. századi csont
gomb készítéséhez. Történeti Szemle. Bp. 1960, 
141 — 148. 

34 Magyarság Néprajza. I. köt. 309, 317. old., 
809, 862. ábra. — Nagy L., Adatok a magyar csutora 
és csutorás mesterség eredetéhez. Veszprém megyei 
füzetek 3. 1940. 

35 Endrei W., A középkori munkamódszerek 
kialakulásának történetéhez. Századok (1957) 140— 
144. 

36 Holl I., Adatok a középkori magyar fazekasság 
munkamódszereihez. Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 
1956, 191. 

37 Nagy L„ Ásatási napló. 1951. I . 26—11. 2. 
38 Gerevich L., A budai várpalota története 

1541-ig. Budapest műemlékei. I. Bp. 1955, 260. — 
Balogh J., A budai királyi várpalota rekonstruálása 
a történeti adatok alapján. Művészettörténeti Értesítő 
(1952) 32. 

39 Voit P.—Holl I., Hunyadi Mátyás budavári 
majolikagyártó műhelye. Bud. Rég. XVH. köt. Bp. 



1956, 85. — Feltételezésünket Voit Pál véleménye 
is alátámasztja. 

40 Nagy L., Ásatási napló. 1951. II . 2. 
41 Uo. 
42 Vármúzeum. Lt. sz.: 51.1009, 52.3202. 
43 Uo. Lelőhely: Űri utca 13. 
44 Uo. Lt. sz.: 51.274.1. 
45 Uo. Lt. sz.: 52.2461, 51.2216, 52.466, 52.835, 

501—982/6. 
46 Uo. Lt. sz.: 51.307. 
47 Uo. Lt. sz.: 52.458. 
48 Uo. Lt. sz.: 52.458. 
49 A rekonstrukciós rajzok elkészítéséért Ilosfai 

Józsefnek tartozunk köszönettel. 
50 Vármúzeum. Lt. sz.: 51.627. 
51 Uo. Lt. sz.: 51.2644. 
52 Az ábrázolás a Landauerschen Zwölfbrüder-

hause című nürnbergi XV—XVI. századi kéziratból 
származik. — E. Mummenhoff, Der Handwerker in 
der deutschen Vergangenheit. Leipzig 1901, 5. t. 
2. kép nyomán közöljük ezen ábrázolást. 

53 Vármúzeum. Lt . sz.: 51.625. 
54 Uo. Lt. sz.: 51.2637. 
55 Országos Levéltár. DL. 25268. Az idézett 

oldevélre Balogh Jolán volt szíves felhívni figyel
münket, akinek ezúton is köszönetet mondunk. 
Az oklevél olvasását Kubinyi Andrásnak köszön
jük. 

56 K. Mollay, Das Ofner Stadtrecht. Weimar 
1959, 106. old., 122. cikkely. 

57 Az 1510 körüli időből származó budai dézsma
jegyzék egy Antoni Nyrő nevű ,,iztergáros"-t említ, 
kinek 22,5 köböl bortermése volt. (Dézsmajegyzék. 
16. old.) Az adatért Szűcs Jenőnek tartozunk köszö
nettel. 

58 Kemény L., Kassa középkori ipara és keres
kedelme. Történeti Tár (1889) 184. 

59 Szűcs J., Városok és kézművesség a X.V. 
századi Magyarországon. Bp. 1955, 120. 

60 Comenius i. m. 162. 
61 Szűcs Jenő szíves szóbeli közlése. 
62 A palotában működött műhelyekre vonatko

zólag lásd: F. Tóth R., Gótikus kőfaragóműhely 
Mátyás korában. Bud. Rég. XVIII. köt. Bp. 1958, 
365—379. — Voit—Holl i. m. 

63 Szamota I., Régi utazások Magyarországon 
és a Balkán félszigeten. Bp. 1891, Bertrandon de la 
Brocquière utazása (92. old.). 1433-ban Budán járva 
megemlíti Zsigmond palotájának építését, és említést 
tesz az itt dolgozó külföldi kézművesekről. 

64 Singer—Holmyard—Hall i. m. 220. kép. 
Az 1600-ból származó ábrázolás az asztalosműhely-
ben együtt dolgozó esztergályost ábrázol. Ugyanezt 
láthatjuk: Comenius i. m. 

65 Erre Voit Pál volt szíves felhívni figyelmünket. 
66 Margarethe Feldhaus szíves levélbeli közlé

se. 
67 G. Sándor M., Középkori magyar csont-

művesség. (Kézirat, 1958.) 
G8 Az Úri utca 13-ban előkerült hengeres csont 

fúrónyél az egykor i t t levő középkori sikátorból 
átépített földszinti helyiség török boltozatának fel

töltéséből származik, ahova másodlagosan került. 
Az Úri utca 4-ből származó darabunk az udvar 
nyugati részében feltárt barokk-kori helyiség padló
szintjén került elő a betöltésből. (Gerő Győző ásatá
sa.) 

69 A pécsváradi apátság kézművesei között 
1015-ben tizenhét esztergályost találunk. Doma-
novszky S., Magyar művelődéstörténet. I. köt. 555— 
556. Az 1055. évi tihanyi alapítólevél birtokadományo
zással kapcsolatban esztergályost is említ: Erdélyi L., 
A tihanyi apátság története. I . köt. 439. 

70 A Staré Mësto-i ásatás során előkerült csont
megmunkáló műhely leletanyagának összefoglaló 
feldolgozása: V. Hruby, Slovenské kostene predmety 
a jejich vyroba na Morave. Pamatky Archeologicke 
(1957) 118—213. E műhely leletanyagában eszter
gályozott tárgy nincs. Az egyéb morvaországi csont
leletek között sem találunk esztergályozott darabokat. 
A Staré Mésto-i agancsmegmunkáló műhely lelet
anyagát átnézve módunkban volt megfigyelni, hogy 
az agancs megmunkálása hasonlóképpen törtónt, 
mint a budai műhelyben, egészen az esztergályozás 
munkafolyamatáig. I t t a henger alakú tárgyakat sem 
esztergályozták. A brnói múzeum igazgatójának, V. 
Hrubynak tartozunk köszönettel, hogy az anyagot 
tanulmányozás céljára rendelkezésünkre bocsátotta. 
Az ő véleménye szerint is budai anyagunk az első 
Közép-Európából ismert csontesztergályozó műhely 
tárgyi emléke. — A cseh anyagot J. Kavan Vyznam 
zpacovani kosti . . . című, 1956-ban készült diploma
munkája dolgozza fel. (Kézirat.) Ezúton is köszönjük 
a munka tanulmányozásának lehetővé tételét. — 
Esztergályozott csontanyagot i t t sem találtunk, 
annak ellenére, hogy vannak olyan darabok, amelyek 
igényelték volna az esztergán való megmunkálást. 
Kavan szerint a XI. századtól ismernek okleveles 
említést az esztergályozásra. — A lengyel X—XII. 
századi csontanyagot E. Cnotliwy tanulmányából 
(Materialy Zachodnio Pomorskie ív . Szczecin 1958, 
155—223) ismerjük, amely a csehszlovákiai csont
anyaggal mutat hasonlóságot. Esztergályozott tár
gyakat ebből a Avolini anyagból sem ismerünk. — 
Németországban a hamburgi rógi város ásatásából 
került elő X—XI. századi csontanyag, s az eszközök 
készítéséből származó hulladók. Ezek sem eszter
gályozott tárgyak: R. Schindler, Ausgrabungen in 
der Hamburger Altstadt. Hammaburg I (1948) 
325—33; H. Gerd Steffens, Die Ausgrabungen in der 
grossen Reichenstrasse zu Hamburg. 1953—54. 
Hammaburg X (1954—55) 107. — R. Schindler 
szíves levélbeli közléséből van tudomásunk arról, hogy 
eddig középkori esztergályozott csontanyagot nem 
ismernek Hamburgból. 

71 A tanulmányok részben a használati edénye
ket, kályhacsempóket és majolika padlótéglákat dol
gozzák fel: H oil I., Használati ós díszkerámia a budai 
várpalotából. Arch. Ért. (1952) 179—186; uő., Adatok 
a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez. 
Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 177—194; uő., 
Középkori kályhacsempék Magyarországon 1. Bud. 
Rég. XVIII. köt. Bp. 1957, 211—279; Parádi N., 
Technikai vizsgálatok népvándorláskori és Árpád-
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kori edényeken. Régészeti Füzetek 1—2. 27—29; Ber
talan V.-né, Budavári majolika padlótéglák. Arch. Ért . 
(1952) 186—189; Voit—Holl i. m. 73—139. 

72 1962-ben Visegrád—Alsó várból és Pomáz— 
Klisszáról a kézirat leadása óta ismeretessé váltak 

hasonló leletek. Ezek a lelőhelyek is a királyi kör
höz tartoznak. Ezzel a kérdéssel a későbbiekben 
kívánunk foglalkozni. 

A szép fényképeket Karáth József készítette, 
akinek ezúton is köszönetet mondunk. 
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M. Г. ШАНДОР 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТЕЙ 

В КРЕПОСТНОМ ДВОРЦЕ БУДЬ! 

В ходе больших по значению раскопок, 
проводимых уже свыше десятилетия в кре
постном дворце Буды, среди находок было 
обнаружено весьма много обработанных ко
стей животных. В настоящей статье разраба
тывается лишь часть материала, происходя
щая с территории, расположенной на восток 
от так наз. участка «Надьудвар — Чонкато-
ронь» (Большой двор — Усеченная башня), 
исходя при этом из комплекса находок с 
меньшей сплошной территории упомянутого 
местонахождения. В обнаруженном материале 
весьма много предметов, на которых можно 
заметить различные процессы обработки. 
Сырьем для всех костяных предметов были 
оленьи рога. 

Далее материал излагается в группировке 
по различным способам обработки, начиная с 
самого простого способа обработки до гото
вого изделия. 

К 1-ой группе можно отнести отпиленные 
куски оленьего рога. Эти куски отчасти явля
ются отбросами, а отчасти они были отпилены 
на небольшие цилиндры в целях дальнейшей 
обработки. Сюда относятся также отпилен
ные куски ветвей и розеток рога, которые 
нельзя было применять для дальнейшей об
работки. 

Ко 2-ой группе относятся цилиндры, губча
тая внутренность которых отчасти или пол
ностью выдолблена, предположительно, свер
лом. 

К 3-ей группе можно отнести предметы, со 
следами скобления верхнего шероховатого 
слоя наружной поверхности. Эта работа про
водилась судя, по свидетельству имеющимся 
на поверхности следов, скребком. В качестве 
дополнительного рабочего процесса следует 
упомянуть обработку соскобленной поверх
ности цилиндра напильником, ибо поверхность 
кости после скобления стала многогранной, а 
для изготовления цилиндрического тела необ
ходимо было опилить грани. 

К 4-ой группе относятся предметы, у которых 
в результате примененного рабочего процесса 
на цилиндрическом теле появились окружные 
параллельные кольца, а на двух концах кон
центрические круги. Последние позволяют за
ключить о применении токарного станка. В 
несамостоятельную группу можно отнести те 
предметы, наружная поверхность которых 
является совершенно гладкой, но на которых 
наблюдаются концентрические круги, возник
шие ввиду обработки токарным резцом, пу
тем неоднократного повторения этого рабо
чего процесса. 

К 5-ой группе отнесены обработанные кости, 
имеющие определенные формы. На наружной 
совершенно гладкой поверхности последних 
на различном расстоянии нарезаны концент
рические кольца, отчасти служащие украше
нием, а отчасти предоставляющие возмож
ность для нанесения дополнительных элемен
тов украшения. На этом обработка данных 
предметов на токарном станке завершалась. 

Нанесение украшеня токарным станком со
ставляло, как упоминалось, только часть узо
ра. В качестве другого способа нанесения 
украшения следует отметить резьбу. Обнару
женные на находках геометрические и расти-
тельние украшения изготовлялись предполо
жительно стамеской. Наружная поверхность 
готовых изделий является совершенно глад
кой, повидимому полированной. 

В комплексе находок можно встретить и 
другие примеры резьбы по кости. Можно пред
полагать, что из некоторых этих предметов 
хотели изготовить плитки. Однако, ввиду того, 
что в этой группе предметов готовые изделия 
обнаружены не были, то в дальнейшем мы 
ими не занимаемся. 

Изложенные выше наблюдения были сде
ланы по обнаруженным на поверхности пред
метов следам инструментов, однако, эти на
блюдения следует еще дополнить выводами 
полученными при параллельном сопостав
лении и на основе этого необходимо про
извести полную реконструкцию средневеко
вого способа обработки кости и применяв
шихся при этом инструментов. 

Наблюдая работу нынешнего деревенского 
токаря, все замеченное нами при каждом от
дельном рабочем процессе мы попытаемся со
поставить с обнаруженным археологическим 
материалом. 

При сопоставлении археологического и 
этнографического материала можно устано
вить, что обсуждаемые предметы из оленье
го рога, обнаруженные в крепостном дворце 
Буды, представляют собой несомненно от
бросы, полученные на различных этапах об
работки, причем можно проследить все рабо
чие процессы изготовления рукояток для сверл 
вплоть до их полного завершения. Одна часть 
материала состоит из испорченных по какой 
либо причине, отброшенных во время работы 
кусков. Следовательно находки следует рас
сматривать отбросами мастерской обработки 
оленьих рогов. 

По свидетельству этнографических сопо
ставлений бесспорным фактом является, что 
материал находок был изготовлен на токар-
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ном станке. В связи с этим возникает вопрос: 
на станке какого типа были изготовлены эти 
предметы? Для решения этого вопроса опять 
следует прибегнуть к этнографическим при
мерам. Однако, необходимо принять во вни
мание также средневековые изображения то
карных станков, показывающие, что комби
нированный луком токарный станок с нож
ным приводом уже был известен в XIII веке. 
В XIV и XV вв. мы видим станки такого типа 
также на французских и немецских изобра
жениях. На одной миниатюре видны даже 
различные токарные резцы, которые отчасти 
одинаковы с инструментами, применяемыми 
в селе Черепфалва и ныне токарем Лайошем 
Мижер. 

В связи с существованием мастерской в 
крепостном дворце Буды выдвигается вопрос, 
в какой части дворца, и когда она действо
вала, и какое влияние оказала она на средне
вековое ремесло по обработке кости в Венгрии. 

Рассматривая в связи с первым вопросом 
план дворца можно установить, что к востоку 
от участка «Чонкаторонь—Надьудвар» (Усе
ченная башня-Большой двор) в юго-восточ
ной части рва крепости с площади трех 
квадратов сетки в скале на приблизительно 
одинаковой глубине обнаружено 50 таких 
костей на которых можно, начиная с первого 
этапа до готового изделия, проследить все 
рабочие процессы (группы 1—6). 

Сравнивая результаты раскопок с истори
ческими описаниями той эпохи можно уста
новить, что восточное крыло дворца уже в 
эпоху короля Сигизмунда было репрезента
тивной частью дворца. Значит, здесь не могло 
быть мастерской. Из сказанного также можно 
сделать заключение, что местом мастерской 
было участок «Надьудвар—Чонкаторонь» 
(Большой двор — Усеченная башня) место
нахождения. В описаниях не говорится об 
этом месте. Мы не имеем сведений о том, что 
на этой территории находилось здание, и сле
довательно можно только предполагать, что 
мастерская работала в помещении, весьма 
близком к юго-восточной части тюрьмы у скалы, 
и что в ходе раскопок была раскрыта лишь 
большая куча отбросов этой мастерской. Вме
сте с изложенным комплексом находок были 
обнаружены монеты из 1412—36 гг., и кера
мический материал из XV в., определяющие 
возраст обсуждаемой мастерской. По найденным 
монетам и керамике данную мастерскую сле
дует отнести к эпохе короля Сигизмунда. 

Возникает вопрос: какие предметы изго
товлялись в мастерской? По материалу на
ходок можно судить, что это были различные 
рукоятки для сверл. Данное предположение 
подтверждается также обнаруженным во двор
це неповрежденным сверлом. К предметам 
следующего типа можно отнести те покрытия 
рукояток для сверл, у которых прикрепление 

к рукоятке осуществлялось другим способом. 
К ним относятся также предметы 4, 14, 16, 
18, 19 на рис. 7. 

В комплексе находок встречаются также 
рукоятки по типу отклоняющиеся от выше
описанных рукояток сверл. Подобные выше 
указанным типам сверла нам известны также 
из средневековых описаний, чем также дока
зывается правильность предположения, что 
исследуемые предметы являются рукоятками 
сверл, празличного размера и вида. В ком
плексе находок мы видим еще костяные по
крытия для рукояток стамесок. 

В заключение следует выяснить еще во
прос: кто работал в этой мастерской и для ка
кой цели изготовлялись данные предметы. 
По описаниям нам известно о некоторых то
карях средневековья из Буды. Последние 
упоминались отчасти в совместном цехе сто-
лярей, бочаров, и бондарей. Работавшие же 
во дворце ремесленники, однако, будучи ко
ролевскими ремесленниками, не принадле
жали к цеховой организации. Можно пред
полагать, что столяры и токари и здесь также 
работали в общей мастерской. Обсуждаемые 
рукоятки для сверл и резцов, применяли по 
всей вероятности королевские столяры, но 
нельзя предполагать, что в токарной мастер
ской занимались исключительно производст
вом рукояток для сверл. Весьма вероятно, что 
они изготовляли также обточенные детали для 
готической мебели, изготовляемой в столяр
ной мастерской. 

Обнаруженные на рукоятках для сверл 
готические украшения свидетельствуют о соз
ревших художественных вкусах и профес
сиональном знании. Не является вероятным, 
что художественная деятельность занимав
шихся резьбой ремесленников ограничивалась 
исключительно украшением рукояток для 
сверл и резцов, а по всей вероятности эти мас
тера занимались также резьбой готических 
украшений для мебели. Данное предположе
ние также говорит за существование общей 
мастерской, значит, мастерская для обработки 
кости была одним из отделений более крупной 
совместной мастерской. 

В заключение необходимо еще исследовать, 
какое влияние оказала работавшая во дворце 
мастерская на средневековое ремесло по об
работке кости в Венгрии 

При рассмотрении всего венгерского мате
риала находок следует установить, что изде
лия, подобные по типу и по обработке пред
метам вышеуказанной мастерской не встре
чаются. Этот факт доказывает, что данные 
предметы изготовлялись исключительно для 
удовлетворения потребностей крепостного 
дворца эпохи короля Сигизмунда. Значит, 
деятельность мастерской не оказала влияния 
на средневековое ремесло по обработке кости 
в Венгрии. Несмотря на это она имеет с точки 
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зрения истории средневекового венгерского 
ремесла исключительно большое значение. 
Обсужденный в настоящей статье материал 
находок представляет собой вещественный па
мятник первой средневековой мастерской по 
обработке кости. 

До обнаружения материала мастерской в 
нашем распоряжении были только письмен
ные источники, говорящие о том, что в средне
вековье в Венгрии техника обточки была из
вестным ремеслом. 

Материал мастерских по обработке кости 
соседних стран более раннего происхождения, 
чем материал будайской мастерской, однако, 
эти мастерские еще не применяли технику об
точки. Согласно нынешним сведениям, дея
тельность мастерской в крепостном, дворце 
Буды не имела подобных ни в Венгрии, ни за 
границей, и в ней и не проявлялись и зару
бежные влияния. 

На основе всего сказанного можно уста
новить, что деятельность данной мастерской 
имеет большое значение с точки зрения истории 
ремесла не только в отношении Венгрии, но и 
всех среднеевропейских стран. 

Судя по находкам, деятельность мастер
ской связана с построением королевского 
дворца эпохи короля Сигизмунда. 

В ходе раскопок на территории крепост
ного дворца Буды был обнаружен весьма зна
чительный материал с точки зрения истории 
средневекового венгерского ремесла. До сих 
пор еще несколько статей занималось разра
боткой истории отдельных ремесел. Настоя
щая статья сообщенными в ней некоторыми 
новыми данными предназначена способство
вать разработке меньше всего известной и 
изученной отрасли средневековой истории 
венгерского ремесла. 
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KUBINYI ANDRÁS 

BERISZLÓ PÉTER ÉS BUDÁT SZEREPLÉSE 

1956 tavaszán az Úri utca 42. sz. ház északi falának bontásakor az emeleti részen Gerő 
Győző, a Vármúzeum kutatója a törmelék között egy felirattal ellátott reneszánsz ajtókeret 
szemöldökkövének töredékét találta1 (1. kép). A sajnos csak töredékes felirat a következő: 

P E T R V S B E R Y Z L . . . 

Kétségtelen, hogy a szöveg a híres törökverő horvát bánra, Beriszló Péterre utal.2 A továb
biakban a bánnak a fővárossal való kapcsolataira szeretnénk rámutatni; s röviden vázoljuk élet
pályáját is.3 

Beriszló 1475-ben született az akkor Velencéhez tartozó Dalmácia Trau nevű városában, 
délszláv eredetű patrícius családból. Úgy látszik, hogy Magyarországra a rokon grabarjai Beriszló-
család tagjai hívták; és az ő támogatásuk révén került a nagy humanista, Váradi Péter kalocsai 
érsek udvarába, aki állítólag római követséget is bízott a még fiatal Beriszlóra.4 Ez időben nyerte 
el első egyházi javadalmait. Marnavich szerint még az 1501-ben meghalt érsek eszközölte ki királyi 
titkári kinevezését.5 Azonban — mivel rajta kívül 1502-től több új titkárral találkozunk az oklevele
ken — valószínűbbnek látszik az, hogy megbízatása és a titkárok számának emelkedése Szatmári 
György kancellári kinevezésével s talán egy hivatalszervezeti reformmal van kapcsolatban.6 Ügy 
látszik, hogy a titkárok között Bakócz irányvonalát képviselte. Beriszlót új hivatala a királyi szék
helyhez, Budához kötötte. Tagja a királyi tanácsnak, részt vesz a királyi kancellária munkájában, 
gyakran említik előadóként az uralkodó okleveleinek relatiós jegyzeteiben.7 Beosztása révén 
befolyása megnő, újabb egyházi javadalmakhoz jut, ós nemsokára elnyeri a gazdag székesfehérvári 
prépostságot is.8 Az előkelő királyi tisztviselők példáját követve, házat vásárol a fővárosban.9 Az ola
szos műveltségű Dalmáciából származó új t i tkárt elsősorban a diplomáciában foglalkoztatták. 
Számos követséget viselt. Több ízben tárgyalt a Szentszókkel, Miksa császárral, Velencével, és járt 
Lengyelországban is.10 Gyakran bízták meg diplomáciai tárgyalásokkal a követség járáson kívül 
akkor is, ha otthon volt.11 Az egyházi ranglétrán is tovább emelkedik: veszprémi püspök lesz.12 

Diplomáciai ügyessége, befolyása a királyi tanácsban s délvidéki származása egyaránt 
közrejátszott abban, hogy nem sok idő múlva új, sokkal nagyobb hatalmat jelentő méltóságokat 
nyert el. Ebben az időben a magyar királyság hatalma és tekintélye erősen megrendült a Délvidé
ken. Corvin János bán élete végén majdnem független uralkodóként kormányzott a horvát—dalmát 
és szlavón bánságokban. Utóda, Both András —-aki mellett társa, Misljenovich Horváth Márk volt 
budai várnagy inkább csak árnyékszerepet vitt —- nem engedelmeskedett a királyi rendeleteknek 
sem, ós saját szakállára háborút viselt Velencével. Állásától ténylegesen nem sikerült felmenteni, 
haláláig bán maradt (1511. szeptember).13 Halála után özvegye először megtagadta a királyi várak 
átadását; amikor azonban új bánnak magát a nádort, Perényi Imrét nevezték ki — aki 1512 
közepén nagy sereggel érkezett meg a déli tartományokba —, kénytelen volt a várakat átengedni.14 

A nádor nem tartózkodott sokáig Horvátországban, és nem tet t semmit a gyakori török támadások 
megakadályozására. Ezért aztán 1513 májusában felmentették a bánság tényleges vezetése alól, 
ós helyére — egyelőre csak a bánságok prefektusa címével — Beriszlót nevezték ki.15 Az új 
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prefektus megkapta a fontos zenggi kapitányságot is,16 majd a Beriszló Bertalan halálával megüre
sedett aurániai perjelséget összes várával,17 végül pedig a jajcai bánságot is alája rendelték.18 Ezzel 
egyidejűleg -— vagy esetleg néhány nappal korábban — a király kincstartónak is kinevezte.19 

A jajcai terület, a horvát—dalmát és szlavón bánságok, továbbá az aurániai perjelség birtokainak 
egy kézben egyesítése még Mátyás korára megy vissza. 0 bízta ezeket Jajca visszafoglalása után 
Zápolyai Imre gondjaira. Ugyanezeket a területeket kapta meg Újlaki Miklós is, amidőn boszniai 
király lett. Ugyancsak Mátyás próbálkozott meg a bánságoknak a kincstartósággal való összekap
csolásával. Zápolyai Imre és az idősebbik Ernuszt János egy személyben viselte a két tisztséget, míg 
három másik Mátyás-kori bán bánsága előtt viselte a kincstartóságot.20 A kincstartó az ország egyik 
— mondhatnánk — főminisztere lóvén, a hivatalszervezetben elfoglalt helye által az udvar bizal
mát élvezte, s az ország gazdasági erőforrásaival rendelkezve tartományai védelmét anyagilag 
könnyebben fedezhette. Nem véletlen, hogy kincstartó vagy volt kincstartó bánok kinevezése 
akkor következett be, ha akár külső, akár belső zavarok sújtották a Délvidéket. 

Bennünket Beriszlónak elsősorban nem báni, hanem kincstártói működése érdekel. Közis
mert, hogy az ország pénzügyi helyzete ebben az időben katasztrofális volt. Herendi, Beriszló hiva
tali elődje, régi kincstári szakember volt, aki a hivatali ranglétrán fokozatosan emelkedve nyerte el 
először a királyi jövedelmek igazgatója, majd pedig királyi kincstartói címmel a pénzügyi főhatóság 
vezetését.21 Ügy látszik azonban, hogy igen csekély befolyással rendelkezett. Utóda —- aki 
mint t i tkár úgy is már több, mint egy évtizede tagja volt a királyi tanácsnak, most pedig az 
az ország zászlósurai közé lépett —- jóval nagyobb hatalommal és tekintéllyel vehette kezébe az 
ügyek intézését. Elődje személyzetét vette át, helyetteséül azt a Várday Pál deákot választotta, 
aki már Herendinek is alkincstartója volt.22 Bár az új kincstartót ez a tisztsége elvben állandóan 
Budához kötötte,23 mégis báni méltósága révén tartományában kellett tartózkodnia. Beriszló, akár 
félévszázaddal korábbi előde, Zápolyai Imre, úgy oldotta meg a problémát, hogy helyetteseire bízta 
a kincstár ügyeit és ő maga ideje nagyobb részében a Délvidéken működött. így azután kincstartó
sága idejéről leggyakrabban az alkincstartók oklevelei maradtak fenn,24 akik a királyi tanácsban 
is helyettesítették távollevő főnöküket.25 Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a bán csak címzetes 
kincstartó lett volna. Több olyan utasítás maradt fenn, amelyet a király hozzá mint kincstartóhoz 
intézett.26 Valahányszor a királyi udvarban tartózkodott, ténylegesen ő vezette a kincstárt. így pl. 
1515 egész telét és a tavasz nagy részét a király mellett töltötte.27 Ilyenkor rendszeresen részt 
vett a királyi tanács ülésein, relator királyi okleveleken,28 és kincstartói ügykörében a szokásos ügy
viteli formák szerint ő adta ki az okleveleket.29 Gyakorlatban azonban a pénzügyek élén nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. Habár tekintélyesebb és hatalmasabb volt elődjénél, a királyság 
anyagi helyzete nem javult. Mivel gyakran volt távol az udvartól, csökkent befolyása a királyi 
tanácsban, helyettesei pedig sokkal súlytalanabb egyének voltak, minthogy a tanácsban ülő bárók
kal szemben a kincstár érdekeit képviselhették volna. így azután nem véletlen, hogy a bán kincs
tartói méltósága ellenére sem tudott elegendő pénzt szerezni a végvárak fenntartására. Kincstartó
sága végén összeállították különféle számadásokból a részére mint bán részére eddig kifizetett 
összegek kimutatását. Nemcsak a különböző adókivetések alkalmával közvetlenül neki fizetett 
pénzeket, hanem a kereskedők által neki hitelbe szállított árukat (főleg posztó) is feltüntették. 
A három év alatt Beriszló 16 319 ft 63 dénárt kapott, amelyből a legtöbb, 10 696 ft 12 dénár az 
utolsó évre, 1515-re esett.30 Ez a fenti összeg igen alacsony. A század második évtizedéből származó 
kiadási előirányzat szerint a horvát bánnak és egyben zenggi kapitánynak évi fizetése 12 000 ft és 
1000 ft értékű só.31 Ezek szerint Beriszlónak a három év alatt 39 000 ft-ot kellett volna kapnia, 
így azután kölcsönök felvételére szorult.32 

A bán mint kincstartó természetesen igen szoros kapcsolatba került a főváros kereskedő 
polgáraival, akik mintegy az udvari szállító és bankár szerepét játszották a középkor folyamán.33 

Említett báni számadásaiban a következő budai kereskedők szerepelnek: Iacobus Italus 
(Jacopo de Zuane della Seda?), Rason (Raggione Bontempi), Felix Florentinus (Felice Stagi), 
Anthoni us Vene tus (Antonio de Zuane délia Seda) — mind olasz tehát, rajtuk kívül Gregorius 
és Hanz, valószínűleg németek, és a neve alapján is lengyel Polyák Pál, egyébként budai polgár, 
sőt esküdt. A felsorolt kereskedők a prémárukat szállító Gregorius és Hanz kivételével posztót 
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1. kép. „Beriszló Péter" felírási! kő 

adtak a bánnak. E nevek többségét a Beriszló kincstartósága idején a kincstárnak hitelező 
kereskedők névsorában is megtaláljuk. Ebben az időszakban is nagy összegeket utalványoz a 
kincstár budai kereskedőknek városoktól származó állami jövedelmek terhére. Az említetteken 
kívül oly ismert kereskedők találhatók a kincstár hitelezői között, mint Haller János, Freiberger 
Farkas vagy a firenzei Pythys.34 

Mindez mutatja Beriszló kincstartónak a budai kereskedőtőkével való összeköttetését. 
A bán-kincstartó — maga is városi patrícius — szívesen dolgozott együtt a budai városi polgárok
kal. Nem véletlen, hogy az ő kincstartósága alatt helyettese — legalábbis egy ideig —- nem hivatal
nok-karriert megfutó deák, hanem városi patrícius: Pemflinger János budai kereskedő fia, Márk. 
Elgondolkoztató egy másik jelenség is ezzel kapcsolatban. Köztudomású, hogy a dél-német keres
kedőtőke a kelet-európai államokat gazdasági téren gyarmati alávetettségben tar tot ta ; a hazai 
polgárság zöme csak a dél-németek ügynökének volt tekinthető.35 Hasonló szerepet játszottak 
Magyarországon az olaszok is; azonban ők közvetlenül kereskedtek, nem használták fel magyar
országi megbízottak segítségét. Kétségkívül a dél német tőke konkurrensei voltak.36 A két idegen 
tőkeérdekeltség mellett éppen Budán a Jagelló-korban már a hazai tőkések is játszottak bizonyos 
szerepet. Igaz, egy részük ezeknek sem volt önálló: a magyarországi feudális urak kezén felhalmo
zódó pénztőkével dolgoztak, feudális urak faktorai voltak.37 

Mármost kétségtelen, hogy a Beriszlóval üzleti viszonyban álló kereskedők között voltak 
dél-német ügynökök: Haller a nürnbergi Haller-család tagja volt. Polyák a krakkói Maidéi Mihály 
társa volt, akinek viszont Fugger-kapcsolatai voltak, de a Fuggerek közvetlen hatása — noha 
Budán ügynökséget tar to t tak fenn — nem igazolható. Sőt, éppen Beriszló kincstartósága idején —• 
bár ennek egészen más okai voltak, mégis a kincstartó egyetértésére szükség volt —• indult vizsgálat 
a Fugger—Thurzó-vállalat ellen, és mondatták le Thurzó Györgyöt, a Fuggerek emberét a kamara-
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ispánságról.38 Ez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy a Fuggerek előtt nem maradt jó emléke Beriszló-
nak.39 Ezzel szemben a Jagelló-korban Budán élő olasz kereskedő kolónia valamennyi tagja kap
csolatban állott a bán-kincstartóval. Ezek az olaszok is külföldi cégek megbízottai voltak. A legje
lentősebb közöttük a Mediciskkel éles ellentétben álló ós a franciaországi üzleteket monopolizáló 
Medici-céggel szemben talán éppen a kelet-európai üzletekkel foglalkozó Nerli-cég magyarországi 
megbízottja, a Jagelló-kor egyik legjelentősebb budai kereskedője, Raggione Bontempi volt.40 Úgy 
tűnik tehát, hogy bár teljesen nem tudott a dél-német cégektől szabadulni Beriszló, de velük szem
ben igyekezett az olaszokat ós a hazai tőkéseket pártfogolni. Bukásához ez is nyilván hozzájárult. 

Beriszló kincstartósága nem volt hosszú életű.41 Vgy látszik, hogy ellenségei I I . Ulászló 
halálakor azonnal leváltották erről a fontos tisztségről a bánt.42 Utóda Szalkay László királyi titkár 
lett.43 Beriszló püspök ettől kezdve még ritkábban tartózkodott Budán. Erdekeit a királyi tanács
ban rokona, Statileo János képviselte, akinek királyi titkári kinevezését Beriszló 1515-ben eszkö
zölte ki.44 

Báni működését 1513-ban mindjárt nagy győzelemmel kezdte. Dubica mellett súlyos csa
pást mért a török támadókra.45 Ez a győzelem, amelyhez még több más sikeres fegyvertény is járult, 
nagy tekintélyt biztosított a bánnak. A XVI. század magyar főurai nem dicsekedhettek harctéri 
babérokkal, nem találunk közöttük komolyabb hadvezért.46 így kortársai előtt mintegy félisten
nek tűnt.47 Igaza lehetett rokonának,Verancsics Antalnak,48 hogy ő volt az egyetlen abban a korban, 
aki megakadályozhatta volna Belgrád elestét. (Nyolc hónappal Belgrád eleste előtt halt meg.) 
A bán leginkább Horvátországban, a török határ közelébe eső Bihács várában tartózkodott,49 hogy 
a török betöréseket könnyebben megakadályozhassa. Serege zömében zsoldosokból és familiárisai
ból állott. Ezek között szlavóniai és horvát származásúak mellett50 sok magyar is volt.51 A horvát 
végeken már kialakulóban volt a későbbi magyar végbeli vitézi életforma. A katonáival együtt 
élő és harcoló bán környezetében élt az énekmondó Szabatkay Mihály,52 akinek versében már 
Balassi vitézi énekeire emlékeztető sorokat is találunk.53 A báni és a saját (főleg püspökségi) javai
ból54 s a gyéren folyó királyi fizetésből tar tot t zsoldosok és familiárisok mellett a feudális uralkodó 
osztálytól nagyon ritkán kapott segítséget. Csak a támadásoktól leginkább fenyegetett Horvátor
szág urai támogatták időnként — saját érdekükben —;55 azonban másik bánságában, Szlavóniában 
állandó nehézségekkel küzdött. Az itteni rendek nehezen akartak pénzt vagy vért áldozni. Azon 
a címen, hogy szabadságaik értelmében nem kötelesek a Száván túl harcolni, Horvátország meg
védéséből nem vállaltak részt.56 Valószínűleg ezért nem akarta Beriszló letenni az esküt Szla
vónia szabadságjogai megtartására.57 A városoknál hasonló megnemórtéssel találkozott a bán. 
Zágrábra például adót vetett ki a török elleni hadjárat érdekében, azonban a város kivált
ságai védelmére királyi rendeletet eszközölt ki.58 

A török torkában fekvő tartományaiban nem találkozott megértéssel Beriszló, az ország ve
zetői részéről pedig még kevésbé. Ezzel kapcsolatban foglalkoznunk kell kül- és belpolitikai szerep
lésével is. Királyi t i tkár korában diplomáciai működésére a Habsburgok iránti barátság és a Velence 
ellenesség nyomja rá bélyegét. A cambray-i liga idején egyik szószólója az udvarban a Velence 
elleni háború híveinek.59 Ezt a politikát folytatja tovább bán korában is; ós úgy látszik, hogy elődje, 
Both András példáját követve, a török elleni háború ürügyén a velencei kézen levő Dalmácia megtá
madására is készült.60 Igaz, később gyakran fordult segítségért Velencéhez, azonban visszonya 
sohasem lett szívélyes az adriai köztársasággal.61 A Habsburgokhoz követsége óta szoros kapcsolat 
fűzte, és I I . Ulászló halála után levélben ajánlja fel az országot Miksa császárnak, egyben tanácsot 
ad neki a következő országgyűlésre.62 A belpolitikában először — úgy látszik — Bakócz híve volt; 
lehet, hogy annak közvetítésével került a királyi tanácsba is A prímástól fontos megbízatásokat 
kapott, pl. a pápaválasztási tervének lebonyolításában is ő jár el külföldön.63 Érdekes, hogy a 
Velence zsoldjában álló Bakócz bizalmasa Velencével ellenséges politikát folytatott. A jó viszony, 
amely a bánt a prímással összekötötte, nem tar tot t sokáig. Az ellentét az érsek unokaöccsei által 
viselt zágrábi püspökség miatt tört ki, Beriszló ugyanis pályázott erre a gazdag javadalomra, 
amelynek birtoklása nagyon megszilárdíthatta volna helyzetét Szlavóniában; azonban Bakócz a 
püspöki szék megüresedése után sem engedte azt át neki. Ellentétbe került Perényi nádorral is. 
Ellenségei Ulászló halála alkalmával rögtön összefogtak ellene,64 és elvették tőle a kincstartóságot, 
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majd a jajcai bánságot is.65 így azután Bakó-
czékkal szemben a Zápolyai-párthoz csatlako
zott. Ezzel megint különös helyzet állott elő: a 
Habsburg-párti bán a magyarországi Habsburg
párttal szembenálló párt híve lett.66Persze, a 
Habsburgok sem bíztak meg továbbra Beriszló-
ban. Talán nem véletlen, hogy amidőn Miksa 
császár tanácsosául . Ulászló halála után javas
latot terjesztenek elő uruknak a magyar ügy
ben, ós megneveznek több magyar urat, akinek 
levelet kellene küldeni, Beriszló nevét nem em
lítik.67 A bán és az esztergomi érsek ellentéte az 
1518-as tavaszi országgyűlés alkalmával nyílt 
háború felé fejlődött. Marnavich leírása szerint 
a bánt le akarták váltani állásáról, és személye 
ellen is támadásra készültek. Miután Zápolyai 
erről értesítette, visszatért bánságába, ahol 
harcra készülődött. Valószínűleg ezzel kapcso
latos a bán egy keltezetlen levele, amelyben 
előadja, hogy a Szt. György napi országgyű
lésről több főpap és báró tudta és köszöntése 
nélkül távozott el.68 A velencei követek is jelen
tik az országgyűlés idején Beriszló ellentétét a 
prímással és a nádorral.69 Bakócz a zágrábi 
püspökség adminisztrátorát, Keczer Ferencet 
bízta meg a bán ellenőrzésével.70 Ezek után ért
hető, hogy a magyarországi Habsburg-pártban 
rossz emléke maradt Beriszlónak.71 

Könnyen megmagyarázhatók Beriszló politikájának alapvonásai. A bán Trauban, az egy
kor Magyarországhoz, ebben az időben pedig Velencéhez tartozó Dalmácia egyik városában szüle
tett , olyan patrícius családból, amelyik a boszniai ós horvátországi nemességgel is rokoni kapcso
latban állott. A dalmát városok a magyar főhatalom idején gyakorlatban függetlenek voltak, és 
önálló kereskedelmet folytattak. A velencei hódítás óta kereskedelmük nagy részét átvet te az adriai 
köztársaság, nekik legfeljebb a balkáni kereskedelem egy része maradt meg. Azonban Bosznia eleste 
ezt is megszüntette. í gy a török- és Velence-ellenesség egyik sarkalatos pontja lehetett a dalmát 
patriciátus gondolkodásának. Ebből érthető a bán Velence-ellenes magatartása. Először — úgy 
látszik — gondolt Dalmácia Velence alóli felszabadítására is, később azonban a török támadások 
elhárítása egészen igénybe vette. Beriszló tudta, talán jobban, mint sok kortársa, hogy mind 
szűkebb hazájának, mind pedig a magyar korona alá tartozó délszláv tartományoknak a 
török a legnagyobb ellensége. Mivel a Horvátországot sújtó török támadások rendszerint átcsaptak 
a szomszéd Habsburg-tartományokba is, úgy vélte, hogy a császárnak is éppen oly érdeke Horvát
ország megvédése, mint maguknak a horvátoknak. Ebből eredt Habsburg-barátsága. Jellemző, 
hogy az 1516-ban Miksa császárhoz intézett idézett levelében a császár első feladatának azt tartja, 
hogy az Stájerországból és Karinthiából négyezer gyalogost és néhány száz nehézlovast küldjön 
neki a bánságok megvédésére.72 

Azonban sem a császártól, sem a pápától, sem pedig máshonnan nem kapott lényegében 
más segítséget, mint szép szavakat. A magyar uralkodó osztály sem támogatta; sőt, vezetői szemé
lyes irigységből, bosszúvágyból minden törekvését igyekeztek elgáncsolni. Ezért a bán az ellenzék
hez, a Zápolyai-párthoz csatlakozott; annál is inkább, mert a vajda szintén töröktől veszélyeztetett 
tartomány élén állott, tehát sorstársának tekinthette.73 Beriszló világosan látta, hogy az ország 
a végveszély felé halad. Ez különösen kiviláglik a pápához intézett 1518. április 10-i szenvedélyes 
hangú leveléből.74 

2. kép. Beriszló Péter pecsétje (erősen nagyítva) 
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Sem ebben, sem más levelében nem ír Magyarországról, csak a reá bízott tartományokról. 
A délszláv eredetű bán a hazájáért küzdött, Magyarország csak segélyforrásként érdekelte, ő és 
társai híven kitartottak a törökellenes politika és Magyarország mellett addig, amíg ez reményt nyúj -
tot t a török elleni eredményes küzdelemre. Amint azonban Nándorfehérvár eleste és a mohácsi 
katasztrófa rámutatott arra, hogy sem a belső zavarokkal küzdő Magyarország, sem pedig az örökké 
csak ígérgető Habsburg-hatalom nem képes eljárni az ellenség ellen, a hazánkban élő délszlávok 
részben, élükön Beriszló unokaöccsével, Statileóval, a törökkel való kiegyezés hívei lettek.75 

Annak sem találjuk nyomát, hogy a bánnak a virágzó budai humanista központtal kapcso
latai lettek volna.76 Pedig Beriszló kétség kívül humanista műveltségű ember volt. Nemcsak levelei
nek stílusa, Bembóval váltott levelezése77 igazolja ezt. Legbizalmasabb embere, Thomas Niger 
spalatoi archipresbiter és kanonok, akit veszprémi vikáriusának és külföldi követének bízott 
meg, később Dalmácia egyik legismertebb humanistája lett.78 Másik bizalmasának, a később Já
nos király követségeiben ki tűnt Statileo Jánosnak is humanista műveltsége volt. A bán nevel
tette kezdetben többi unokaöccsét, a Verancsics-fivéreket is,79 akiknek jelentősége a magyar iro
dalom következő korszakában lesz igen fontos. Lehetséges, hogy az olaszos műveltségű Dalmá
ciából származó Beriszló elsősorban honfitársaival és az olasz humanistákkal tartot ta a kapcsola
tot, míg a budai humanista körrel keveset érintkezett. Bár ezzel szemben áll az, hogy évtizedes 
királyi titkári működése alatt együtt dolgozott velük. 

Ha Beriszló működésének értékelését akarnánk ezek után elvégezni, nehéz helyzetben vol
nánk. Külpolitikai és belpolitikai szereplése egyaránt komoly hibákat mutat fel. Olykor egészen 
naiv elképzeléseket látunk nála (Dalmácia visszafoglalása, Habsburg-barát külpolitika és Habs
burg-ellenes belpolitika stb.). Nem ismerte fel a parasztság honvédő hajlandóságát sem a paraszt
háború idején, sőt a feudális államban viselt méltósága természetesen szembe is állította a paraszt
felkeléssel.80 

Csaknem egy évtizedes bánsága alatt zömében saját pénzével védte a reá bízott bánságokat, 
és ezáltal a mögötte fekvő magyar területet is. Életét sohasem sajnálta kockára tenni a siker erdeké
ben. 1520-ban esett el a korenicai ütközetben, megvert törökök üldözése közben.81 

* 

Még annak megállapításával kell foglalkoznunk, hogy feliratunk a középkorban hol állott. 
Tudjuk, hogy a bánnak már t i tkár korában háza volt a fővárosban.82 Pataki ezt a házat az Olasz 
(mai Országház) utcába helyezi; ez a feltevés azonban nem igazolható.83 Háztulajdonos volt még 
Budán a székesfehérvári káptalan, amelynek Beriszló egy időben prépostja volt, és a veszprémi káp
talan, sőt püspökség is, amelynek püspöke lett.84 Sajnos, ezek helyét ma nem ismerjük. A felirat 
éppúgy díszíthette a bán saját házát, mint valamelyik káptalanét, hiszen ezeken is elhelyez
hették püspökük, illetve prépostjuk nevét. Annyi azonban valószínű, hogy az a ház, amelyen a 
felirat állott, azon a tájon épült, ahol a feliratot találták, tehát a középkori Mindszent utcában.85 

Megnyugtató feleletet csak a későbbi kutatások adhatnak. 
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J E G Y Z E T E K 
1 Lt. sz. : 56.52. A Vármúzeum kőtárában. —• 

Gerő Győzőnek a közlés engedélyezéséért ezúton is 
hálás köszönetet mondunk. 

2 Nevét oklevelei rendesen ,,Beryzlo"-nak írják. 
Pl. 1513: OL. Pozsony város lt. Oklevelek 2490. 
Uo. Beszterce város lt. 346. stb. 

3 Életrajzával mai napig adós a magyar történet
tudomány. Nekünk sincs módunk e rövid közle
ményben tevékenységének kimerítő leírását adni. — 
Első életrajzát Mamavich Tomco János írta meg 
1621-ben a bán rokonaitól, a Statileóktól és Veran-
csicsoktól származó adatok alapján (kiadta: Szalay 
L., Verancsics Antal összes munkái. II. köt. Pest 
1857, 217. kk.). Marnavich forrásértékével Kukul
jevic foglalkozott: Arkiv zapovjestnicu jugoslavensku. 
IX. köt. 241—265 (1.: Margalits E„ Horvát törté
nelmi repertórium. I. köt. Bp. 1900, 105—110). — 
A délszláv irodalomból még Mesic cikkei emelendők 
ki. — A horvátok a XV. sz. végén és a XVI. sz. 
elején c. tanulmányában (Knjizevnik, I—II. évf., 1.: 
Margalits i. m. I I . köt. Bp. 1902, 476—510) Beriszló 
bánságával is foglalkozik II . Ulászló haláláig. Másik 
cikke: Beriszló Péter bánsága II . Lajos idejében. 
Rad jugoslavensku akademie znanosti i umjetnosti. 
III . köt. 1—64 (Margalits i. m. I. köt. 195—203). 
Kéziratunk nyomdába adása óta jelent meg: Qerézdi 
R., A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962. A 71 — 72. 
oldalon foglalja össze a bán életrajzát. 

4 Mamavich i. m. 224, 227—228. — Vele szemben 
Kukuljevic rámutat ugyan arra, hogy a grabarjai 
és traui Beriszlók rokonsága nem mutatható ki 
(Margalits i. m. I. köt. 109; ezt elfogadja Mesic is: 
A Beriszlók nemzetsége. Rad, VIII. köt. 30—104, 
1.: Margalits i. m. I. köt. 261), azonban mégis való
színűsíti a családfába ugyancsak be nem illeszthető 
Beriszló Bertalan vránai perjel kapcsolatát a gra
barjai ággal. Beriszló Péter pedig 1502-ben a perjel 
megbízásából jár el (St. Katona, História Critica 
regum Hungáriáé. XVIII. köt. Buda 1792, 334). 
Grabarjai Beriszló Ferenc egy levélben Péterről mint 
fratris nostri carissimiről beszél, (Thallóczy—Hor
váth : Jajcza története. Bp. 1915 260). Ezek az 
adatok igazolni látszanak Mamavich állítását, hogy 
a rokon grabarjai Beriszlók és a vránai perjel támo
gatták. 

5 Mamavich i. m. 228. —- Kétségtelen, hogy 
1502-ben már királyi titkár (Fógel </., II . Ulászló 
udvartartása. Bp. 1913, 120). 

6 Vö.: Fógel i, m. 47—48. — Szilágyi L., A 
királyi kancellária szerepe az államkormányzatban. 
Bp. 1930, 12. 

7 A titkárok királyi tanácsi és kancelláriai műkö
désére: Szilágyi i. m. 27, 52. kk. — Épp az 1500-tól 
kezdődő időszakban mutatja ki Szilágyi, hogy a 
titkárok általi relatiók száma erősen megnő. 1491 
és 1500 között a titkárok relatiójára kiadott oklevelek 
(Szilágyinál kancelláriai ügyvitel) 45 százaléka az 
összes — referenseket feltüntető — okleveleknek, 
míg 1501 és 1510 között ez 74 százalékra szökik 
(Szilágyi i. m. 60). — Beriszlót Ulászló 1511-ben 

secretariusának és consiliariusának nevezi (OL. Dl. 
30991. stb.). Relator pl.: Dl. 21494, 21643, 21665, 
26115, 33023. Ezenkívül egy királyi commissióval 
ellátott oklevél alján találjuk ezt a szöveget: ,,de 
eommissione dominationis vestre reverendissime P. 
Berislo": Dl. 21579 (idézi: Szilágyi i. m. 29. old. 
12. jegyzet). Egy, titkártársa, Móré Fülöp relatiójára 
kiadott oklevél alján ugyanattól a kéztől, amely a 
fent idézett szöveget írta, megtaláljuk nevét: P. 
Berislo (Dl. 37813). Ugyanettől a kéztől ugyanezt 
találjuk saját relatiójára kiadott okleveleken is (Dl. 
21665, 26115). Máskor P. Berislaust ír (Dl. 33023, 
a plika alatt). Az írás sem az oklevél, sem pedig a 
relatiós jegyzet írásával nem egyezik. Annyi bizo
nyos, hogy nem Beriszló írta. 

8 1507-ben, Dl. 21665. 
9 Pataki V., A budai vár középkori helyrajza. 

Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 291. old., 51. jegyzet. 
10 Fógel i. m. 120. — Mamavich i. m. 229—230. 
11 Pl. 1510—11-ben Pasqualigo velencei követtel 

[Fraknói V., Magyarország ós a cambrayi liga. 
Századok (1882) 381, 799]. Belső megbízatásokat is 
kapott. Egy ízben a király a váci püspökkel őt 
küldte ki a pozsonyiaknak főispánjukkal, Sárkány 
Ambrussal kitört viszályát elsimítani (Pozsony város 
lt. 2280). 

12 1511 végén már „választott" veszprémi püspök 
(Dl. 30991), de nemsokára, római követsége idején 
elnyeri a pápai megerősítést is (Mamavich i. m. 230). 

13 Margalits i. m. 486—497, 506—509. — Bár 
1508 táján a király az ifjabbik Ernuszt János ós 
Kanizsai György személyében új bánokat nevezett ki 
(vö.: M. O. Kovachich, Vestigia comitiorum. Budae 
1790, 461), ez Both tényleges hatalmán nem változ
tatot t . 

14 Margalits i. m. 497—498, 509—510. — Peró-
nyit 1512. április 2-án nevezték ki. 

15 Magyar Történelmi Tár, XXIV. köt. Bp. 
1877, 236. — 1513 decemberében a király még pre
fektusnak nevezi Beriszlót (J. Kukuljevic, Jura regni 
Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae. I. köt. Zágráb 
1862), habár Beriszló saját oklevelén már néhány 
nappal előbb bánnak címezi magát (Dl. 94778—9). 
Ezentúl csak bánként szerepel. [Pl. 1514. január 27. 
Kőrös: ,,Nos Petrus Beryzlo episcopus ecclesie 
Wesprim. thezaurarius regie camere(î) nec non 
regnorum Dalmacie, Croacie et Sclauonie banus ac 
Capitaneus Segniensis." Z. Tanodi, Poviestni spomenici 
slobodnoga kraljevskoga grada Varazdina. I. köt. 
Varaèdin 1942, 287—288. Ez utóbbi oklevél hivatkozik 
Perényi nádor 1513. január 13-án kelt báni oklevelé
re.] 

16 A király 1513. június 6-án nyugtatja a még 
bánnak nevezett Perényi Imrét, hogy a zenggi kapi
tánysághoz tartozó várakat adott á t Beriszlónak 
(Dl. 82363). 

17 Margalits i. m. I. köt. 654. 
18 Mamavich i. m. 232. — Ezért van sírfeliratán 

a boszniai bán cím (uo. 281). Vö. még: Historija 
naroda Jugoslavije. I. köt. Zagreb 1953, 761. 
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19 1513. április 5-én még Herendi Miklós kincs
tartó ad ki oklevelet (Dl. 47040), de május 9-én 
Statileo János Veszprémben kelt oklevelében már 
Beriszlót nevezi kincstartónak (Dl. 47050). I t t kell 
megemlítenünk azt, hogy mind az irodalomban, mind 
a források egy részében Telegdi Istvánt nevezik 
kincstartónak az 1514. évi parasztháború idejében. 
Ez az adat a források téves értelmezéséből fakadt. 
Telegdi (akinek életrajza: Márki 8., Dózsa György. 
Magyar történelmi életrajzok XXIX. Bp. 1913, 
226—230) egy évtizeddel korábban viselte a királyi 
kincstartói tisztséget (Fógel i. m. 56). 1511-ben 
azonban országos kincstartónak (thesaurarius regni) 
választották Szentpéteri Lászlóval közösen (uo.). 
Ez a tisztség nem volt azonos a királyi kincstartóéval; 
csak a rendek által megajánlott adó adminisztrálása 
volt a feladat, és a hatáskör többnyire csak egy adó
kivetés idejére szólt. Valószínű tehát, hogy Telegdi 
1514-ben már nem viselte ezt a rangot. A Beriszló 
által viselt királyi kincstartósággal sem keverhetjük 
össze. Sírköve (Márki i. m. 62: regis, deinde regni 
Hungarie thesaurarius) is az 1504-ben, ill. 1511-ben 
viselt méltóságaira vonatkozik. Az, hogy mégis 
kincstartónak hívják a források, egy középkori szo
kással magyarázható: egyes embereknek azután is 
megadták a címet, miután már nem viselték a méltó
ságot (különösen gyakori ez a vajdáknál és bánoknál). 

20 Mindezekre: A. Kubinyi, Die Frage des 
bosnischen Königtums von N. Újlaki. Studia Slavica 
IV (1958) 375—377. 

21 Kubinyi A., A királyi kincstartók oklevóladó 
működése Mátyástól Mohácsig. Levéltári Közlemé
nyek X X V n i (1958) 40. old. 49. jegyzet, 43. old. 
65. jegyzet. — A hivatali pályákra példák: Kubinyi 
A., A kincstári személyzet a XV. század második 
felében. Tanulmányok Budapest múltjából. XII. 
köt. Bp. 1957, 25—46. 

22 Kubinyi, A királyi kincstar tók. . . 43. old. 65. 
jegyzet. 

23 Szokás volt, hogy a kincstartó vagy helyettese 
állandóan Budán tartózkodott (Kubinyi, A királyi 
kincstartók . . . 41). 

24 Várday Pál alkincstartó volt 1514 tavaszáig. 
1514. április 3-án még ő kéri az adót Bártfától 
(Iványi B., Bártfa sz. kir. város levéltára. I I . köt. 
4414. sz.), míg májusban már Pemflinger Márk, 
Pemflinger János volt budai városbíró fia az al
kincstartó (Iványi B., Eperjes sz. kir. város levél
tára, 1104. sz.; Iványi, Bártfa. II . 4431. sz.). Várdayt 
ekkor az oklevelek volt alkinostartónak nevezik 
[Történelmi Tár (1904) 221—222]. Pemflinger 1514 
végéig maradt hivatalban. Novemberben még nyug
tatja Bártfát egy „kölcsön" fejében (Iványi, Bártfa. 
I I . 4470. sz.), míg 1515 elején már újra Várday Pál 
helyettesíti Beriszlót (Dl. 22652). 

25 Várday pl. kancelláriai relator királyi okleve
leken (Dl. 47115; Iványi, Eperjes. 1098. sz.). Később 
olykor administrator proventuum regalium címet is 
visel (Kubinyi, A királyi kincstartók . . . 40. old. 
50. jegyzet). 

26 Pl. 1513: Dl. 82370; 1515: Beszterce v. lt. 
359. — Magyar Sión (1866) 101—102. — Raguza 

adóját is ő szedeti be küldötte, egy veszprémi kanonok 
(Beriszló veszprémi püspök !) útján (Oelcich J.— 
Thallóczy L., Raguza és Magyarország összeköttetései
nek oklevéltára. Bp. 1887, 676—677). 

27 Marnavich i. m. 246—247. 
28 Pl. 1513. december 15: Iványi, Eperjes. 1093. 

sz.; 1514. december 9: OL. Ft . Dés város lt. (két 
oklevélen). 

29 1513. május 15. Buda: Pozsony város lt. 
2490; május 21. Buda: Iványi, Bártfa. II . 4354. sz.; 
május 27. Buda: uo. 4356. sz.; május 29. Buda: 
Selmecbánya város lt. I I . 811. — Ezután Horvát
országba utazik, és helyette Várday vezeti a kincstárt. 
Decemberben újra Budán tartózkodik (vö.: 28. jegy
zet) és okleveleket ad ki (december 17. Buda: Iványi, 
Eperjes. 1095. sz.; Bártfa. I I . 4395. sz.). 1514 elején 
visszautazik a Délvidékre, de májusban megint 
visszatér az udvarba, ekkor váltja fel Pemflinger 
Márkkal Várdayt. Május 4-én sajátkezűleg aláírt 
parancsot küld Pozsonynak (Pozsony város lt. 2509). 
Nem marad soká az udvarnál, hanem hamar bánsá
gaiba utazik. Az év végén újra Budán tartózkodik. 
December 15-én Budán sajátkezűleg aláírt oklevelet 
ad ki (Beszterce város lt. 346; 1. még: 28. jegyzet). 
Ezekután csak a valószínűleg ugyanekkor újból 
kinevezett Várday alkincstartó rendeleteit ismerjük. 
Kincstartósága idején a kincstári feladatkörökben 
Beriszló familiárisai járnak el (1. pl.: Iványi, Eperjes. 
1082. sz.). 

30 Dl. 104635, 104636. — Igaz, hogy nem tar
talmazza összes jövedelmét, mert a 104636-os jelzetű 
oklevélen egy feljegyzés felsorolja azokat a számadá
sokat, amelyek tartalmazhatnak még kifizetéseket a 
bán számlájára; azonban az összeállításban nem vet
ték figyelembe. Sajnos, ezek ma már nincsenek meg; 
azonban nem tartalmazhattak nagyobb összegeket. 

31 Thallóczy—Horváth i. m. 184. Az előirányzatot 
tévesen 1504-re datálták. A helyes keltezésre: Kubinyi, 
A királyi kincstartók . . . 46. old. 93. jegyzet. 

32 Somi Gáspártól. Thallóczy-Horváth i. m. 272-273. 
33 Vö.: Kubinyi, A kincstári személyzet . . . 34 .— 

Lásd még a következő j egy zetben említett tanulmányt is. 
34 Dl. 104635, 104636. — Az említett kereske

dőkre vonatkozó részletes adatok: Kubinyi A., 
Budai kereskedők udvari szállításai a Jagelló-korban. 
Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 1959, 99. kk. — A Zuane 
della Seda-családra: uo. 101; Bontempira: uo. 100; 
Stagira: uo. 111. old. 35. jegyzet; Polyákra: uo. 103, 
113. old. 79. jegyzet, 114. old. 81—82. jegyzet; 
115. old. 130, 132. jegyzet; HaUerre: uo. 115. old. 
130. jegyzet, 117. old. 164. jegyzet; Freibergerre: 
uo. 117. old. 168. jegyzet; Pythysra (talán a Pitti-
családból): uo. 112. old. 37. jegyzet. 

35 L. pl.: Mákkai L., Az abszolutizmus társa
dalmi bázisának kialakulása az osztrák Habsburgok 
országaiban. Történelmi Szemle III (1960) 204. kk. 

36 Kubinyi, Budai kereskedők . . . 99. kk. 
37 Uo. 104. 
38 Hermann Zs., Az 1515. évi Habsburg—Jagelló

szerződés. Adalék a Habsburgok magyarországi ural
mának előtörténetéhez. Értekezések a történeti tudo
mányok köréből, Új sorozat 21. sz. Bp. 1961, 57. 
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39 Lásd alább, 71. jegyzet. 
40 A Nerli-család egyik tagja, Jacopo di Tanai 

de' Nerli, aki akkor a Gonfaloniere di Compagnia 
tisztét viselte, 1494-ben tevékeny részt vállalt a 
Medici-család elűzéséből [L. Landucci, Ein florentini-
sch.es Tagebuch 1450—1516. Das Zeitalter der Renais
sance. (Ausgewählte Quellen zur Geschichte der 
italienischen Kultur. Hsgg. von Marie Herzfeld. I. 
Serie V—VI.) I. köt. Jena 1912, 108. old. 1. jegyzet, 
110. old.]. A kortárs Commynes ezzel kapcsolatban 
megemlíti, hogy személyesen ismerte a Nerli-fivéreket 
és apjukat is, és ezek igen gazdagok (très riches) 
voltak (Ph. de Commynes, Mémoires. Historiens et 
chroniqueurs du moyen âge. Paris 1952, 1326). 
A szintén kortárs Guicciardini szintén megemlíti 
Jacopo de' Nerliről, hogy nemes és gazdag ifjú (giovane 
nobile e ricco), amikor leírja Piero de' Medici elűzését 
(F. Ouicciardini, Storia d'Italia. Milano 1843, I. 
köt. 66). A Mediciek elűzése után Firenze kormányát 
1494. december 2-án húsz „legnemesebb és leg
bölcsebb" férfire bízták, akik között megtaláljuk a 
legtöbb firenzei nagy cég képviselőit, köztük a Nerlie-
ket is (Nerli, Ridolfi, Capponi, Salviati, Popoleschi, 
Rucellai, Valori, Pazzi, Martelli, sőt a Medicieknek 
a főággal rivális Pierfrancesco-ága is: Landucci i. m. 
I. köt. 128). A Pazziak már 1478-ban összeesküvést 
szőttek a Mediciek ellen (Commynes i. m. 1256— 
1257; J. Unrest, Österreichische Chronik M. G. S. S. 
Nova series XI. Weimar 1957, 85—86). Az elűzött 
Piero de' Medici megfenyegette firenzei ellenségeit, 
Jacopo de' Nerlit, Alfonso di Filippo Strozzit, Gugli-
elmo di' Pazzit és Girolamo Martellit, hogy darabokra 
szaggatja őket, ezért a köztársaság kormánya hozzá
járult, hogy ezek fegyveres testőrökkel kísértessék 
magukat a városban (Landucci i. m. I. köt. 165. 
old. 2. jegyzet). A századforduló táján a Medici 
restaurációs-veszély ellen szervezkedők közt ugyan
csak megtaláljuk Jacopót, egy-egy Strozzival, Scar-
fival és Soderinivel (uo. I I . köt. 54. old. 1. jegyzet). 
A család másik tagja, Benedetto di Tanai de' Nerli, 
több ízben vállal diplomáciai megbízatást a köz
társaságtól, így 1501-ben Borgia Cézárhoz, 1513-ban 
a pápához (uo. I I . köt. 60. old., 262. old. 2. jegyzet). 
Ezekből az adatokból világosan kitűnik, hogy a 
család a firenzei köztársaság vezető családjai és a 
Medici-uralom esküdt ellenségei közé tartozott. Bár 
az idézett adatok is igazolják a család gazdagságát, 
az a tény, hogy Raggione Bontempi, a legnagyobb 
Magyarországon élő firenzei üzletember, a Nerli-cég 
képviselője volt, még inkább alátámasztja ezt. tJgy 
látszik, hogy mivel a legnagyobb haszonnal járó 
pápai bankári és franciaországi üzleteket a Medici-cég 
monopolizálta, amely mellett a kisebb firenzei cégek 
háttérbe szorultak, a Nerliek üzleti érdeklődésükkel 
Magyarország irányába fordultak. A Mediciek elűzé
sében résztvevő patríciusok, köztük a Nerliek, való
színűleg a nyugati üzletekben domináló Medici-
konkurrenciától kívántak szabadulni Lorenzo il 
Magnifico fiának elűzésével. 

41 Marnavich szerint a budai vár udvarbíróságát 
(és az ezzel egybekötött) kun tiszttartóságot is viselte, 
ez azonban nem igazolható. 

42 1516 februárjában még kincstartónak címezi 
magát (Dl. 94824). Helyettese, Várday Pál, pedig 
még március 1-ón viseli adminisztrátori címét (Dl. 
47142). — A király március 13-án halt meg. Szent-
pétery I., Oklevéltana naptár. Bp. 1912, 29. Ezután 
tudomásunk szerint egy oklevél sem nevezi Beriszlót 
kincstartónak. Pl. 1516. október 31: Beriszló csak 
bán, de már nem ő a kincstartó, hanem Szálkai, 
Tanodi i. m. I. köt. 287—288). 

43 Fógel i. m. 57. — Lásd még az előbbi jegyzet
ben idézett varasdi oklevelet is. 

44 Uo. 50. — Rokonságukra: Marnavich i. m., 
több helyen. — Statileo élete: Sörös P., Statileo János 
életéhez. A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve 
az 1915—1916-iki tanévre. Pannonhalma 1916, 3—56. 

45 Magyar Történelmi Tár XXIV. 240, 243. — 
Margalits i. m. I I . köt. 500. stb. 

46 Molnár E., A magyar társadalom története 
az Árpádkortól Mohácsig. Bp. 1949, 282. 

47 Stephanus Taurinus: Stauromachia. I. könyv. 
491—495. sor. Ed. L. Juhász. Bp. 1944, 15. — Hasonló 
Szabatkay Mihály éneke is, a Cantio Petri Berizlo: 
Horváth C, Középkori magyar verseink. Régi magyar 
költők tára. I. köt. 2. kiad. Bp. 1921, 485—487. — 
Gerêzdi i. m. 65 — 66, 68 — 69. 

48 Szalay i. m. I. köt. 10. 
49 Marnavich i. m. 232. 
50 Nelepeczy Ferenc, Pzwyth János, Serdyth 

Vid, Munkovyth Dénes, Challowyth Pál, Bradach 
Imre, Fánchy Imre és mások (Dl. 104635—6). 

51 Ányos Péter, Athalay Mihály, Sándorfalvi 
Török Mihály, Bánffy György, Déghy István, Onory 
László. Az 1515-ben még Beriszló felügyelete alá 
tartozó Jajca várában gyalogoskapitány Győry János 
és Nagy Benedek (1. 50. jegyzet). — Szabatkay Mihály 
szerint is a bán huszárai ,,mynd magyarol zolnak" 
(Horváth i. m. 486). — 1513-ban püspökségi csapatai
nak parancsnoka (armiductor exercitus) Hathalmi 
Lázár (Dl. 47050). 

52 Horváth J., A magyar irodalmi műveltség 
megoszlása. 2. kiad. Bp. 1944, 279. 

53 Lásd különösen a 12—13. és 16. versszakot. 
Vö. újabban: Gerézdi i. m. 92. 

54 A szlavóniai báni és vránai perjelségi javakat, 
amelyek a török elleni harcot szolgálták, minden 
eszközzel igyekezett növelni. 1515-ben a Bradachok 
eszközölnek ki királyi utasítást ellene, hogy ne 
csatolja birtokaikat a perjelségi javakhoz (Dl. 33843). 
Sokkal fontosabb volt azonban a Bánffyak kárára 
indított eljárása. Bánffy János főpohárnokmester 
elvéve az egyik Beriszló özvegyét, megszerezte annak 
birtokát. A bán pedig — lehet, hogy rokonság címén 
— erőszakkal elfoglalta azt, amely három várból, öt 
kastélyból és a hozzájuk tartozó uradalmakból s 
districtusokból állott (Dl. 33636—42, 34188, 104606). 
Halála után várnagyai mint királyi uradalmat kezel
ték azzal, hogy Bánffynó férje magtalan halálával 
a koronára szállott (Dl. 34188). Ez valószínűvé teszi, 
hogy a bán nem családja hatalmát, hanem a királyi, 
azaz a báni hatalmat akarta így növelni. A Bánffyak 
ellentámadását Dvorysthya kastély ellen még életében 
visszaverte (Dl. 104606). Mindenesetre ezek az elfog -
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lait uradalmak hozzájárultak báni tekintélye és had
ereje növeléséhez. 

55 Margalüs i. m. I I . köt. 500. 
56 Kukuljevié i. m. I. köt. 265—266. Szabatkay 

Beriszló-éneke Qerézdi véleménye szerint a bán által 
íratott propagandaének a szlavón rendek megnye 
résére (i. m. 73). 

37 DL 47097. 
58 Tkalcic, Monumenta historica civitatis Zagra-

biae. III . köt. 191—192. 
59 Óváry L., A magyar tudományos akadémia 

történelmi bizottságának oklevél-másolatai. I. köt. Bp. 
1890, 1024. sz. — Fraknói i. m. 381. old. 2. jegyzet. 

60 Magyar Történelmi Tár XXIV. 293; XXV. 4. 
— Az utóbbi dalmáciai beütése alkalmával ugyan 
megütközött a törökökkel is, de vereséget szenvedett 
(uo. ós Iíistorija naroda Jugoslavije. I. köt. 761). 

61 Óváry i. m. 1079, 1082. sz. 
62 Szabó D., A magyar országgyűlések története 

II . Lajos korában. Bp. 1909, 113—116. 
63 Fraknói V., Erdődi Bakócz Tamás élete. Bp. 

1889, 112, 114—115, 164. 
64 Miksához írja 1516. március 26-án: ,,. . . antea 

vivente . . . rege pauca ad eorundem [ti. a bánságok
nak] conservationem mihi administrata sunt, nunc 
neminem video, qui Ulis subveniat." (Szabó i. m. 114.) 

05 Egy keltezetlen papírlap szerint, amelyen II. 
Lajos és a bán közti megegyezés pontjai találhatók 
(Dl. 104677). 

66 Zápolyaival való barátságára: Mamavich i. m. 
241, 261. — Fraknói, Bakócz . . . 164. — Korábban 
még élesen szemben állott a vajdával; ő javasolta, 
hogy fegyverrel verjék le: Hermann i. m. 40. 

07 Szabó D., Küzdelmeink a nemzeti királyságért 
1505—1526. Bp. 1917, 130. 

68 Mamavich i. m. 261. kk. — Tkalëié i. m. III. 
köt. 189—190. 

69 Magyar Történelmi Tár XXV. 101. — Óváry 
i. m. I. köt. 1103. sz. — Fraknói, Bakócz . . . 165. 

70 Szalay i. m. I. köt. 335. 
71 Thurnschwamb, a Fugger-cég magyarországi 

ügynöke, rosszindulatú, kósza híreket közöl Beriszló-
ról, egyben megjegyzi, hogy rokona, Statileo, Zápolyai 
kémje volt a királyi tanácsban [J. Ch. Engel, Ge
schichte des ungrischen Reiches und seiner Neben-
länder, I. köt. 198; új kiadása: P. Batkoë, Dokumenty 
k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525—1526). 
Bratislava 1957, 461]. — A Fuggerek és a Habsburgok 
kapcsolata közismert. Lásd erre újabban: Hermann i. m. 

72 Szabó, A magyar országgyűlések . . . 114. 
73 Mamavich szerint az érsekkel és a királyi 

tanács többi hangadójával történt összeveszése után 
levelet írt a vajdának, Báthory temesi ispánnak, és 
a nándorfehérvári bánoknak, tehát a végvidék többi 
főparancsnokának, közös eljárás végett (i. m. 266). 
Ezt az adatot talán alátámasztja az, hogy a vajda 
ekkor valóban szövetségben volt Báthoryval (Szabó, 
A magyar országgyűlések . . . 126). 

74 Monumenta Romana Episcopatus Vesprimien-
sis. IV. köt. Bp. 1907, 251—253. Előadja, hogy öt 
éve védi a rábízott országokat, leginkább saját és 
rokonai javaiból, amelyeket már felemésztett. A király 

és az előkelők: ,,ut ipsi aiunt, defensioni eorundem 
non sufficiant." A pápa is elhalasztotta a segítséget 
egy közelgő kereszteshadjáratig. 0 azonban attól 
tart, hogy ez sohasem fog létrejönni, és ha mégis 
létrejön, akkor olyan későn, hogy előtte „misera haec 
regna pereant". Végül azzal fejezi be, hogy ,,ego iam 
sepius et predixi et predico, utinam falsus vates sim, 
. . . sed certe, nisi quamprimum et quamcitissirne 
sanctitas vestra opem ferat, actum érit de his regnis". 
— Lényeges segélyt erre sem kapott. 

75 Vö.: Hóman B.—Szekfű Gy., Magyar történet. 
III . köt. 2. kiad. Bp. 1935, 25. kk. — A délszlávok 
másik része viszont még szorosabban csatlakozva a 
Habsburgokhoz, folytatta a törökellenes harc hagyo
mányát (pl. a Zrínyiek). 

76 Horváth ugyan (i. m. 201) a Bakócz csoportjába 
tartozó humanisták közé sorolja, azonban erre csak 
a Bakócz és Beriszló közt ennek titkárkorában fenn
állott jó viszonyt hozza fel bizonyítékul. 

77 Horváth i. m. 
78 Kukuljevié i. m. I. köt. 272. old. (jegyzet). — 

Margalits i. m. I. köt. 590. — G. Fiskovic, Nigrosove 
uspomene u Splitu. Tkalcicev Zbomik. II. köt. 
Zagreb 1958, 281—295. — Niger, akár maga Beriszló 
is, dalmata volt, akinek Spalatóban épp Beriszlóval 
való kapcsolatai miatt kellemetlenségei is voltak 
(Spalató Velencéhez tartozott). Vö.: L. Katié, Imbre-
vijature splitskog notara de Salandis (1514—1518 
godine). Starine 47 (1957) 175. 

79 M. G. Kovachich, Scriptores minores, I. köt. 
Buda 1798, 194. 

80 Mamavich szerint (i. m. 241) Zápolyainak 
akart segíteni 1514-ben Dózsa ellen. A kortárs 
Taurinus pedig úgy tudja (i. m. 15. old. 496. kk. 
sorok), hogy Dózsához intő levelet írt. 

81 Margalits i. m. I. köt. 203. 
82 L. 9. jegyzet. 
83 Pataki i. m. 262. — Egyetlen bizonyítéka erre 

csak az, hogy Beriszló háza a Kanczlyr Angelus háza 
közelében állt. Azonban az uo. 290. old. 51. jegyzetben 
idézett oklevelek közül csak az 1512. április 14-i, 
1517. április 14-i és 1523. április 28-i adatok vonatkoz
nak kétségkívül az Olasz utcai házra. A Beriszló házát 
említő 1512. augusztus 26-i adat nem illik be a fentiek 
közé. Kanczlyr tekintélyes budai patrícius volt, 
lehetett tehát az Olasz utcai házon kívül több háza is. 

84 Említik a káptalanok házát az 1505-ből, 
illetőleg az 1510-es évekből származó bortized
lajstromok is (Dl. 38658, és Veszprémi kpt. lt.), ez 
utóbbinak az Országos Levéltár filmtárában őrzött 
filmjéről készült, Szűcs Jenő birtokában levő fénykép
másolatát használtuk, amiért Szűcs Jenőnek ezúton 
is köszönetet mondunk. — A veszprémi püspökség 
háza a Mindszent utcának a Szombat-piac felé eső 
végénél lehetett {Pataki i. m. 292. old. 64—65. 
jegyzet, 296. old. 93. jegyzet). 

85 Habár a kő a lebontás előtt —• Gerő Győző 
szíves közlése szerint — másodlagosan volt befalazva, 
ez a tény nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a 
középkorban is ezen a házon állott. Ugyanis ez a 
ház is tartalmazott középkori részleteket (Budapest 
műemlékei. I. köt. Bp. 1955, 559—560). 
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A. KU BIN Y I 

P É T E R B E R I S Z L Ô U N D S E I N E B E Z I E H U N G E N Z U M K Ö N I G L I C H E N H O F 

Im Jahre 1956 wurde in einer Gasse des 
Budaer Burgviertels (Uri-Straße 42) ein Stein
denkmal gefunden mit der Inschrift 

PETRVS BERYZL. . . 
Die Inschrift enthält nur den Bruchteil des 

Namens von Péter Beriszló (auf seinen eigenen 
Urkunden: Beryzlo, bei den südslawischen 
Autoren Berislavic), der zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts Ban von Kroatien war. Die Ab
handlung beabsichtigt nach kurzer Schilderung 
der Tätigkeit des Bans auf seine in Buda ge
spielte Rolle hinzuweisen. 

Den Sohn einer dalmatischen, südslawischen, 
städtischen Patrizierfamilie riefen seine unga
rischen Verwandten (die in Kroatien begüterte 
Familie Beriszló von Grabarja und Bertalan 
Beriszló, Prior von Vrána) nach Ungarn. Kurz 
darauf kam er an den königlichen Hof, wo er 
sich vom Jahre 1502 bis 1513 als Sekretär des 
Königs betätigte. In dieser Eigenschaft war er 
Mitglied des königlichen Rates und an der 
Leitung der königlichen Kanzlei beteiligt. Er 
war einer der Vertrauten des Kardinalerz-
bischofs und Kanzlers Bakócz. In Buda, der 
Residenz des Hofes, erwarb er sich ein Haus, wo 
er sich auch fast ständig aufhielt. Scheinbar 
oblag ihm auch die Besorgung von diplomati
schen Angelegenheiten, wozu ihn auch seine 
zu Dalmatien erworbene italienische Bildung 
verhalf. Er selbst war mit zahlreichen Bot
schaften beauftragt, nahm aber auch in Ungarn 
an den mit ausländischen Botschaftern gepflo
genen Unterhandlungen regen Anteil. In der 
Außenpolitik verfolgte er die Richtlinie der 
Partei, die habsburgfreundlich und gegen Ve
nedig eingestellt war. In Anerkennung seiner 
Dienste verlieh ihm der König kirchliche 
Pfründen, u. a. die Probstei von Székesfehér
vár, sodann das Bistum von Veszprém. 

Im Jahre 1513 erhielt er höhere Ämter. In 
den südwestlichen Grenzmarken spielte der 
Ban von Kroatien und Slawonien Andreas Both 
eine ziemlich selbständige Rolle, weswegen 
bald nach seinem Tode der Palatin von Ungarn 
Imre Perényi zum Ban ernannt wurde. Der im 
Gefolge eines großen Heeres eintreffende Pala
tin stellte zwar die Ordnung wieder her, konnte 
sich jedoch seiner anderwärtigen Inanspruch
nahme wegen (als Palatin) mit dem Schutze 
der Grenzmarken gegen die Türken nicht be
fassen, daher wurden im Frühling 1513 die Bá
naté Beriszló, zuerst mit dem Titel eines Prä-
fekten, sodann vom Ende des Jahres an mit 
dem des Bans an seiner stat t anvertraut wur

den. Zu den Banaten erhielt Beriszló auch noch 
die Güter des Priorats von Vrána. Darüber 
hinaus wurde er noch an die Spitze der finanzi
ellen Landesobrigkeit, des Schatzamtes gestellt. 
Für die Verknüpfung der Banate mit dem 
Schatzamt gab es bereits ein Beispiel unter 
König Matthias. Die finanzielle Versor
gung der Grenzfestungen konnte auf diese 
Weise sichergestellt werden. 

Beriszló stand von Mai 1513 bis anfangs 
1516, bis zum Tode des Königs Ulászló IL , an 
der Spitze des Schatzamtes. Seine Lage war 
schwer, da sein Vorgänger Nikolaus Herendi, 
der aus kleinadeliger Familie stammte, kein 
großes Ansehen genoß und das Land nebenbei 
bemerkt während der ganzen Regierungszeit 
Ulászlós IL ständig mit finanziellen Schwierig
keiten kämpfen mußte. Der Ban bemühte sich 
seiner Aufgabe nachzukommen, hielt sich des 
öfteren in Buda auf und beteiligte sich dann 
eifrig an der Leitung des Schatzamtes. Als Ban 
mußte er jedoch meist in seinen Marken ver
weilen, so wurden in seiner Abwesenheit die 
Staatsfinanzen von seinen Stellvertretern ge
lenkt. Zuerst hatte Paul Várday, der bereits 
Stellvertreter seines Vorgängers war, das Amt 
des Vizeschatzmeisters inne. Beriszló löste ihn 
zu Beginn des Jahres 1514 aus seinem Amt ab 
und ernannte an seiner Stelle Markus Pemf lin
ger, einen städtischen Patrizier von Buda, der 
sich später als Comes der Siebenbürger Sachsen 
einen Namen erwarb. In der zweiten Hälfte 
des Jahres ernannte er wiederum Várday zu 
seinem Stellvertreter. Der Ban unterhielt als 
Schatzmeister enge Beziehungen mit den Groß-
kaufleuten von Buda, die die Gläubiger des 
Hofes und Hoflieferanten waren. Ein Teil von 
ihnen waren Italiener, wie Rason und Felix aus 
Florenz oder Antonius und Jacobus aus Vene
dig, ein anderer Teil stammte aus den Patrizier
familien von Buda. Das waren Paul Polyák, 
Wolfgang Freiberger und Johann Haller. 

Mittlerweile entzweite sich der Ban mit 
seinem einstigen Gönner, dem Kardinalen Ba
kócz und mit anderen führenden Persönlich
keiten des Hofes und wurde darum unmittel
bar nach dem Tode des Herrschers seines Am
tes im Schatzamt enthoben, doch blieb er 
weiter der Ban von Kroatien und Slawonien. 
Als Ban hat er sich zumeist erfolgreich betä
tigt. Seine Funktion begann im Jahre 1513 mit 
dem Siege über die Türken bei Dubicza. Er 
war ein guter und tapferer Feldherr, der nicht 
zurückschreckte sein eigenes Leben aufs Spiel 
zu setzen. In der langen Periode, in der er das 
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Amt des Bans bekleidete, wurde ihm nicht viel 
Unterstützung zuteil. Weder der Hof, noch 
das Ausland kamen ihm zur Hilfe, obwohl er 
auf die Größe der Türkengefahr wiederholt 
hinwies. Auch von den Ständen der beiden 
Banate war für ihn keine Hilfe zu erwarten. 
Der slawonische Adel und die Städte, wie 
Zagreb, waren nur um ihre Vorrechte, nicht 
aber um die Verteidigung des Landes bemüht. 
Einige Hilfe ließ ihm allein der kroatische Adel, 
der den unmittelbaren Angriff der Türken 
befürchten mußte. Der Großteil seiner Truppen 
rekrutierte sich auf diese Weise aus den Söld
nern und den Familiäres, die er von seinem 
Einkommen besoldete. In seinen Truppen 
kämpften die kroatischen und slawonischen 
Soldaten Schulter an Schulter mit seinen unga
rischen Familiäres gegen den gemeinsamen 
Feind. Etwa die Hälfte seiner von uns bekann
ten Soldaten waren Ungarn aus Transdanubien 
(die übrigen von slawonischer und kroatischer 
Herkunft). In seiner Umgebung lebte auch der 
ungarische Spielmann Michael Szabatkay, der 
in ungarischer Sprache seine Taten besang. 
Zwecks Festigung der Macht des Bans ver
mehrte Beriszló zum Nachteil der Großgrund
besitzer das königliche Vermögen. Allein von 
der Familie Bánffy nahm er mit Gewalt drei 
Burgen und fünf Schlösser, um sie den königli
chen Domänen einzuverleiben. Ebenso verfuhr 
er mit dem Vermögen des Priorats von Vrána 
und vermehrte es mit Gütern, auf die er auch 

nur das geringste Anrecht vorweisen konnte. 
Das auf diese Weise mit Gewalt erhöhte Ein
kommen der königlichen Güter und des Prio
rats benutzte dann der Ban, um sich gegen 
die Türken wenden zu können. 

Die außenpolitische Einstellung des Bans 
änderte sich während seiner Amtsdauer nicht, 
in seiner Innenpolitik näherte er sich jedoch 
der ungarischen, antihabsburgisch eingestell
ten Partei Zápolyais. Obwohl der Ban Unter
stützung für die ihm unterstellten Gebiete von 
den Habsburgern erwartete und ihnen darum 
treu war, erhielt er jedoch von der ungarischen 
Habsburg-Partei nicht die geringste Hilfe und 
sein Verteidigungsbestreben wurde sogar ver
eitelt. Dies führte zur Freundschaft mit Zápo
lyai, dem Woiwoden von Siebenbürgen. Der 
Woiwode und der Ban, beide standen an der 
Spitze von den Türken bedrohter Gebiete und 
keiner von ihnen erhielt Unterstützung vom 
Hofe. 

Beriszló fiel im Jahre 1520 in einer Schlacht 
gegen die Türken. Die am Anfang unserer Ab
handlung bekanntgegebene Inschrift schmückte 
wahrscheinlich seinen Palast in Buda. Über den 
Standort desselben liefern unsere urkundlichen 
Quellen keine verläßlichen Angaben, die In
schrift spricht jedoch dafür, daß der Palast 
wahrscheinlich in der Gegend gestanden hat, 
wo die Inschrift aufgefunden wurde, demnach 
in der mittelalterlichen Mindszent-, in der 
heutigen Úri-Straße. 
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GERO GYÖZÖ 

A TÖRÖKKORI KIRÁLY FÜRDŐ. II 

A fürdő épületének belső helyreállításával és az új termálvezeték fektetésével egyidejűleg 
további lehetőség nyílott a kutatásra. Míg az előző feltárások a ma is meglevő török rész eredeti 
külső architektúrájának kihámozását célozták,1 addig az újabb kutatások feladata elsősorban 
a teljes törökkori alaprajz és belső szerkezet, valamint a vízellátás kérdésének tisztázása 
volt. 

A törökkori épület alaprajzának tisztázása érdekében a fürdő déli helyiségeit vet tük vizs
gálat alá. A XVIII . századi és a későbbi átépítések alkalmával ugyanis az épület e szakasza szen
vedett a legtöbbet, olyannyira, hogy a kutatás megkezdése előtt török maradványoknak még a 
nyomai sem voltak láthatók. Ellentétben az északi szárnnyal, a déli rész eredeti jellege mind 
külső, mind belső formájában teljesen megsemmisült. Az említett területre vonatkozó kuta
tásainkat az alábbiakban foglalhatjuk össze. A kupolacsarnoktól délre fekvő kelet—nyugati 
irányú helyiségsornak utolsó keleti helyiségében sikerült megtalálnunk a törökkori hom
lokzat alapfalának maradványát. Mint a későbbiek folyamán látni fogjuk, az említett 
helyiségsor — amelyet a jelenlegi átépítés során többszörösen megosztottak — eredetileg egy, 
összefüggő helyiség volt. Ez a fürdőt észak—déli irányban kettéosztotta. E helyiségtől 
délre a klasszicista kőlépcsőház és a hall nyugati zárófalában sok török eredetű, falrószt talál
tunk a levert vakolat alatt. A fal összefüggését a kutatóárokban előkerült alapfal (1. kép) 
segítségével sikerült megállapítanunk. A feltárt fal alkotta a fürdő déli traktusának Fő 
utcai homlokzatát. Déli vége szépen faragott kváderekkel falazott sarkot képez. A sarokhoz 
csatlakozó kelet—nyugati irányú falnak jórészt csak alapjait sikerült feltárnunk az ún. 
kisudvarban. A kisudvar keleti és nyugati zárófalának homlokzatán azonban jól megfigyelhetők 
az említett fal csatlakozását jelző leveses nyomai. Eredetileg a fürdőnek ez alkotta déli zárófalát. 
A kisudvar és a jelenlegi fürdő nyugati kabinsorának egyik válaszfalában megtaláltuk e déli főfal 
felmenő részének is egy szakaszát. 

A főbejárattal szemben levő és a gyógyudvarba vezető átjáróban ugyancsak kerültek elő 
csatornázás alkalmával az épülethez tartozó törökkori alapfalmaradványok. Az it t feltárt falrészlet 
nagyjából kelet—nyugati irányú és a déli török zárófallal majdnem párhuzamosan halad. Belőle 
déli irányban egy kisebb falcsonk ágazik ki, amely az it t állott közfal alapozása volt. 

Az eddigi kutatások során sikerült —• ha nem is teljes egészében — a fürdő törökkori 
alaprajzának nagy vonalakban való tisztázása és magának az egész épületkomplexumnak körül
határolása (2. kép). 

A török fürdők minden esetben bizonyos megkötött alaprajzi elrendezést mutatnak. 
Ennek lényege mindössze abból áll, hogy a szükséges helyiségek több vagy kevesebb számban 
meglegyenek benne. A fürdőnkhöz legközelebb áll alaprajzban a brussai Indzsile hamam2 (3. kép). 
A nagy medencét magába foglaló kupolacsarnok és a hozzá csatlakozó három kisebb helyiség elren
dezése majdnem teljesen megegyezik a Király fürdő északi szárnyának beosztásával. A déli rész
ben előkerült falmaradványok alapján azonban meg kell állapítanunk, hogy i t t már semmi azo
nosság sincs a két fürdő között a helyiségek beosztását illetően. A brussai Indzsile hamam ugyanis 
nem termálfürdő, hanem gőzfürdő; fűtésére pedig külön e célra szolgáló helyiségeket építettek, 
amelyek egyébként a termálfürdőknél hiányoznak. 
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1. kép. A fürdő déli szárnyának keleti zárófal -

A fürdő mint a társadalmi élet egyik 
színtere, nem csak a szorosan vett tisztálkodó, 
illetve fürdő helyiségekből állott. Glück sze
rint3 a török fürdőkben a következő helyisé
geket találjuk: az előcsarnokot, az átjáró 
vagy összekötő helyiséget, a gőzkamrát és 
végül a fülkéket, amelyek a vetkőzésre és 
egyéb célokra szolgáltak. Isztambul legrégibb, 
még a Konstantin-féle alapokon nyugvó 
fürdőjében, az ún. Csukur (Árok) hamamban 
is—-amelyet I I . Mohamed építtetett — meg
találjuk az antik fürdők helyiségeinek rend
szerét, az apodyteriumot, a caldariumot 
és tepidariumot.4 

A Király fürdő esetében sajnos éppen 
azok a helyiségek pusztultak el teljesen, ame
lyek a fürdő mindennapi életének megisme
résére vethettek volna fényt. Ennek ellenére 
megkíséreljük a belső elrendezést az analógiák 
alapján rekonstruálni. A kutatás során nem 
sikerült az épület előcsarnokába vezető eredeti 
bejáratot megtalálni. Klinghardt5 szerint a 

törökországi fürdőknél az előcsarnok világítását ablakok biztosították. Ugyanakkor megemlíti azt 
is, hogy az előcsarnokban szinte elmaradhatatlanok a falifülkék. Ha e meggondolásból kiindulva 
vesszük figyelembe a feltárás során előkerült elfalazott török ablaknyílásokat az épület nyugati 
homlokzatán, arra a véleményre jutunk, hogy ezek a fürdő előcsarnokának ablakai lehettek (4. 
kép). Feltételezésünket az a tény is igyekszik alátámasztani, hogy az egykori déli zárófalban egy 
elpusztult falifülke maradványát találtuk (5. kép). Az ismert törökországi fürdőknek csaknem 
mindegyikénél az előcsarnok a többi helyiséghez képest elég nagy kiterjedésű. A Király 
fürdő esetében ugyan nem tudjuk az előcsarnok kiterjedését pontosan meghatározni, de nem 
tévedünk, ha azt a feltárás nyomán egy kb. 12 X 8 m alapterületű észak—déli irányú helyiség
nek tételezzük fel. Az elmondottak alapján a kaput is a déli homlokzaton kell sejtenünk. Az elő
csarnokban a falak körül épített ülőalkalmatosságok lehettek, amelyeket márvány vagy fabur
kolat fedett. A csarnok közepén rendszerint díszes szökőkút állott. Ezeknek azonban még a 
nyomára sem akadtunk. 

A fürdő déli traktusának többi helyiségét még megközelítőleg sem tudjuk azonosítani. 
Erre vonatkozólag csupán feltételezésekre vagyunk utalva. Evlia Cselebi6 kicsiny, de hasznos 
fürdőnek írja le az egykori Kakas kapu fürdőjét. Valószínű tehát, hogy mellékhelyiségei igen kis
méretűek és kisszámúak lehettek. így a déli szárnyba kell helyeznünk a vetkőző helyiségeket, 
a WC-t, a fürdőszolgák szobáit és raktárait . 

Az előcsarnokból, annak északi végéből nyílhatott az összekötő helyiség. Ez minden való
színűség szerint a mai fürdőt észak—déli irányban összekötő kelet—nyugati irányú hosszanti helyi
ség volt. Eredeti bejáratát ennek sem sikerült megtalálni. 

Az összekötő helyiségből a ma is meglevő eredeti ajtónyíláson keresztül (6. kép) —amely az 
épület hossztengelyébe esik — a nagy fürdőmedencét magába záró központi helyiségbe jutunk. 
Alakja nyolcszög, amely azonban a fülkék segítségével csillag alakúvá formálódik. A medence teré
nek ily módon való kiképzése igen gyakori a török építészetben. Ezt a megoldást mutatja a már 
többször említett Indzsile hamam vagy az isztambuli Kilidzs Ali pasa hamam,7 avagy a Jeni Kap-
lidzsa8 (7. kép). De megtaláljuk ugyanezt a megoldást budai fürdőink között az Imre-fürdőnél is. 
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2. kép. A Király fürdő török részének alaprajza 



3. kép. A brassai Indzsile hamam alaprajzának részlete (Klinghardt után) 

Közepét eredetileg háromlépcsős és ugyancsak nyolcszögletű medence foglalja el, amelynek vörös-
márványból és mészkőből készült lépcsőzetét, valamint vörösmárvánnyal burkolt padozatát kutatá
sunk alkalmával megtaláltuk (8. kép). A fülkében — a bejáratot kivéve — eredetileg mosdómedencék 
állottak. E mészkőből faragott, nagyjából kocka alakú, díszesen kiképzett kis medencék csak a leg
ritkább esetekben hiányoznak a központi helyiség fülkéiből.9 A Király fürdő kupolacsarnokában is 
megtaláljuk az átlók irányában elhelyezkedő fülkékben az 1907-es átépítés során elpusztított 

4. kép. A déli szárny nyugati falában előkerült 5. kép. A fürdő törökkori déli zárófalában feltárt 
ablakmaradványok falifülke maradványa 
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vagy már korábban megsemmisült mosdómedencék 
maradványait (9. kép). A helyiség kelet—nyugati ten
gelyében állott medencék teljesen megsemmisültek, 
mert az átalakítások alkalmával e fülkék eredeti 
hátfalát elbontották. Egykori létezésüket azonban 
a fülke falainak keresztmetszetében jelentkező beé
pített vízvezetékcsövek jelzik, amelyek a medencék 
vízellátását szolgáló falikutakhoz tartoznak. A für
dők pusztulása vagy átépítése folytán feleslegessé 
váló mosdómedencék igen gyakran a keresztény 
templomokba kerülnek mint szenteltvíztartók.10 

Ezek a medencék rendszerint díszesen faragottak 
és mintázatuk alapján bizonyos csoportokba oszt
hatók.11 (A fürdő már említett 1907-es átalakítása 
alkalmával az eredeti szintet megemelték és a me
dencéknek az új szint fölé emelkedő részét barbár 
módon levésték.) Csupán az északkeleti fülkében álló 
medence előlapjának élszedésén találtuk nyomát az 
egykori díszítésnek. A mosdómedencéknek kifolyó
nyílásuk nem volt (10. kép), a beléjük ömlő víz a pe
remről átbukott a helyiség padozatára. A falikútnál 
történő mosakodás a tisztálkodást célozta. A nagy
medencébe ugyanis már csak tisztán volt szabad 
— ós a török fürdőkben ma is úgy van — bemenni. 
A fürdőző először a falikút, illetve az alatta álló 
mosdómedencónél lemosdott (11. kép), kis faszuké vei 
locsolva magára a vizet. 

A falifülkék padozata, amelyben a kőme-
deneék állottak, vörösmárvány burkolattal borított 
volt, hasonlóan a nagymedencééhez. Ez magasabb 
volt, mint a medence körüli szint. A délkeleti fülke 
padozatának egyik burkoló köve egy másodlagosan 
felhasznált, lapjával felfelé fordított XV. század eleji 
gótikus sírkő, amelyről a dekoratív részleteket 
a törökök levésték, csupán a felirat egy része ma
radt épségben. A másik feliratos töredék, amely 
azonban már reneszánszkori, a nyugati fülke pado
zatának egyik burkoló lapja volt. Feltehető, hogy 
a törökök e középkori feliratos emlékeket a Vízi
városban állott és a Király fürdőhöz legközelebb eső 
Szent Péter-templomból hozhatták. 

A fülkében a mosdómedencétől jobbra és 
balra egy-egy, majdnem kocka alakú, falazott ülőpad 
áll; ezeknek ülőlapja eredetileg ugyancsak vörösmár
vány lehetett. Ezek a padok a délkeleti, a nyugati 
és a keleti fülkéből hiányoztak, illetőleg már koráb
ban elpusztultak. 

A kupolacsarnokból az északkeleti traktus 
felé átvezető ív alatt, a falak mellett ugyancsak két 
épített kőpadot találunk (12. kép). Ezek voltak az ún. 
szoffák, amelyek pihenőhelyül szolgáltak. Ülőlapjuk 
ezeknek is hiányzik, délkeleti végüket pedig a múlt 

6. kép. A kupolacsarnok szamárhátíves török
kori bejárata 

7. kép. Az isztambuli Jeni Kaplidzsa belseje 

8. kép. A nagymedence eredeti lépcsőzetének 
részlete 
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9. kép. A kupolacsarnok északnyugati fülkéjében 
feltárt in situ mosdómedence és falikút maradványa 

századi átépítés alkalmával lépcsőzetesen le
vésték. 

A Ganz utcára néző három kisebb he
lyiségből álló traktus belső berendezéséből vi
szonylag kevés törökkori részlet maradt meg. 
A középső helyiség északi falán egy szépen 
megmunkált szamárhátívvel díszített kis fali
kút került elő (13. kép). Ez is azt bizonyítja, 
hogy it t is éppúgy, mint a kupolacsarnok 
fülkéiben, mosdómedence állott. A XVIII. 
századi átalakítás alkalmával a mosdómeden
cét eltávolították és két fürdőmedencét építet
tek (14. kép). A medencéket elválasztó közfalba 
ágyazott fa vízvezetékcsövön vezették be a 
fürdőbe a vizet. 

Evlia Cselebi Buda fürdőinek leírása 
során a Jesil direkli ilidzséről, a mai Rudas 
fürdőről szólva azt írja,12 hogy a nyolc bolt
íve alatt hánefi medence van. Hasonlóan 
nyolc medencéjű fürdőnek mondja az Imre
fürdő ősét, a Debbaghane ilidzsét is. Mindkét 
esetben azonban e kifejezésen nem a tulajdon
képpeni fürdőmedencét kell értenünk. Hana-
fije13 ugyanis vízcsapot, átvit t értelemben 
mosdómedencét jelent. 

Az említett másik két, kupolával fedett 
fürdőhelyiségben barokk-kori fürdőmedencét 
(15. kép), illetve részletét találtuk. E helyisé
gek eredeti padlójának mélyebb szintjére en
ged következtetni a falsíkokat díszítő vak 
szamárhátívek indításainak előkerült marad
ványa is (16. kép). E helyiségeknek eredeti 

rendeltetését nem sikerült teljes biztonsággal meghatározni. Lehetséges, hogy talán szőrtele
nítő kamrák lehettek. Ez volt az ún. depilatorium. 

A kutatás folyamán több alkalommal és helyen megtaláltuk a falban húzódó agyag víz
vezetékcsövek részleteit in situ (17. kép). Ezzel kapcsolatosan kissé behatóbban kell foglalkoz
nunk a fürdő vízellátásának kérdésével, illetőleg annak technikai problémáival. A vízellátás 
alapján a török fürdőket két nagy csoportba soroljuk:14 az egyik a hamam, amelynek vizét mester
ségesen hevítik, a másik az ilidzse, vagyis hévfürdő. Az egykori Kakas kapu fürdője az utóbbiak 
csoportjába tartozik, többi budai társával együtt. Az ilidzsék építése szempontjából Buda külö
nösen kedvező helyzetben volt, mert a várostól északra a felhóvvizek, déli részén pedig, a Tabánban, 
ugyancsak gazdag melegforrások fakadtak. Ezeket már a középkorban igyekeztek hasznosítani,15 

de nagyarányú kiépítésük a törökök nevéhez fűződik. A hőforrások vize nemcsak a tisztálkodás 
céljait szolgálta; a hévvizeknek vegyi összetételüknél fogva gyógyhatásúk is volt.16 A törökök 
tehát e szempontokat is figyelembe véve a hévfürdőket gyógyulás céljából is használták.17 Az egy
kori Acsik ilidzse vei kapcsolatban Evlia is megemlíti,18 hogy vize a különböző betegségekre olyan 
jó gyógyhatású, hogy Frengisztánból is felkeresik. Ugyancsak külön kiemeli, hogy a városnak 
nincs szüksége hamamra, mert annyi i t t a hévvíz. 

A Királyfürdő nem a hév vizek mellett épült, kérdés tehát, hogy mégis mi indokolja létét 
a forrásoktól viszonylag oly távol. Építését elsősorban talán azzal magyarázhatjuk, hogy védett 
helyen, a város falain belül fekszik. A Víziváros északi falát ugyanis még korábban Arszlán pasa 
felépíttette,19 és ezért a Kakas kapu fürdője a falakon kívül, a források vidékén levő fürdőknél 

10. kép. Mosdómedence. Vármúzeum 
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11. kép. Falikút és mosdóme
dence elölnézeti alap- és 

metszetrajza a Király 
fürdőből (Ilosfai J . felmérése) 

12. kép. A kupolacsarnok északi átjárójában levő 
törökkori ülőpadok maradványa 
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13. kép. A Ganz utcai traktus középső helyiségében 
feltárt falikút és a hozzácsatlakozó vízvezetékcső részlete 

14. kép. Barokk-kori fürdőmedencék és fa víz vezeték
cső a Ganz utcai szárny középső helyiségében 

15. kép. A Ganz utcai traktus nyugati helyiségében 
előkerült barokk-kori fürdőmedence * 
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sokkal védettebb és biztonságosabb volt. Az 
egyes városrészeknek a maguk egyházi intéz
ményei mellett még saját fürdőjük is volt. 
Minthogy az Oszmán bej mahalle20 centrumát 
jelentő Oszmán bej dzsámi a felhév vizekhez 
közel fekszik, így a közelében épült fürdőhöz 
aránylag könnyűszerrel lehetett a hévvizet 
odavezetni. A kutatások eredményei e tényt 
valóban igazolták. A fürdő újonnan épült táp
vezetékének fektetésekor több helyen meg
találtuk az eredeti török vízvezeték in situ 
részleteit. A Lukács-fürdő kertjében ugyan
csak előkerült az a mai napig is használat
ban állott törökkori forrásmedence, amely
ből a tápvezeték kiindult (18—19. kép). 

A forrásmedence fala az iszapos talaj 
miatt cölöpökre fektetett fagerendákra épült.21 

Az eredetileg is földbesüllyesztett építmény 
külső fala kőből készült, belső oldalát pedig 
kisméretű török téglákkal bélelték. Északi 
végében kőből faragott kifolyó nyílás van. 
Szegmentíves boltozatát a mostani átalakí
tás alkalmával bontották el. 

A medence tisztításakor az iszapos 
betöltésből XVII. századi fegyverek, köztük 
egy gazdagon díszített török kováspisztoly 
és edénytöredékek kerültek elő. 

A törökkori termál vezetéknek a for
rásmedence és a fürdő közötti útvonalát — saj
nos — nem sikerült teljesen nyomon követ
ni (20. kép). A Fő utcának a fürdő és a Flórián
kápolna közötti szakaszán (26. kép), valamint 
a Ganz utcában (23. kép) kerültek elő az in 
situ víz vezetékmaradványok, amelyek közül 
az egyik ág az épület Ganz utcai homlokfalát 
áttörve jutott be a fürdőbe. A vezeték a mai 
utcanívó alatt 1,80—2 m közötti mélységben 
feküdt. Egyes helyeken már csak a csöveket 
körülvevő habarcsban volt meg a cső negatív 
lenyomata (22. kép). A vezeték 34 cm hosszú 
és 14 cm átmérőjű vörösre égetett,, kissé kó
nikus agyagcsövekből készült (24. kép), a csö
veket az illesztésnél terrazzós habarcs ragasz
tot ta egybe. Hasonló anyagba volt beágyazva 
maga az egész vezeték is, amely tégla
alapra volt fektetve. A cső felett nyeregsze-
rűen egymásba illesztett téglából álló védő
építmény volt (23. kép), a cső és a téglafödém 
közötti részt nagy szilárdságú terrazzós ha
barcs töltötte ki. A vastag és igen szilárd 
burkolatra azért volt szükség, mert ezzel a 
szigeteléssel igyekeztek a vízszivárgást, de 



még inkább a hő veszteséget csökkenteni. A víz 
a forrástól a fürdőig mintegy 1250 m uta t 
tesz meg, alig néhány cm mélyen a törökkori 
utcaszint alatt. A szigetelés hiányában különö
sen télen tetemes lenne a víz hő vesztesége. 
A vezeték feletti aránylag kevés feltöltés in
dokolja a nyeregtetőhöz hasonló fedést, amely-
lyel a csövekre nehezedő felső terhelést igye
keztek csökkenteni, illetve elhárítani. 

Az épületen belül a falba épített és 
kisebb kaliberű agyagcsöveken vezették to
vább most már a vizet az egyes falikútakhoz. 
A cső a helyiségek belső falaiban alig 3—4 cm 
mélyen volt beágyazva a terrazzós habarcsba. 
Az így beépített vízvezetékhálózatot sikerült 
nyomon követni a három kis északi helyiség
ben és a kupolacsarnokban; a kelet—nyugati 
összekötő helyiség keleti végének északi falá
ban is annak csekély maradványát fedeztük 
fel (2. kép). Ezek szerint tehát e helyiségben 
is kellett falikútnak és mosdómedencének 
lennie. 

A falikutak egy része gondosan fara
gott szamárhátíves kiképzésű, más része egy
szerű, dísztelen kőtábla, amelynek alsó har
madában egy kifolyó nyílás van (14. kép). Ere
detileg e nyílásokban még külön kifolyócső 
vagy csap is lehetett beerősítve, de erre utaló 
nyomokat nem találtunk. Gyakoriak voltak 
az olyan falikutak is, amelyekhez kettős víz
vezeték szolgált, és az egyik kifolyón hideg, 
a másikon meleg víz tört elő.22 Az ilyen fali-
kutakról Wratislaw is megemlékezik Buda 
leírása alkalmával.23 

Arra vonatkozólag, hogy a nagyme
dence vízellátása milyen módon történt, 
csupán Evlia leírására24 vagyunk utalva, aki 
szerint a „medence négy oldalán oroszlán 
szájakból éjjel-nappal folyt a víz". A kutatá
sok során erre vonatkozóan nem sikerült vá
laszt kapni. Ugyanez különben a helyzet a 
medence vizének leeresztését illetően is. Wra
tislaw ezzel kapcsolatban azt írja, hogy csappal 
zárható vezeték szolgál e célra.25 Nyomait en
nek sem találtuk meg. A vízvezetékek készí
tését szujoldsik,26 vízvezetéképítők végezték. 
Nagyobb helyiségekben vagy várakban a 
műszaki alakulatok között több alkalommal a 
szujoldsi is mint külön mesterség27 szerepel. 

17. kép. A falban húzódó agyag víz vezetékcső 
in situ 

10 Gerevich: Budapest régiségei 

16. kép. A Ganz utcai szárny keleti helyiségét díszítő 
szamárhátívek eredeti indításának levésett marad

ványa 
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A 94. budai pasának, Alinak, a mellékneve ugyan
csak „szujoldsi" volt.28 A törökök igen nagy mes
terei voltak a víz vezetéképítésnek. Ez irányú 
munkáik emlékeit több alkalommal megtalálták 
nemcsak a fürdőkben, de szerte a város más 
területén is.29 E szempontból Pécs30 a legérdeke
sebb, amelynek a leletek tanúsága szerint komoly 
vízhálózatát a törökök építették ki. Közülük 
nem egy még a múlt század végén működő kuta
kat lát ta el vízzel.31 De török foglyokkal épít
tették meg a visszafoglalás után a nimphenburgi 
kastély parkjának vízvezetékét is.32 

A főváros területén végzett feltárások is 
hoztak felszínre már jóval korábban is olyan 
vízvezetókcsöveket, amelyekről a későbbiekben 
megállapítható volt, hogy azok ugyancsak török 
eredetűek.33 

A vízvezetékhálózat természetesen nem
csak a fürdők vízellátására készült. A város külön
böző pontjain létesített közkutak, az ún. csesmék 
és sebilek, valamint a dzsámik előtt álló, a rituális 
mosdásra szolgáló csorgókútak, a sádirvánok a 
vizet szintén hálózatból nyerték.34 

A török vízvezeték a gravitáció elvén 
alapult; hasonlóan, mint a bizánci vagy római. 

Az ilidzsék vízellátásának kérdésével fel
vetődik a fürdőhelyiségek, de általában az egész 
épület fűtésének a problémája is. A felhév vizén 
eredő magas hőfokú forrásvíz hővesztesóge a hosszú, 
de jól szigetelt távvezeték esetében alig haladja 
meg a 10—12 fokot. így az épületbe bekerülő víz 
még mindig 50 fok С körül volt. A kifejezetten 
fürdés céljára szolgáló helyiségek falában levő 
vezetékben a melegvíz a központi fűtéshez ha
sonlóan állandóan cirkulált, s ez a melegvíz és a 
falikutakból folyó, továbbá a nagymedencéből s 
a padozatról állandóan párolgó vízmennyiség ele
gendőnek bizonyult e helyiségek kellő hőmérsék
letének elérésére. Ezen helyiségek oldalfalaiban 
nem voltak ablaknyílások, s világításukat csak 
a kupolába vágott nyílásokon kapták (25. kép). 

A fürdőkhöz tartozó egyéb helyiségekben 
a fűtést kályhákkal oldották meg.35 Bár az épü
letben végzett feltárás során kályhának helyét 
nem találtuk meg, a fűtésnek ezt a módját a 
gyógyudvarban folyt csatornázás során előkerült 
török kályhaszemek is igazolják. Ezek a kályhák 
kemencéhez hasonlóan építettek voltak, oldalaik
ban besüllyesztett tál vagy pohár formájú zöld
mázas kályhaszemekkel. Ez nemcsak díszül szol
gált, hanem nagyobb hősugárzó felületet is biz
tosított. 
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19. kép. A forrásmedence 
alaprajza 

A törökországi ilidzsék mel
lékhelyiségeinek fűtését — a melegebb 
éghajlat miatt — mangallal oldották 
meg36 vagy szabad tiizélőhellyel. 

A fürdők másik típusának — a 
hamamnak •— a fűtését és a víz felme
legítését a római hypocaustumhoz 
majdnem teljesen hasonló módon oldot
ták meg. Ez esetben a központi kemen
céből a meleg levegő az egész fürdő
épület padozata alatt húzódó csator
nákban cirkulálva melegítette a felette 
levő helyiségeket.37 Az egyetlen pesti 
török fürdőnek, melynek helyéről tu
domásunk van, ugyanilyen fűtőberen
dezése volt.38 

Törökkori fürdőink mindennapi 
életére vonatkozóan korabeli forrásaink 
aránylag elég bő felvilágosításokkal 
szolgálnak. A Budán megfordult nyu
gati utazók a számukra érdekes és 
újdonságot jelentő fürdőket rendszere
sen látogatják és naplóikban beszá
molnak az it t szerzett tapasztalataik
ról. De maguk a törökök is, különösen 
pedig Evlia Cselebi előszeretettel be
szólt a fürdőkben uralkodó szokások
ról. Wratislaw39 részletességgel a követ-

20. kép. A feltételezett és részben meglevő 
törökkori termálvízvezeték nyomvonala 
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21. kép. A tápvezeték építésekor előkerült törökkori 
vízvezeték részlete 

22. kép. A termálvezeték egy részének habarcs
lenyomata a Fő utcai szakaszon 
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23. kép. A Ganz utcában levő kutatások metszetrajza a feltárt in situ török termálvezetékkel 



24. kép. A termálvezeték agyagcsövének hossz
metszete 

25. kép. A kupola felülvilágító nyílásai 

kezőket írja az egyik budai fürdőről: , , . . . mi a 
török fürdőket szemléltük meg, sőt meg is füröd
tünk; a fürdők nem messze azon helytől vannak, 
hol hajóink állottak, a víz ezekben oly forró, 
hogy az emberi test alig állhatja ki. A törökök 
a fürdő gyógyhatását igen nagyra becsülik, 
miért is azoknak tisztán tartására nagy gondot 
fordítanak. A fürdővendégek a kiszolgálásért 
és kényelemért bizonyos összeget fizetnek; a 
fürdőszobák előtt nagy' tornácok vannak, hol 
padok állnak, a fürdővendégek ruháit itt őrzik. 
A tornác közepén széles márvány medence lát
ható. I t t kell lemenni az alsó fürdőszobába, 
melynek belseje kerek kápolnához hasonlít és 
tarka márvánnyal van kirakva. A fürdőme
dence kerülete 43 lépés, mélysége pedig csak 
akkora, hogy a középtermetű embereknek nya
káig ér a víz. Ha azonban valaki nem akar oly 
mélyen vízben lenni, az az it t létező márvány
padokra, vagyis lépcsőkre állhat, ilyen lépcső
sor három van, az elsőn a víz mellig, a máso
dikon a test közepéig, a harmadikon pedig tér
dig ér. Aki azonban úszni akarna itt, azt is 
megteheti. Ugyancsak itt kilenc kerek kamra 
létezik, melyek mindegyikében két sárgaréz 

26. kép. A Ganz utcában előkerült török maradványok 
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csap van a falba alkalmazva, ezen csapokon felváltva meleg és hideg víz bocsáttatik be, ugyanily 
módon eszközlik a víz lefolyatását is ." 

Ezzel kapcsolatban megemlékezik a törökországi fürdőkről is, amelyeknek különösen 
a tisztaságát hangsúlyozza. Evlia pedig az árakra is kitér. A fürdésért külön nem számítottak 
fel díjat, mert amint mondja, ,,aki köténnyel és törülközővel megy be, tisztán kijön, egy fillért sem 
fizet. Ha törülköző és gyapjutörülköző szükséges valakinek, az egy akeset fizet. Más fürdőkben 
is így van."40 Mint látjuk, ez volt az általános szokás Budán. 

A fürdőben végezték a szőrtelenítést is. E célra kisebb helyiség szolgált, az ún. depila-
torium.41 Az épületben ez volt az egyetlen zárható helyiség, mivel ezt a műveletet mindenkinek, 
még a szultánnak is egyedül kellett elvégeznie. Az e célra szolgáló kis helyiség egyetlen felszerelése 
a mosdómedence és falikút volt. A fürdővendégek ellátását a fürdőszolgák végezték. 

A nők a fürdőéletben is szigorúan el voltak különítve a férfiaktól. Részükre a férfi fürdő
höz egy külön traktust építettek, amelybe természetesen egy külön —• a férfiak számára tilos —-
bejáraton lehetett bemenni. Az ilyen kettős fürdőt a törökök cift hamamnak nevezik.42 Ezt a meg
oldást azonban csak olyan helyen választották, ahol igen nagy volt mindkét részről a látogatottság. 
Kisebb helyeken a napnak bizonyos szakában a férfiak, máskor a nők látogatták a fürdőt. így volt 
ez Budán is, ahol a délelőtti órákban a férfiak, délután és este a nők fürödhettek,43 a személyzet 
természetesen ebben az időben nőkből állott. 

A fürdő épületén kívül, a Ganz utcában a termálvezeték mellett még néhány kisebb török 
eredetű csatorna- és falmaradvány is előkerült (23, 25. kép). 

Buda visszafoglalását az egykori Kakas kapu fürdője csaknem teljes épségben vészelte 
át.44 Továbbra is megtartotta eredeti rendeltetését, most már azonban a város új polgárainak 
igényeit szolgálta. 

27. kép. A kupolacsarnok a helyreállítás után 
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A későbbi évszázadok folyamán történt átalakításokkal az épület mindinkább elvesztette 
török jellegét, mígnem korunk műemlékvédelme azt ismét nagyrészt eredeti állapotban vissza nem 
állította. 

A fürdőépület egészének 1959-ben befejezett műemléki helyreállítása során a törökkori 
állapotnak a belső térben való teljes rekonstruálására nem volt lehetőség olyan mértékben, mint 
a homlokzat esetében. A kupolacsarnok és a Ganz utcai helyiségek összhatásukban ennek ellenére 
a korabeli török fürdők hangulatát nyújtják (27. kép); míg a déli traktusban előkerült részletek 
szerencsés bemutatásával inkább a török építészeti szerkezet jut érvényre. 
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ftj
 GY- GERO 

L E B A I N K I R Á L Y , D A T A N T D E L ' É P O Q U E T U R Q U E . I I 

X) . 
La reconstruction; intérieure du bâtiment de 

bains et la pose de Ja nouvelle conduite ther
male ont offert des possibilités nouvelles pour 
les recherches. Alors que le but des explorations 
antérieures était d'établir l'architecture origi
nale d'extérieur de la partie turque qui existe 
encore, la tâche primordiale des nouvelles 
recherches était d'établir la projection horizon-; 
taie originale complète et la structure intérieure, 
de même que d'éclaircir le problème de l'appro
visionnement en eau à l'époque turque. 

Afin d'établir la projection horizontale du 
bâtiment de l'époque turque, nous avons 
examiné les locaux — assez, transformés — 
de la partie sud. A l'opposé de l'aile septentrio
nale, le caractère turc original de cette partie 
méridionale a été complètement anéanti. Dans 
le dernier local est de la série de locaux qui 
s'étend dans la direction est-ouest — série 
située au sud hall à coupole — nous avons 
réussi à mettre à découvert les restes du soubas
sement de la façade turque originale. Au sud 
de ce local beaucoup de restes muraux d'origine 
turque ont été retrouvés dans la paroi clas-
siciste de fermeture ouest de l'escalier et du hall. 
Il nous était possible de déterminer la connexion 
de cette paroi à l'aide des restes muraux du 
soubassement découverts dans le corridor. Le 
mur en question constituait la façade méri
dionale. Le coin sud du mur, découvert dans 
le hall, était maçonné des pierres carrées bien 
façonnées. Ce n'était que les fondements du 
mur est-ouest contigu au coin qu'il était pos
sible de mettre à jour dans la cour dite petite. 
Ce mur constituait de prime abord, à l'époque 
turque, le mur de fermeture sud du bâtiment. 
En outre, dans l'une des cloisons de la série 
ouest des cabines de bains actuelle, le reste 
ascendant d'une partie du mur principal sud 
a été mis à jour, ainsi que, sur le même terrain, 
plusieurs parties, de moindre importance, du 
fondement du mur de refend. 

Par les recherches jusqu'ici effectuées il a 
été possible de délimiter — au moins sur les 
grandes lignes — la projection horizontale de 
l'établissement telle qu'elle était à l'époque 
turque, ainsi que les contours de l'ensemble du 
bâtiment. En ce qui concerne l'arrangement de 
la projection horizontale, le bâtiment dont 
nous nous occupons ressemble beaucoup de 
celui-ci à l'Indjilé Hamman de Brousse. Le hall 
à coupole de celui-ci renfermant le grand bassin, 
de même que l'arrangement des trois locaux 
contigus au hall sont conformes au plan de la 
partie nord de l'établissement de Király fürdő. 

Les fouilles exécutées dans la partie sud de 
l'établissement, nous ont permis dans une cer

taine mesure de reconstruire, dans l'aile méri
dionale, considérablement transformée, les lo
caux de l'époque turque ainsi que de fixer leur 
destination. C'est à regretter que dans cet 
établissement les locaux presque complètement 
détruits sont justement ceux qui auraient pu 
nous renseigner sur la vie quotidienne du bain. 
Dans le mur frontal ouest de l'aile méridionale, 
des baies emmuraillées ont été mises à jour. 
Selon l'opinion deKlinghardt, l'éclairage du hall 
des bains en Turquie était assuré de la même 
manière. Les baies découvertes nous autorisent 
à supposer que le hall du bain était justement 
le local partiellement délimité par le mur oc
cidental mentionné. Notre hypothèse est cor
roborée par le fait que nous avons retrouvé le 
reste d'une niche dans le mur de fermeture 
sud: car on retrouve de telles niches dans les 
halls des bains turcs. Sur la base de ces consi
dérations, il est à supposer que l'entrée ori
ginale du bain était du côté sud. 

En ce qui concerne la destination des autres 
locaux de la partie méridionale, nous sommes 
relégués au domaine des hypothèses. En nous 
basant sur les analogies, nous pensons que 
c'est ici que se trouvaient les déshabilloirs, les 
lieux d'aisance, les chambres des garçons de 
bain ainsi que les dépôts. Il est probable que 
le local de communication débouchait sur le fond 
nord du hall et que ce local, selon toute proba
bilité, se situait là où se trouve aujourd'hui 
la série de locaux — de direction est-ouest — 
qui relie les deux ailes du bain. 

De ce local de communication, nous entrons 
dans le local central contenant le bassin octo
gonal, par une porte ancienne, décorée d'un 
arc en accolade. La projection horizontale de 
ce local est également octogonale, niais il 
prend toutefois une forme étoilée en raison des 
niches murales. Cette solution était généralisée 
en Turquie dans l'architecture des bains. Situé 
sous le bassin actuel, le bassin de l'époque 
turque était également octogonal, et trois 
escaliers y conduisaient, dont les marches étai
ent en marbre rouge et en partie en pierre cal
caire. Le pavement du fond du bassin était 
également en marbre rouge. 

Dans les niches disposées diagonalement 
dans le hall, nous avons retrouvé les restes des 
cuvettes de lavabo, détruites pour la plupart 
lors de la transformation qui a eu lieu en 1907. 
La forme de ces cuvettes est cuboïde, les 
arêtes de la surface frontale sont biseautées; 
ornées de formes stalactitiques ou géométrique. 
Les cuvettes servaient à permettre aux clients 
du bain les abluitions préalables. Le pavé de la 
série de niches murales, dans lesquelles les 
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cuvettes étaient placées, était également en 
marbre rouge; relativement au niveau supé
rieur du bassin, la série en question s'élevait à 
la manière des marches d'un escalier. L'une des 
niches, celle qui se trouve au sud-est, était 
pavé d'une pierre sépulcrale gothique, faite au 
commencement du XVe siècle et portant une 
inscription. La pierre de revêtement d'une 
autre niche est un fragment de pierre tombale 
de style renaissance. 

Dans ces niches murales, à gauche et à 
droite de la cuvette, dans les coins, nous avons 
retrouvé le muraillement d'une banquette 
cuboïde. 

Sous l'arcade ouverte, septentrionale du hall 
à coupole, des deux côtés du mur, il y a égale
ment deux banquettes en pierre. 

Sur le mur nord du local médian de la série 
de locaux située au nord du hall à coupole et 
donnant sur la rue Ganz, une fontaine d'applique 
bien façonnée, décorée d'un arc en accolade, a 
été mise à découvert. Dans chacun des locaux 
donnant sur la rue Ganz nous avons trouvé 
aussi des bassins, de l'époque baroque. Les 
locaux nord et sud surmentés de coupoles sont 
décorés d'arcs en accolade, dont les commence
ments originaux furent enlevés à l'époque où 
l'on a élevé le niveau. La destination de ces 
locaux ne peut pas être fixée aujourd'hui, nous 
ne pouvons nous appuyer que sur des hypo
thèses. Il est bien possible que dans l'un de ces 
locaux on a pratiqué l'épilage; en latin, on a 
appelé ces locaux «depilatorium». 

Au cours des recherches, on a retrouvé à 
plusieurs endroits les restes d'une adduction 
d'eau en terre cuite qui placée dans le mur, 
pourvoyait le bain de l'eau. Sur la base de ces 
découvertes, il a été possible de reconstruire le 
réseau de canalisation de notre établissement 
de bains. Du point de vue de l'approvisionnement 
en eau, il y a deux sortes de bains: les thermes 
— (ilidjé) — et les bains de vapeur ou bains 
turcs (hammam). Tous les deux groupes exis
taient sur le territoire qui était occupé en 
Hongrie par les Turcs. Le bain dont nous par
lons ici et qui a été auparavant appelé bain de la 
Kakas kapu (Porte du Coq) appartenait au 
groupe des ilidjés, on a conduit l'eau thermale 
du bassin de la source située dans le jardin du 
bain qu'on appelle aujourd'hui Bain Lucas, et 
l'eau était transportée jusqu'au bain Király 
dans une conduite construite de tuyaux en 

poterie mise dans un lit de béton et couverte 
de briques. Nous avons retrouvé «in situ» 
plusieurs parties de cette conduite ainsi que le 
bassin de la source qui était revêtu de briques 
et construit sur des pilots. C'était les «suyoldji» 
qui sont construit les conduites et, en général, 
les réseaux hydrauliques. La conduite turque, 
de même que celles des Romains et des Byzan
tins, était basée sur le principe de la gravitation. 

A la question de l'approvisionnement en eau, 
est intimément lié le problème du chauffage des 
locaux de bains et du bâtiment tout entier. 
Dans les locaux utilisés directement pour les 
bains, une température convenable était as
surée par l'eau chaude circulant dans les murs 
de ces locaux, par la surface chaude de l'eau 
du grand bassin ainsi que par les evaporations 
de l'eau qui couvrait le carrelage. C'était 
d 'autant plus possible, parce que les murs laté
raux étaient complètement fermés, l'éclairage 
étant assuré par des ouvertures hexagonales de 
la coupole qui étaient relativement petites et 
couvertes de verre. 

Pour le chauffage des autres locaux appar
tenant à l'établissement de bains, des poêles 
ont été employés. Ces poêles, dont la construc
tion était similaire à celle des fours, avaient 
été bâtis de carreaux au vernis vert; nous 
avons pu retrouver quelques uns de ces car
reaux. 

La chauffage des établissements de bains 
appartenant au deuxième groupe était arrangé 
à la manière du «hypocaustum» des Romains. 

En ce qui concerne la vie quotidienne du 
bain, parmi nos sources c'est Evlia Tchélébi 
qui offre le plus de renseignements. Selon lui, 
l'entrée au bain était gratuite, c'était seulement 
pour l'essuie-main et pour la couverture en 
laine qu'on a dû payer dans les bains de la 
ville de Buda un «aktché», conformément à la 
coutume générale. 

Nous devons encore faire mention des 
heures d'ouverture du bain. En général, à 
Buda, dans les établissements à l'usage des^ 
deux sexes, le bain était à la disposition des 
hommes dans la matinée, et à celle des femmes 
dans l'après-midi et le soir. 

En dehors du bâtiment, on a retrouvé dans 
la rue Ganz — outre les restes déjà mentionnés 
de la conduite d'eau —• quelques restes de canal 
et de mur, provenant de l'époque turque, mais 
de moindre importance. 
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JANKOVICH MIKLÓS 

ÜJLAK ÉS SZENTJAKABFALVA HELYRAJZI ADATAI 
AZ 1702. ÉVI ZAIGER TÜKRÉBEN 

ÚJLAK A XVIII . SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

A török hódoltság után újraépülő Újlak első házösszeírását a budai kamarai adminisztráció 
1702-ben készíti el, címe: Zaiger über das Neustüfft, Anne 1702. A kimutatás felsorolja az ingatlan
tulajdonosokat az általuk birtokolt ingatlantestek sorrendjében, ugyancsak megjelöli az egyes 
ingatlanok fekvését, megadja az utca nevét, a teleknek utcára eső hosszméretét, továbbá megnevezi 
az egyes utcatömböket elválasztó és a főutcákat keresztező mellékutcákat is. A Zaiger bejegy
zései — a tulajdonviszonyokban beállott változások következtében — idővel módosításra szorul
nak, ezeket a változásokat a Gewöhr Protocoll tüntet i fel. Ez a több kötetre terjedő feljegyzés a 
változások bejegyzésénél közli az előző birtokos nyilvántartási adatait, a vételár összegét, a 
szomszédos telektulajdonosok nevét, majd a XVIII . század második felétől kezdve a telek-, 
ill. házszámokat is; ezzel lehetőség nyílik arra, hogy az egyes telkeken beállott tulaj don viszony
változásokat napjainkig levezessük. 

A Zaiger adatait Vass Klára ,,Buda német utcanevei" c. tanulmányában dolgozta fel. 
A munka Újlak XVIII . századi helyrajzára vonatkozóan — a közölt adatok eltérő értelmezése 
folytán — sok tekintetben megállapításainkkal ellentétes eredményre jut. 

Ahhoz, hogy a Zaiger adatait megfelelően értékelhessük, ismernünk kell elsősorban Újlak 
XVIII. század eleji történetét. Erre a plébánia feljegyzései között találunk támpontot .1 A Kirchen
rechnung elnevezésű számadáskönyv a templom keletkezési körülményeiről beszámolva elmondja, 
hogy 1705-ben a kuruc csapatok több ízben elhajtják a lakosság marhaállományát és az ellenálló 
lakosság soraiból többeket lemészárolnak, ezért a budai vár parancsnokának utasítására a helységet 
egy sánccal veszik körül. Az árok délen a Császár-fürdőnél (bis gegen den Kays. Baad) csatlakozik 
a Dunához, északon pedig Óbuda felé (gegen Altofen hinaus). A sáncárok őrzését a lakosság látja el; 
mivel pedig emiatt vasár- és ünnepnapokon nem mehetnek templomba — megelőzően a Vízivárosba 
vagy Óbudára jártak — Janoschitz Mátyás kamarai futár felajánlja kertes házát egy létesítendő 
kápolna céljaira, ahol az első istentiszteletet 1706. november 30-án tartják meg. Janoschitz Mátyás 
házát az 1702. évi Zaiger is feltünteti, helyét a Bécsi út (Wienerstrassen) és a Szépvölgyi ú t 
(Weingarttstrassen) sarkán jelöli meg, ahol ma is A Segítő Szűz Mária tiszteletére szentelt plébá
niatemplom áll. Az it t elmondottak Újlak múltjának két lényeges mozzanatát emelik ki: 

1. A helység a kuruc háborúk idején portyázások színhelye volt, ami nyilvánvalóan 
pusztulással járt . 

2. Feltételezhető, hogy a portyázások és elvándorlás következtében a lakosság száma is 
megfogyatkozott. 

A pusztulás mórtékére fényt vetnek a kuruc háborúk utáni korból fennmaradt és az egyes 
házak, ill. telkek méreteire vonatkozó adatok. A Zaigerben megjelölt ház- és telekméretek csak 
elvétve egyeznek a helység ugyanazon helyén feltüntetett ház- és telekméreteivel, ez arra mutat , 
hogy a háborúk elmúltával a házak túlnyomó részét újraépítették és a telekhatárokat, valamint 
egyes esetekben a mellékutcák fekvését is megváltoztatták. 

A lakosság számszerű csökkenésére, majd a helység újbóli benépesítésére a Gewöhr Proto
coll adataiból is következtethetünk. Az 1702. évi Zaigerben felsorolt lakók neveivel a kuruc háborúk 
utáni időkben csak elvétve találkozunk; ők is többségükben másutt építkeznek. Azoknak a telek
tulajdonosoknak a száma, akik a háború utáni időkben is megmaradtak régi házaikban, elenyésző 
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csekély: tíznél többet nem mutathatunk ki. Az említett körülmény érthető módon megnehezíti a 
Zaiger-korabeli állapot rekonstruálását, valamint az abban szereplő helyrajzi adatoknak lokali
zálását. Az e téren jelentkező nehézségek áthidalására a Zaiger adatai mellett egyéb forrásokat is 
igénybe kell vennünk. Erre a célra megfelelőnek kínálkozik Újlaknak egy az 1786—1792-es évekből 
származó és jelen tanulmányunkhoz másolatban is csatolt térképe.2 A térkép az utcákkal körül
határolt telektömbök mellett már az egyes telkeket is feltünteti a térkép készítése idején érvényben 
volt telek-, ill. házszámokkal együtt. Ezeket a házszámokat ebben a korban a Gewöhr Protocoll is 
nyilvántartja, így tehát megvan a lehetőség arra, hogy —• amennyiben a vétel és öröklés címén 
bekövetkezett tulajdonosváltozások egymásutánját a Zaiger koráig visszavezethetjük — tér
képünkön lokalizálni tudjuk a Zaiger adatait. Ennek az eljárásnak további nehézsége, hogy Újlak 
telekingatlanait a XVIII. és XIX. században mintegy tíz évenkénti időközökben átszámozták, 
ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy amelyik telek az 1786—1792-es évek között nem cserélt 
gazdát, a Gewöhr Protocoll ez évi feljegyzéseiben nem szerepel, ennélfogva a fenti térkép ház
számaival sem egyeztethető. Az azonosításnál tehát egy hosszabb időszak adatszolgáltatására 
kell támaszkodnunk. E célból Vörös Lászlónak 1833-ból származó Buda és Pest Alap és Víz
helyzeti térképét vettük igénybe,3 amelyen a térkép készítése idején érvényben volt házszámokat 
szintén feltüntették. A leírt módon végzett kutatásunk eredményeit egy, az 1786—1792. évivel 
azonos méretű térképre vezettük rá, ez egyben Újlak 1702. évi állapotát is tükrözi (1—2. kép). 

A Zaiger Újlak háztulajdonosainak, valamint házainak felsorolását a helység déli szélénél 
kezdi el, és azt bizonyos rendszeresség betartása mellett az egymásra következő utcák sorrendjében 
vezeti végig. Az 1702. évi állapot rekonstrukciójánál tehát első feladatunk annak megállapítása, 
hogy a Zaiger felsorolása az egyes utcákon haladva milyen irányba vezet. Térképünkön eltérő 
árnyalással jelöltük meg azokat a telkeket, amelyeknél a tulajdonosváltozásoknál kimutatható 
folytonosság révén a telekazonosság megállapítható. Ezek elhelyezkedéséből minden kétséget 
kizáró módon kitűnik, hogy a Zaiger felsorolása a Zsigmond tér nyugati oldalán kiindulva az Üröm 
utcán, ezt követően pedig a Bécsi út nyugati házsorán északi irányba halad, majd onnan visszafordulva 
a Bécsi út keleti házsorát követve délnek tart, innen pedig ismét északi irányba fordulva a Lajos utca 
keleti házsorán halad Óbuda határáig. (Vass Klára i t t véti el, amikor a Bécsi ú t keleti házsorának 
sorrendjét dél—északi irányban vezeti és ugyancsak a Lajos utcai házsort is észak—déli irányban, 
ennek eredményeként kénytelen az 1702. évi állapotot feltüntető térképén a mellékutcák fekvését 
is megváltoztatni, holott az —• mint rajzunkból kitűnik — kisebb eltérésektől eltekintve a jelenlegi 
állapotnak felel meg.) 

A telkek azonosítására irányuló kutatás során kitűnik az is, hogy az 1702. évi Zaiger 
lefektetése idején Újlakon a birtoklási viszonyok még nem voltak véglegesen kialakulva, a lakosság 
ez időben a hatósági kiutalás alapján nyert telkek helyében gyakran másokat foglalt, vagy azokat 
elcserélte.4 Hasonló helyzet volt a mellékutcák elhelyezkedésénél is, a Zaigerben megjelölt utca-
helyet gyakran az ugyanazon évi Gewöhr Protocoll már egy-két telekkel odébb jelöli meg.* Mind
ez érthető módon megnehezíti a még függőben levő kérdéseknek részletekig menő tisztázását. 
Ezekkel a nehézségekkel szemben lokalizálás szempontjából értékes útbaigazítással szolgál a 
mellékutcáknak elnevezése. Újlak 1702. évi utcaneveinél gyakran tapasztalhatjuk a „Vordere" 
és ,,Obere", azaz ,,első" és „felső" jelzők előfordulását, így Vordere Donaugässl, Bräugässl, Pfarr-
gässl, majd Obere Donaugässl, Bräugässl, Kirchgässl; ezzel az azonos nevű utcák különböző 
fekvését jelölték meg. A ,,felső" megjelölés mindig a Duna irányával ellentétes északi, az „első" 
vagy elülső megjelölés a Budához közelebb fekvő déli utcát jelenti. 

Újlaknak mellékutcákkal megszakított teleksorai egy-egy telektömböt alkotnak, ezeket 
a tömböket az 1702. állapotot szemléltető térképünkön 1-től 18-ig terjedő számokkal láttuk el, 
a számok egymásutánja egyben feltünteti a Zaiger telekfelsorolásának irányát is. Újlak 1702. évi 
helyrajzi viszonyaira vonatkozóan alább felsorolt adatokat — azok áttekinthetősége érdekében — 
telektömbönként elkülönítve ismertetjük. 

* Számolnunk kell továbbá azzal is, hogy a Zaiger méret-közlései — hasonlóan a budavári ösz-
szeíráshoz •— itt is pontatlanok. 
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1. sz. telektömb. Zaiger nem említi, az itteni ingatlantulajdonosok — szám szerint hat fő — 
csupán az 1702. évi Urbáriumban szerepelnek, Vass Klára sem tesz róluk említést. 

2—4. sz. telektömbök. A Zaiger szerint a három tömb együttes hossza — a tömböket elvá
lasztó két mellékutcának szélességét figyelmen kívül hagyva — 352 bécsi öl. A felsorolás az itteni 
házak fekvését ,,an der Landstrassen", majd pedig ,,an der Weingarttstrassen" jelöli meg, ez a 
mai Zsigmond térnek és Üröm utcának felel meg. A telektömb 12. sz. telke azonosítható, tulaj
donosa 1702-ben Simon Renner.5 

5. sz. telektömb. Hossza a Zaiger szerint 109 bécsi öl, a telkek fekvésének megjelölése 5Ían 
der Wienerstrassen". Első háza: ,,Ein Egghaus an der Wiener und Weingarttstrassen, halt im 
Gesicht am Markh plaz 25 Clafter . . ." , tulajdonosa Franz Kokal, az 1786 — 1792. évi térkép 121. sz. 
telkével azonosítható.6 Az i t t közöltek arra mutatnak, hogy a Zaiger idejében a telektömbnek 
ék alakú déli végződése még nem volt beépítve és i t t — az Üröm utca és a Bécsi út között — volt 
Üjlak hajdani,,Markplatz" elnevezésű piactere. A telektömb utolsó házának tulajdonosa ,,Mathias 
Janoschitz". A ház helye a mai plébániatemplom telkével azonosítható. (Mint arra már rámutat
tunk, Janoschitz Mátyás házát 1705-ben egy kápolna létesítésének céljaira engedi át, az i t t létesült 
egyházat azóta többszörösen átépítették és nagyították.) 

A Zaiger ezután a soronkövetkező Szépvölgyi uta t a következő szavakkal jelöli meg: 
„Hieraur folgt die Weingarttstrasse unter dem Mathias berg und lauf ft bis ins Pauli Thaler gebürg." 

6. sz. telektömb. Hossza a Zaiger szerint 97 és ]/2 bécsi öl, a telkek fekvésének megjelölése: 
,,an der Wienerstrassen". Első háza: „Ein Egghaus an der Weingartt und Wienerstrassen", 
tulajdonosa 1702-ben Michael Scheiwidtmann, az 1786—1792. évi térkép 143. sz. telkével azono
sítható.7 Utolsó háza 1702-ben Peter Maly tulajdona, a szomszédos Georg Reutter házára vonat
kozó adatok figyelembevételével az 1833. évi térképen ugyanitt feltüntetett 165. sz. házzal azono
sítható.8 Következő bejelölés: ,,Hier ist der zum Ofnerischen Hochgericht assignierte Spatium." 
I t t állott tehát Buda város akasztófája. A vesztőhely térsége még 1778-ban is beépítetlen, míg 
ettől északra, a Bécsi út mentén újabb házak sorakoznak.9 A város vesztőhelyét 1735 táján Óbuda 
határára, a Königsberg elnevezésű magaslatra helyezték át. Emiatt Óbuda földesura, a Zichy -
család 1735-ben panaszt emelt a királyi kancelláriánál.10 Ez a magaslat, amely az utóbb feltárt 
római amfiteátrum maradványait takarta, a múlt században még a hajdani vesztőhely emlékeként 
a „Schinterberg" és „Galgenberg" nevet viselte.11 

A Zaiger ezt követően áttér a Bécsi út jobb oldalára, i t t Üjlak felső vásárterét a következő 
szavakkal jelöli meg: ,,Hier ist der obere Markh plaz worauf die Wiener und Altofner Strassen 
creüzweis zusamben Lauffen." Szembetűnő, hogy Üjlaknak ez időben két piac-, ill. vásártere is 
volt. Valószínű, hogy a megjelölés egy hódoltságkori vagy még azt megelőző korszak vásárterének 
emlékét őrzi, így e kérdésre a helység középkori helyrajzi viszonyainak tárgyalása alkalmával még 
visszatérünk. A Bécsi és az Óbudai útnak itteni kereszteződését azzal magyarázhatjuk, hogy a 
közlekedők a vásártéren keresztül rövidítették meg a két út közti összeköttetést. 

A felsorolás ezután déli irányba fordul és a Bécsi ú t keleti házsorát követi. A Zaiger idején 
a Wienerstrasse és az Altofnergasse közti házsornak — amelyet Mittlere Zeil néven is említenek — 
csupán a Wienerstrassera eső oldala volt beépítve, az Altofnergassera eső oldalán kertek voltak. 
Üjlak további fejlődésével a kertes rész is beépül, i t t a régi telkek megosztásával újabb önálló 
házhelyek alakulnak, ezeket szintén házszámokkal látják el. Az ilyen módon létesült újabb telkek 
számozásának mikéntje részünkre fontos útmutatásul szolgál. Amint az 1786—-1792. évi térkép 
házszámadataiból is kitűnik, a Zaigner idejében is fennállott régi házak számozási sorrendje később 
is megtartja az észak—déli irányt, míg a megosztás révén létesült új telkek számozásának sorrendje 
dél—északi irányban, az Altofnergasse oldalán halad. Mint látni fogjuk, a számozásnál tapasztalható 
fenti eltérések figyelembevétele szintén elősegíti az 1702. évi állapot rekonstruálását. 

7. sz. telektömb. Hosszméretét a Zaiger nem adja meg, a telkek helyzetmegjelölése: ,,läuft 
von der Wienerstrassen in die Altofnergassen". Első háza: „Ein Egghaus an dem Markh plaz 
lauf ft von der Wienerstrassen in die Altofnergassen und ist 27 Clafter braith." A telek eredeti 
számozása N° 182; a megosztása révén keletkezett újabb telkek házszáma dé]—északi irányban 
N° 213 és 214, úgyszintén a jelenlegi Csemete utcának egy részlete; továbbá idetartozik való-
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színűleg a 238, 239, 240, 242, 243 és 244. sz. telek is. A telektömbhöz még egy üres, gazdátlan 
telek, valamint egy sarokház tartozik, ennek megjelölése: ,,ein Egghaus an der Oberen Pfarrgässl, 
läufft von der Wienerstrassen in die Altofhergasse", eredeti száma N° 183, megosztása révén 
keletkezett új telkek száma: N° 212, a Csemete utcának egy részlete és az attól keletre fekvő 
241. sz. telek. Következő bejegyzés: ,,Hier ist das obere Pfarrgässl" elnevezésű mellékutca, ennek 
nyugati részét az utóbb beépített 211. sz. telek alkotja, keleti szakasza a jelenlegi Kolosv tér 
északi része. 

8. sz. telektömb. A Zaiger szerint e telken állott Újlak régi temploma és temetője: ,,die 
Pfarrkürch sambt den Kürch hoff, läufft von der Wienerstrassen in die Altofnergassen". Méreteket 
i t t sem közöl. Az észak—déli irányú régi számrendszer i t t csupán egy számot, a N° 184-et tünteti 
fel, ez is arra mutat , hogy ez a rész valamikor egy telket alkotott. Megosztása révén belőle kerül 
ki a 207, 208, 209, 210. sz. házhely, valamint a Kolosy tér jelentős része. Maga az egyház való
színűleg egy keletéit szentélyű templom lehetett, ennek nyoma sajátságos módon még ma is fel
lelhető. Fel kell tételeznünk, hogy a keletéit templommal párhuzamosan haladt a templomot 
körülvevő temető fala, valamint a fal mellett elvezető Obere és Vordere Pfarrgässl is. A terület 
beépítésekor az egyes házak szükségszerűen a keleti irányú utcák vonalához igazodtak, így történ
hetett meg, hogy ezen a részen a házak kelet—nyugati határvonala nem áll derékszögben azok homlok
zatához, hanem ma is a középkori templom hajdani épületéhez alkalmazkodva pontosan keleti irányt 
mutat. 

Következő bejegyzés: ,,Hier ist das vordere Kürchgässl", az utcát a Gewöhr Protocoll 
Pfarrgässl néven is említi. 

9. sz. telektömb. Hossza a Zaiger szerint 39 bécsi öl. Első háza N° 185, ,,ein Egghaus an der 
Pfarrgässl, läufft von der Wienerstrassen in die Altofnergassen . . . in der braithe 6, in der Länge 
25 Clafter haltet". Ez a telek tehát az 1786—1792-es állapothoz viszonyítva szélesebb volt, meg
rövidítése a Csemete utca megnyitása idején következhetett be, amikor kertjének egy részét a 
Lajos utcához csatolták. Ma az iskola épülete áll itt , beépített területe újból a régi telekhatárig 
terjed, észak felé pedig magába foglalja a Pfarrgässlnek egy részét is. E telektömbhöz a Zaiger 
még további öt telket sorol, valamennyi fekvését a Wienerstrasse és Altofnergasse között 
jelöli meg. Következik a Sajka utca, ez a Zaiger szerint,,Wasser und Feuer gassel"- nevet viseli, 
szélessége ekkor 6 bécsi öl volt. 

10. sz. telektömb. Hossza a Zaiger szerint 76 bécsi öl, telkeinek száma 12. Két utolsó telke 
— N° 199 és N° 200 — azonosítható, tulajdonosuk 1702-ben Hans Vatter, ill. Meinrath 
Hartmann.12 A Hartmann-féle házról a Gewöhr Protocoll a következő leírást nyújtja: ,,Ein Egghaus 
an den Markh plaz, läufft von der Wienerstrassen in die Altofnergassen zwischen Hans Vatter 
Schlosser und einen anoch unsignierten spatio." A kimutatott azonosítás mellett ezen leírás is 
bizonyítékul szolgál arra, hogy a Zaiger adatainak lokalizálásánál ezen a szakaszon is helyes úton 
járunk, a Hartmann-féle ház valóban a helység piacterén állott, amint az az 5. sz. telektömbnek 
már ismertetett adataiból is megállapítható. 

A soronkövetkező Cserfa utcát a Zaiger „Vordere Donaugässl" néven említi, ennek a 
Dunára kivezető folytatása, a mai Lukács utca, ugyanezt a nevet viselte. 

11. sz. telektömb. A Zaiger idejében mindössze három házból állt, hosszát 24 bécsi ölben 
állapítja meg. 

12—18. sz. telektömbök. Újlak Dunára eső telektömbjeinek részletes ismertetésére nem 
térünk ki, mivel az 1702. évi állapot rekonstruálása kapcsán tisztázást igénylő kérdés nemigen 
merül fel, a tömbök elhelyezkedése nagyjában megfelel az 1786—1792. évi térképen feltüntetett 
helyzetnek. A Lajos utca keleti során kimutatható két azonosítható házhely igazolja a Zaiger-
féle felsorolásnak dél—északi irányát, ezek az 1786—1792. évi térképen N° 322 és 304 alatt szere
pelnek, tulajdonosuk 1702-ben Lodor Márton13 és Nicolaus Lehner.14 Az i t t levő háztelkek meg
jelölése: ,,in der Altofner gassen und läufft bis an den Donau weg", az utóbbi a Duna mentén 
haladó kocsiutat jelzi. Valószínű, hogy a Zaiger készítése idején a mai Zsigmond térnek a 12. sz. 
telektömbtől délre eső teleksora is be volt építve, a Zaiger i t t — nyilván az adatok későbbeni 
bevezetése céljából — hét oldalt üresen hagy. 
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A Duna-menti telektömbök hosszméreteit ós telkeinek számát az alábbiakban közöljük: 
12. sz. telektömb : 111 öl, 16 telek; 13. sz. telektömb : 75 öl, 10 telek; 14. sz. telektömb : 59 öl, 6 telek; 
lő. sz. telektömb : 40 öl, beépítetlen, egy sörház céljaira fenntartva; 16. sz. telektömb : 41 öl, 4 telek; 
17. sz. telektömb : 76 ós Y2 öl, 12 telek; 18. sz. telektömb : 73 és % öl, 12 telek. 

A KÖZÉPKORI SZENTJAKABPALVA HELYRAJZA 

A török hódoltság megszűnése után Újlak a középkori Szent jakabfal va helyén épül fel. 
A helység mindkét főútvonala — a Bécsi út és Lajos utca — római eredetű, ezeket a középkoron 
át is használták, így tehát valószínű, hogy az 1702. évi Zaigernek ezen utak menti házsorai nagy
jában a középkori állapotot is tükrözik. Ennek valószínűségét a Zaigernek két adata is (Újlak 
1702. évi templomára, valamint felső vásárterére vonatkozó közlései) alátámasztja. 

Szent jakabfalva középkori templomát a források első ízben 1247-ben említik, egyházának 
királyi kápolna eredetét figyelembe véve keletkezését legkésőbb a XII . századra tehetjük.15 

Ismerve Buda-környék egyes királyi kápolnáinak feltárt maradványait (Nyék, Békásmegyer), az 
itteni templom is egy kisméretű (kb. 6 x 8 m),félköríves szentéllyel záródó egyház lehetett, amelynek 
környékét temetőnek használták. A hajdani templom fekvéséről Lajos király 1355. évi határjárása 
tájékoztat. Vizsgáljuk meg, hogy a határjárásnak idevonatkozó közlése hogyan egyeztethető össze 
az 1702. évi Zaigerben említett templom helyrajzi adataival. 

A határjárás i t t Óbuda déli határvonalát követi, ez a nyulakszigeti apácakolostor sarkáról 
kiindulva és a Dunán áthaladva annak partján két határkövet érint, amelyek Óbuda és Szent-
jakabfalva helységek területeit választják el. Ezt követően a határjárás szó szerint ezeket mondja: 
,, . . . et ab inde ad eandem partem modicum procedendo venit ad quedam lapidem rotundum in 
superiori parte dicte ecclesie Sancti Jacobi situm iuxta viam, per quam per nova Buda itur ad 
Veteram Budám iuxta quern est alter lapis pro meta positus, et inde vadit ad crepidinem vallis et 
per eandem crepidinem usque ad finem ipsius crepidinis, et ubi sunt due mete nove terrée erecte, et 
ibi metantur terre Thobsa eiusdem ecclesie Budensis." 

A határnak ezen a szakaszán tehát a határvonalat egy kőszegéllyel vagy kőpárkánnyal 
ellátott árok is jelezte. Ennek fekvését — az irodalomban általánosan elfogadott megállapítás 
szerint — a Szépvölgyi út vonalára tehetjük. Arról, hogy ez az árok még a XVIII . század első 
évtizedeiben is megvolt, több forrás is tanúskodik. Óbuda földesura, Zichy László 1700-ban Pest 
vármegye alispánjával megjáratja Buda és Óbuda közös határát , a bejárást az 1355. évi oklevél, 
valamint óbudai lakosok útmutatása alapján végzik. Az erről felvett jegyzőkönyv tanúsága 
szerint a határ járók megtalálják a kőszegélyes árkot, úgyszintén annak végződésénél azt a két 
földhányást, amelyet az 1355. évi oklevél is említ.16 Az 1706. évi Kirchenrechnung szerint, amikor 
a mai plébániatemplom helyén létesített Mária-kápolnát felszentelik, az egyház telkét az ún 
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Schanzgrabenig kiszélesítik.17 Ugyancsak egy Schanzgraben megjelölésű árokról emlékszik meg a 
Gewöhr Protocoll 1719. évi bejegyzése is, amikor annak helyét — a 207. sz. ház fekvésének 
meghatározása kapcsán — a mai Kolosy tér déli szélére helyezi.18 Az i t t elmondottakból tehát 
kitűnik, hogy Újlakot ez időben a Szépvölgyi útról jövő kelet—nyugat irányú árok keresztezte, 
rendeltetése nyilvánvalóan a hegyekből lezúduló víztömegeknek a Dunába való levezetése lehetett. 
Ennek szükségességét az 1875. június 25-én bekövetkezett felhőszakadás eseményei is iga
zolják. A Schanzgraben ekkor már nem létezvén, a hegyekből lezúduló víz betörte a jelenlegi 
templom szentélye alatti kriptát, felrepesztette a szentély padlóját és kifeszítette a templom 
kapuját, koporsókat és templomi kegytárgyakat sodort magával az úttestre.19 

Az említett árok helyének ismeretében kíséreljük meg most már annak megállapítását, 
merre haladt az 1355. évi határjárás vonala és mennyiben azonosítható a középkori Szent Jakab
templom az 1702. évi Zaigerben említett ,,Pfarrkürch"-hel. A jelzett határvonalat a tanulmá
nyunkhoz mellékelt térkép (3. kép) szemlélteti, ezen a határjárás által megadott határjeleket 
számozással láttuk el. A már közölt latin szöveg magyar fordításban a térképen berajzolt határ
jelek figyelembevétele mellett a következő leírást nyújtja: 

A Duna partján lévő két határkőtől (1.) kiindulva és (a Dunának) ugyanezen oldalán egy 
rövidkét haladva (a határ) egy kerek kőhöz (2.) jut, amely a Szent Jakab-egyház felső végénél 
azon az úton található, amelyen Újbudáról Óbudára járnak, ennek közelében egy másik kő is 
van (3.), és innen (a határ) az árok kőpárkányáig megy (4.), és ezen kőpárkányon haladva annak 
végéig vezet, ahol két új határjel áll (5.), ez határolja a budai (óbudai) egyház Thobsa nevű 
földjét. Amint a térképek összevetéséből is kitűnik, a határjárás adatai a két templom azonossága 
mellett szólnak. Megállapíthatjuk azt is, hogy ez a templom a Zaiger idején már nem állott, 
csupán a helyét tar tot ták nyilván, erre világosan utal az 1700. évi határjárás is, amikor a templom 
maradványai után kutatva kiemeli, hogy azokat nem találták. Erre utal a Kirchenrechnung már 
említett közlése is: Újlak lakossága 1705 előtt az óbudai és vízivárosi templomokat látogatta. 

A Zaiger felsorolásában említett ós „Obere Markh plaz" néven szereplő vásártér középkori 
eredetét a következők valószínűsítik: 

Tudjuk, hogy I I . Géza 1148-ban a budai (óbudai) prépostságnak adományozta Gézavásár 
vámját (tributum fori Geysa), ennek a vásárnak helyét egy 1465. évi oklevélből ismerjük; a 
Szentjakabfalvától délre eső Felhévízen volt.20 Fügedi Erik a középkori Óbuda helyrajzi és gaz
dasági viszonyaival foglalkozó tanulmányában21 mutat rá arra, hogy a forum Geyse adományo
zásával nyert vásár jogot a prépostság a XI I I . században nem Felhévízen, hanem Óbuda területén 
gyakorolta. Megállapítását azzal indokolja, hogy 1212-ben, amikor I I . Endre visszahelyezi a 
prépostságot az időközben elvett régi jogaiba, már az óbudai vásár vámszedési jogában erősíti 
meg. Ugyanezen oklevél állapítja meg Óbudának a már említett árok kőpárkányáig terjedő 
határát is. Az 1212 és 1355. évi határjárásoknak Óbudát Szent jakabfalvától elválasztó vonala 
— amint első tekintetre is megállapítható — nem természetes és Szent jakab fal va fejlődésének 
eredményeként létrejött határ; helyzetéből inkább arra következtethetünk, hogy az szükség
megoldásként, a helység települési viszonyainak figyelmen kívül hagyása mellett jött létre. 
Utvonala egyben kifejezi azt a szándékot is, amely annak megvonásánál érvényesült: ez pedig 
Óbuda határának a Szépvölgyig való kiterjesztése oly módon, hogy a helység temploma még 
Szentjakabfalvához tartozzon. Az i t t elmondottak alapján tehát felvetődik a kérdés, vajon az 
óbudai vásártér létesítése nem járt-e együtt Óbuda határának déli irányú kiterjesztésével, amikor 
is a vásártér az 1702. évi Újlaknak „Obere Markh plaz" elnevezésű terére került. 

Ennek a térnek Óbuda középkori vásárterével való azonosítását középkori okleveleink 
közlései sem teszik elképzelhetetlenné. 1355-ben, amikor Óbudának a mai Arpád-híd hozzávető
leges vonalától délre eső részét a préposttól elveszik és a királyné tulajdonába adják, a prépost 
elesik az óbudai vásár vámszedési jogától, amiért is kárpótlást kap, ez a vásártérnek a királynéi 
részre való esését bizonyítja. XV. századi oklevelek tanúsága szerint a teret házak szegélyezték, 
ez ugyancsak fennáll a középkori épületmaradványokon újraépülő Újlak vásárterénél is. A közép
korból származó adatok mellett erre a következtetésre kell jutnunk a Zaiger idevonatkozó közlé
séből is. Ugyanis nem állhatja meg a helyét egy olyan feltevés, amely Újlak vásárterének újkori 
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eredetére következtet. Buda környéke ez időben nemcsak gyéren lakott, hanem gazdaságilag is 
elmaradott, Újlakon két piac létesítésének szükségessége nem indokolható. A Zaiger i t t is, akár 
Szent Jakab templomának említésénél, régi időknek már csak hagyományként továbbélő 
helynevét közli. 

J E G Y Z E T E K 

1 Fővárosi Lt. (továbbiakban: Főv. Lt.) Budai 
Lt. Kirchenrechnung Neustift. 

2 Főv. Lt. Térképtár. B. IV. 13. 
3 Uo. B. H. 44. 
4 A Vordere Donaugässl északi saroktelke a 

Zaiger szerint gazdátlan, üres telek, ettől számított 
harmadik telek pedig Lodor Mártoné. A Gewöhr 
Protocoll ugyanez évi adata szerint Lodor Márton 
a sarokházat birtokolja, nyilvánvaló tehát, hogy 
a két adat felvétele közti időben telekcsere tör
tént. 

5 A Simon Renner-féle telek azonosításának 
levezetése : 
Főv. Lt. Budai Lt. Zaiger über das Neüstüfft 
(továbbiakban: Zaiger). 1702. S. Renner, Egghaus 
a. d. Landstrassen, 
Főv. Lt. Budai Lt. Gewöhr Protocoll. Neustift 
(továbbiakban: Gew. Prot.) I. 1711. M. Reutter, 
vormals S. Renner, 
Gew. Prot. I. 23/b. 1712. B. Schreff, a telek felezve, 
Gew. Prot. IL 110. 1751. J . Kleinwachter, 
Gew. Prot. IIL 138/a. 1779. B. Kleinwachter, 
Gew. Prot. III . 138/b. 1779. J . Köstler, 
Gew. Prot. IV. 43. 1786. D. Köstler = N° 12 

házszám. 
6 Franz Kokal és szomszédja, Thomas Schütz 

házának azonosítása: 
Zaiger 1702. Ein Egghaus a. d. Landstrassen, 

Fr. Kokal, 
Gew. Prot. I. 23. 1712. T. Schütz, zwischen Franz 

Kokal u. Andreas Hausruckher, 
Gew. Prot. IL 193. 1760. J. Gingl, a telek felezve, 
Gew. Prot. IL 236/a. 1766. D. Klampazky, 
Gew. Prot. III . 80. 1774. M. Lukácsi, 
Gew. Prot. III . 155. 1782. R. Haussier, 
Gew. Prot. IV. 159. 1792. F. Haussler = N° 121 

házszám. 
7 A Michael Scheiwidtmann-féle telek azonosítása: 

Zaiger 1702. M. Scheiwidtmann, ein Egghaus a. d. 
Wienerstrassen u. Weingarttstrassen, 

Gew. Prot. I. 22. 1712. D. Forster, vorm. Schei
widtmann, 

Gew. Prot. H. 45. 1744. N. Schininger, 
Gew. Prot. IV. 145. 1791. Pfeiffer = N° 143 házszám. 

8 Georg Reutter és Peter Maly telkeinek azono
sítása: 
Zaiger 1702. G. Reutter, zwisch. G. Fülp u. P. Maly, 
Gew. Prot. I . 29. 1714. Fr. Reutter, zwisch. D. Kottig 

u. M. Gölles, 
Gew. Prot. I . 57/b. 1719. M. Süttner, zwisch. D. 

Kottig u. M. Gölles, folytatva a szomszédos M. 
Gölles telkén, 

Gew. Prot. I. 58. 1719. M. Gölles, zwisch. M. Süttner 
u. M. Hegel, 

Gew. Prot. IL 71. 1747. S. Köpf, vorm. Göllers, neb. 
M. Hegel, 

Gew. Prot. V. 50. 1796. J . Templer, 
Gew. Prot. VIII. 261. 1833. Cl. Eiselt, geb. Tóth = 

N° 165 házszám. 
9 Vass K., Buda német utcanevei. Bp. 1929, 79. 

10 OL. Zichy-lt. Fase. 6 nb. N° 596. 
11 Tudományos Gyűjtemény (1823) IV. 1. 
12 Hans Vatter telkének azonosítása: 

Zaiger 1702. H. Vatter, zwisch. M. Hartmann u. 
Lehner, 

Gew. Prot. I. 15. 1710. M. Miller, vorm. Hans Vatter, 
Gew. Prot. I. 112. 1725. M. Lehner, 
Gew. Prot. I. 182. 1737. P. Stöckhl, 
Gew. Prot. IL 179. 1759. J . G. Edl, 
Gew. Prot. IV. 134. 1791. M. Etl = N° 199 házszám. 

Meinrat Hartmann telkének azonosítása: 
Zaiger 1702. M. Hartmann, zwisch. H. Vatter u. 

ein Spatium, 
Gew. Prot. I. 168. 1733. P. Schmelzer, vorm. M. 

Hartmann, 
Gew. Prot. IL 48. 1744. A Rauch, 
Gew. Prot. VI. 134. 1777. M. Riese, 
Gew. Prot. VIII. 135. 1833. Sterl = N° 253 házszám. 

13 Lodor Márton telkének azonosítása: 
Zaiger 1702. M. Lodor, 
Gew. Prot. I. 11. 1708. G. Kienling, vorm Lodor 

Marton, 
Gew. Prot. I. 191. 1736. J . Kroll, 
Gew. Prot. III . 141. 1778. Fr. Groll, 
Gew. Prot. III . 141. 1780. K. Schifferling, neben St. 

Bihál, folytatva a szomszédos St. Bihál telkén, 
Gew. Prot. III. 124. 1778. St. Bihál, 
Gew. Prot. IV. 15/a. 1783. U. Berger, 
Gew. Prot. IV. 15/b. 1783. A. Friedrich, 
Gew. Prot. VIII. 33. 1823. R. Schwarz = N° 361 

házszám. 
14 Nicolaus Lehner telkének azonosítása: 

Zaiger 1702. N. Lehner, an der Breygössl, 
Gew. Prot. I. 174. 1734. S. Angar, vorm. N. Lehner, 
Gew. Prot III . 149. 1781. A. Jungmayer, 
Gew. Prot. IV. 77. 1788. J . Kümmerling = N° 304 

házszám. 
15 Jankovich M., Buda-környék plébániáinak 

középkori kialakulása ós a királyi kápolnák intéz
ménye. Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 1959, 57. kk. 

16 OL. Zichy-lt. Fasc. 205. N° 18. 
17 L. 1. jegyzet. 
18 Gewöhr Protocoll. I. 69. 
19 Schoen Arnold szíves közlése. 
20 Fügedi E., Topográfia és városi fejlődés a 

középkori Óbudán. Tanulmányok Budapest múltjá
ból. XIII . köt. Bp. 1959, 43. 

21 Uo. 29. 
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M. J AN KOV ICH 

DIE TOPOGRAPHISCHEN ANGABEN VON ÜJLAK UND SZENT JAKABFALVA 
IM SPIEGEL DES ZAIGERS AUS DEM JAHRE 1702 

Das erste Einwohnerregister der nach der 
Türkenherrschaft neuerbauten Ortschaft Újlak 
stellte der Stadtrat von Buda im Jahre 1702 
unter dem Titel „Zaiger über das Neustüfft, 
Anno 1702" zusammen. Die Änderungen, die 
sich seither in den Eigentumsverhältnissen der 
Häuser ergaben, wurden in dem zu dieser Zeit 
aufgelegten „Gewöhr Protocol!" eingetragen. 
Diese grundbuchartige Aufzeichnung versetzt 
uns in die Lage, den Wechsel bis in unsere 
Tage zu verfolgen und dadurch auch die im 
Zaiger enthaltenen topographischen Angaben 
lokalisieren zu können. 

Bei den im Namensverzeichnis des Zaigers 
vorkommenden Hausbesitzern läßt sich nur 
in 10 Fällen die Kontinuität der Rechtsnach
folge und dadurch auch die topographische 
Identifizierung nachweisen. Der Grund hierfür 
ist in der Vernichtung von Üjlak während der 
Kuruczenkriege zu suchen. Mit Hilfe der uns 

zur Verfügung stehenden wenigen Angaben, 
sowie einer Karte aus dem Jahre 1786 können 
wir mit annähernder Genauigkeit die topogra
phischen Verhältnisse von Üjlak im Jahre 1702 
rekonstruieren, wobei die Mitteilung über die 
Kirche der Ortschaft, sowie über den Markt
platz besondere Aufmerksamkeit verdient. An 
der Stelle der Ortschaft Újlak entstand im 
Mittelalter Szent jakabfal va und in einem Be
richt über eine Feldbegehung im Jahre 1355 
ist die dem Hl. Jakob geweihte Kirche der 
Ortschaft erwähnt. Übereinstimmungen der 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Angaben 
lassen vermuten, daß im Zaiger wahrscheinlich 
die Ruinen der mittelalterlichen Kirche ange
geben sind, deren Stelle bisher unbekannt ist. 
Man kann annehmen, daß der Marktplatz der 
Ortschaft mit dem Óbudaer Marktplatz iden
tisch ist, der zum Besitz der Probstei von Buda 
gehörte. 
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KOZÁK KÁROLY 

RÉTFEJŰ SASOS KÁLYHACSEMPÉK 
MAGYARORSZÁGON 

Az utóbbi évek ásatásai során [budai, egri, füleki (Filakovo), sümegi várak] sok, eddig 
kevéssé ismert, kétfejű sasos kályhacsempe került elő. Ezeknek egyik része évszámos, így lelet
együttesek korának meghatározásánál igen jól felhasználhatók. Értéküket ilyen szempontból 
még növeli az a tény is, hogy az évszámmal együtt anyaguk, a készítés módja és az alkalmazott 
figurális vagy ornamentális díszítések is jó összehasonlítási lehetőséget nyújtanak, korhatározásra 
igen alkalmasak. Az előkerült kétfejű sasos kályhacsempék másik csoportja évszám nélküli. 
Ezeknek korát az évszámosokkal való összehasonlítás, ha ez nem lehetséges, anyaguk, készítési 
módjuk és a sasok formai vizsgálata alapján kívánjuk meghatározni. Ehhez azonban szükséges 
megismernünk a kétfejű sasos ábrázolások rövid hazai történetét. 

A legkorábbi adatokat a heraldika kutatói szolgáltatják. A kétfejű sas (aquila biceps, 
aigle éployé, aigle de l'empire, Doppeladler) nem sorolható azon képzeletbeli állatokhoz, amelyek 
létezésében valaha is hittek, hanem az az általános vélemény, hogy a római birodalomnak két 
részre — keletire és nyugatira — való osztódását jelképezi. Ez a feltevés azonban semmivel sem 
bizonyítható. Családi címerekben régebben előfordul, mint a német-római császárságéban. 
Császári címernek csak Zsigmond óta használták (1433) és használják, míg az újonnan alakult 
osztrák császárság címerévé nem válik (1806). Hazánkban a Balogh-, Derencsényi- és Széchy-
nemzetség címereiben találunk kétfejű sast. Az utóbbi ősének, Dénes asztalnokmesternek 
pecsétjén már 1328-ban.1 

1472-től Oroszország címerében Vaszilijevics Iván kezdte használni.2 Kassa városának 
Nagy Lajostól nyert címerét (1369) I I . Ulászló 1502-ben a címer közepére helyezett, félbevágott 
koronás lengyel sassal bővítette, amelyről adománylevelében a következőket ír ta: ,,. . . ez a mi 
nemzetségünk ősi címere, amellyel titeket különleges királyi kedvtelésünkből feldíszítettünk és 
amire magatokat a mi uralmunk kezdetén, halhatatlan tetteitekkel mindjárt érdemessé tettétek.. ."3 

Ugy tűnik, hogy hazánkban a kétfejű sasos ábrázolások az említett eseteket figyelembe 
véve, a XIV—XV. században igen ritkán fordulnak elő. Általános elterjedésük ideje a XVI. század, 
amikor az ország egyik része — a királyi Magyarország —• a Habsburg-uralkodók fennhatósága 
alá került. A XVI. század második felében már pénzeinken is megjelenik a kétfejű sasos ábrázolás,4 

mellén az ország és az uralkodó egyesített címere. Eleinte a sas nem tar t karmai között semmit 
sem, később a karmok fölötti részen egy kardot és egy jogart helyeznek el, amelyek a XVII. század 
elején a sas karmaiba kerülnek, s attól kezdve rendszeresen karmaiba fogott karddal és jogarral 
ábrázolják a sast. 1619 és 1657 között a sas mellében csak az ország címerét találjuk a pénzeken, 
a sas karmaiban kard ós jogar, a fejek feletti részen korona. 

Mohács után, a kettős királyság idején a magyar zászlón is megjelenik a sasos címer. 
Forgács Ferenc tudósítása szerint I. Ferdinánd zászlajának egyik oldalán a király (sasos), másik 
oldalán az ország címere díszlett. Az idegen király seregének keretei között harcoló magyarság 
külföldről jött parancsnokok vezénylete mellett, idegen jelvények alatt küzd. Hadizászlónk ez 
időben elnémetesedett, a magyar címer a sasos német-birodalmi címer egyik része lett. Példa erre 
a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, 1623-ból való ezredzászló és a belovárkörösi huszárok 
1635-ben készített zászlaja, amelyeknek egyik oldalán Madonna, a másikon pedig kétfejű sasos 
címer van. Még az erdélyi fejedelmek zászlóin is megjelennek később Habsburg-elemek. Később 
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—- mint az 1734-ben felállított Károlyi-huszárezred századainak zászlóin is5 — a hadizászlók 
egyik oldalán a Madonna, másik oldalán pedig a kétfejű sasos magyar címer használata általá
nossá vált. 

A nemzet nem ismerte el jogosnak a kétfejű sasos címer használatát, többször tiltakozott 
is ellene. Az 1832—36. évi országgyűlésen Veszprém vármegye kérte, hogy ,,a) minden Magyar
országon vert pénzek magyar jelekkel és körírással készüljenek; b) minden köz- és kamarabeli 
épület magyar címerekkel és felírásokkal ékesítessenek, a magyar kereskedők hajóira, de egyéb 
magyar hajókra is magyar címer tétessék, úgy szintén a katonaságnál is az ország színei hozat-
tassanak be, és mindennemű országos intézetekben az ország címere és pecsétje használtassák ; 
a hivatalos pecsétek szintén magyar felírással legyenek."6 Hiába voltak azonban a kérelmek, 
javaslatok, a kétfejű sas — az idegen uralkodó szimbóluma — még hosszú évtizedekig haszná
latban maradt Magyarországon, sőt, még a XX. század elején is feltűnik néha.7 

A fenti rövid ismertetésből is kitűnik, hogy a kétfejű sas motívumával igen sok helyen 
és hosszú időn át találkozunk. Igen érdekes, hogy már a XV. század végén találkozunk a kétfejű 
sassal Mátyás udvarában, egy kályhacsempen, amelyen egy teljes vértezetbe öltözött vitéz egy 
kétfejű sassal díszített címert tar t a kezében. Voit Pál megállapítása szerint ez a kályhacsempe 
— egy másik, ugyanitt publikált kétfejű sasos kályhacsempével együtt, amely egykor a bécsi 
Stephansdom sekrestyéjében álló kályha egyik darabja volt — Budán készült 1480 és 1490 között, 
a magyar ,,zsánerképes kályha mesteré"-nek műhelyében.8 A két sasos ábrázolás között igen sok 
azonos vonás fedezhető fel. Merev tartás, erőteljes szárnyak és combok, a szárny könyökök kissé 
befelé hajlanak, gyenge test, stilizált faroktollak. A fejek között nincs korona, karmaikban nem 
tartanak kardot ós jogart. 

A XVI. századi fegyvereken is gyakran találkozunk kétfejű sasos ábrázolással. Egy 1571-ben 
készített díszalabárdon a sas fejei között korona is van, mellében címer, jobb oldalán egy víz
szintes pólyával, bal oldalán két ferde pólyával. A címer körül az aranygyapjas rendjel szalagja. 
A sas karmaiban nem tar t semmit sem.9 Egy másik, 1577-ben készített díszalabárdon a birodalmi 
sas mellén hárompólyás címer van, a sas egyik karmában nyilat tart .1 0 Egy 1711-ben készített 
díszalabárdon is kétfejű sast láthatunk, a két fej mellett egy korona, mellrészen elhelyezett egye
sített címer, a sas karmaiban kard és jogar.11 Agyúkat is gyakran díszítettek kétfejű sasos címerrel. 
Egy 1574-ben öntött ágyún a sas fejei fölött egy korona van, mellén egy négyosztású egyesített 
címer, amelyet az aranygyapjas rendjel szalagja vesz körül. A sas karmaiban nem tar t semmit 
sem.12 1628-ban készült egy másik kétfejű sasos címeres ágyú, a sas karmaiban it t sem látunk 
kardot és jogart.13 A budai vár sétányán, a Hadtörténelmi Múzeum előtt kiállított ágyúk között 
van egy 1726-ban és egy 1729-ben öntött ágyú kétfejű sassal, magyar címerrel, a sasok karmaiban 
kard és jogar. Egy másik ágyún is látható még kétfejű sas, a szárnyak evezotollai felfelé állnak. 

A leírt fegyvereknél megfigyelhető az, hogy általában a XVI. században készítetteknél 
a sas karmaiban nem ta r t kardot és jogart, amíg a XVIII . században csaknem minden esetben. 
Még a XVII. század elején is üresek általában a sas karmai. A szárnyak evezotollai a XV. szá
zadtól kezdve mind inkább felfelé emelkednek, a szárnykönyökök kihangsúlyozottsága is jelen
tősen gyengül. A fenti megfigyeléseket támogatják a XVIII . századból fennmaradt, vaslemezből 
készült, festett címerek. A kassai (Kosice) Miklós-börtönben kiállított kétfejű zászlósas egyik 
karmában jogart, a másikban pedig pallost tart.14 Még számos helyen találhatók kétfejű sasos 
ábrázolások, de ezek ismertetésével most nem foglalkozunk, hanem hozzákezdünk az előkerült 
leletek leírásához. 
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BUDAI VÁR 

A budai várpalota feltárása során több kétfejű sasos kályhacsempe-töredéket találtak. 
Ezek általában kisebb darabok. Kiemelkedik ezek közül egy mázatlan kályhacsempe, amelynek 
csaknem minden darabja megkerült (1. kép). Több, ehhez a típushoz tartozó nagyobb töredéket 
is találtak. A vastag nyakú kétfejű sast igen plasztikusan mintázta meg mestere. A szárnyak 
rövidek, evezőtollai felfelé állnak. Az erős combú karmokban egy kardot és egy jogart láthatunk. 
Az utóbbinak ugyan csak felső vége látható a szárny tollain. A sas farka erősen stilizált, alsó része 
belemetsz a tagozott perembe csakúgy, mint a két fej között elhelyezett korona keresztje. Igen 
érdekes a sas nyakát, testét és combjait beborító tollazat, amely kissé egy gyapjas testre emlé
keztet. Első pillantásra ez a darab archaikusnak tűnik, ami elsősorban a mázatlan, vörösre égetett 
szemcsés felület, másodsorban a szűk tükörbe szorított, különös tollazatú, rövid szárnyú, szinte 
test nélküli sas szokatlan ábrázolásának következménye. A barokk palota közvetlen környékén, 
a dunai homlokzat rizalitja előtt, a lőportoronytól É-ra kerültek elő ezek a darabok, 1 m mélységből, 

1. kép. Mázatlan, kétfejű sasos kályhacsempe. Budai vár. XVII. sz. vége 
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elhatárolt területről, valószínűleg szemétlerakodó hely volt itt.15 Ezekkel együtt hasonló méretű 
és anyagú, sima felületű, lemeszelt kályhacsempe-töredékeket is találtak, valószínűleg ugyan
ahhoz a kályhához tartozó darabokat. A fent leírt darabokon kívül még kisebb habán, kék és barna, 
márványt utánzó mintájú edénytöredékeket, táltöredókeket, pipákat, valamint igen sok p i r o s -
zöld— barna—sárga színezésű tányértöredéket találtak ezen a zárt területen (1957. IX. 13.). A lelő
hely körülhatároltsága lehetó've teszi számunkra, hogy a kétfejű sasos kályhacsempével együtt 
előkerült leleteket felhasználjuk a korhatározásnál. A kétfejű sas formai vizsgálata, a lelőhely és 
kísérő leletek figyelembevétele arra indít bennünket, hogy ennek a kétfejű sasos kályhacsempének 
korát a XVII. század második fele, XVIII . század első negyede közti időben keressük. A kályha
csempe méretei: 24x23 ,5x5 ,5 cm. 

A kisebb töredékek között van egy sötétzöld mázas, mereven kifeszített szárnyú, erő
teljes, kissé befelé hajló szárnykönyökű, koronás fejű sasos kályhacsempe-töredék16 (2. kép). 
A sas fejének, nyakának és szárnyának vonalából megállapítható, hogy ez is egy kétfejű sasos 
kályhacsempe töredéke. Méretei: 6 x 8 , 5 cm. 

Zöldmázas, kisebb töredékek még szép számmal akadnak a leletek között, de most csak 
azokat írjuk le, amelyekről kétségtelenül megállapítható, hogy kétfejű sasos kályhacsempék töre
dékei, ós azokat, amelyek koruk meghatározásához feltétlenül szükségesek. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke, sasfejjel, a sas csőre a felfelé álló evezőtollat érinti 
(3. kép). Méretei: 2,5x4,6 cm.17 

Zöldmázas töredék, talán kályha oromdíszéhez tartozhatott, sárgára égetve, leveles, 
indás díszítéssel ós feltehetően egy sas combjának kis részével18 (4. kép). Méretei: 6 ,3x5,5 cm. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke sas csőrével, amely hozzáér a kiterjesztett szárny 
legfelső evezőtollának felfelé álló végéhez (5. kép), lejjebb valószínűleg egy szalag vége, 
amint a XVII. századi kétfejű sasos ábrázolásokon gyakran látható.19 Méretei: 6 ,5x5,5 cm. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke, feltehetően sas mellébe foglalt címer, egyik oldalán 
vízszintes, másik oldalán haránt pólyákkal (6. kép). Ez a darab a télikert szemétrétegéből került 
elő, 3,5 — 4,5 m között, sok török anyaggal és pénzzel együtt.20 Méretei: 4 , 5 x 5 cm. 

Zöldmázas kályhacsempe töredéke, sas tollaival (7. kép). 
Zöldmázas kályhacsempe töredéke, sas tollaival (8. kép), a télikert ásatási szelvényéből. 

Méretei: 4 ,5x6,5 cm. 
Zöldmázas kályhacsempe töredéke, fehéres-sárgára égetve, hátoldalán durva vászon 

lenyomataival. A töredéken egy sas faroktollait látjuk (9. kép). Méretei: 6,2x6,8 cm. 
A kétfejű sasos kályhacsempe-töredékekkel együtt több zöldmázas, Szent György-alakos 

(11. kép) és delfines (12. kép) kályhacsempe-töredék került elő a törmelékrétegből.21 A sümegi 
várásatásnál is több delfines kályhaoromdíszt találtunk, zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe
töredékekkel együtt. 

SÜMEGI VÁR 

A budai vár kétfejű sasos kályhacsempe-töredékeinek leírása után azért tárgyaljuk a 
sümegi várban előkerült kétfejű sasos kályhacsempe-töredékeket, mert azok között első látásra 
is sok egyezés mutatkozik. 

A 14. és 19. képen látható sümegi zöldmázas kályhacsempe-töredékeken ugyancsak egy 
kétfejű sas csőre látszik, amely hozzáér a kiterjesztett szárny legfelső evezőtollának felfelé álló 
végéhez, lejjebb egy szalag vége látható — mint a budai várban előkerült és leírt darabnál 
(5. kép) —, minden bizonnyal a 15, 20. és 23. képen látható töredékeken ábrázolt szalagokhoz 
hasonló. A budai várban előkerült töredék szalagja a 19. és 20. képen láthatókkal egyezik annyira, 
mintha ugyanazon mintával készítették volna. Minthogy a tárgyalt darabok eléggé kicsinyek, 
szükséges a kórdós további vizsgálata. Az említett, hasonló sümegi töredékeken látható szalag 
(15. kép) némileg eltér a hasonló budai darabtól, de teljesen hasonló jellegű, és anyaguk is igen 
hasonló, sárgára égetett. A 15. képen bemutatott töredék minden bizonnyal egy olyan típusú 
kályhacsempéhez tartozhatott, amelyhez a 14, 17 — 18, 21. ós 23. képen látható töredékek is tar-
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2. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe 
töredéke. Budai vár. XV. sz. első fele 

3—13, kép. Kályhacsempék töredékei. Budai vár. XVII. sz. vége 
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toznak. Ezt bizonyítja a szárnyvég és csőr helyzete, a szalagok, a sas mellébe helyezett, egyik 
oldalán vízszintes, másik oldalán haránt pólyás címer, a címer körül a sas testét borító pehelytoll 
és a nyak tollazatát kis, bemélyített háromszögekkel való ábrázolási mód. Ha összehasonlítjuk a 
sümegi címeres töredéket (21. kép) a budai címeres töredékkel (6. kép), ezeknél a daraboknál is 
kétségtelenné válik az egyezés, nemcsak a címer, hanem a címer körüli tollazat miatt is. Harmadik 
fontos egyezés a 3. és 14. képen látható csőröknél mutatkozik. De a csőr alatt elhelyezkedő szalag 
és a címeres töredékek nem teljesen egyeznek. A sümegi töredékek vizsgálata erre bizonyos fokig 
választ ad. A 15. és 23. képen bemutatott töredékeken a sas feje, nyaka és az alatta átfutó szalag 
alapján megállapítható, hogy a 16., valamint a 22. képen látható koronás töredékek is ehhez a 
típusú kétfejű sasos kályhacsempéhez tartoznak. A 25. képen látható, hasonló koronás töredék 
azonban kis változást mutat . A sas feje felett levő glória és a korona között nem látunk szalagot, 
mint az előbb leírtaknál. A sas nyaka azonban mélyített háromszögekkel borított, valószínűleg 
a 26. képen látható típus csoportjába tartozik, amely abban különbözik a már tárgyalt címeres 
töredékektől, hogy a nyak a sas testénél is vékony (26. kép), míg a másik típusnál lent vastag és 
felfelé arányosan vékonyodik (15. kép). 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a sümegi kétfejű sasos kályhacsempék között két nagyon 
hasonló típus van. Ezt a feltevést erősítik a további töredékek is, amelyek feltehetően ezekhez a 
rokon csoportokhoz tartozhatnak (28 — 35. kép). Ezeknél a combok, címer, láb és farokrész látható. 
A tárgyalt típushoz való tartozásukat a címer, a körülötte levő pehelytoll és a farok tollainak a 
szárnytollakhoz hasonló ábrázolása igazolja. A két rokon típus közti különbség viszont leolvasható 
a faroktollak közti csekély eltérésből (30. kép). Ehhez a típushoz tartozhat még a 33—-35. képen 
látható töredék. A 35. képen látható sümegi darabbal mutat rokonságot a budai töredékek közül 
a 8—9. képen bemutatott töredék. 

Megállapítható a felsorolt egyezésekből és csekély eltérésekből, hogy Sümegen volt két 
egymáshoz nagyon hasonló, csak igen kis eltérést mutató, zöldmázas, kétfejű sasos kályha
csempe típus, amelyek közül az egyikhez, a sas csőre alatti rövidebb szalagoshoz tartoznak a 
budai várban előkerült, ezekkel egyező töredékek is. A felsorolt formai egyezéseken kívül az anyag 
is minden esetben igen hasonló, finom szemcséjű, sárgára égetett agyag. A töredékekből is meg
állapítható, hogy egy jó képességű mester munkájával állunk szemben, aki biztos kézzel formálta 
a kétfejű sast, a koronát és a címert egyaránt; a formák, arányok helyes megválasztásával (18. kép), 
a részletek finom, ötletes megfogalmazásával, kidolgozásával egy képzeletbeli alak realisztikus 
ábrázolására törekedett. A tárgyalt darabok Sümegen készülhettek, ahol a XVII. századra a 
Dunántúl egyik legerősebb fazekasközpontja alakulhatott ki.22 

A fenti feltevést kívánjuk alátámasztani azzal a ténnyel, hogy a sümegi várban 1957—59-ben 
végzett ásatás során a tárgyalt típusokon kívül még további, más típusba tartozó kétfejű sasos 
kályhacsempéket is találtunk. A fent ismertetett rokon típusok nívóját nem éri el a 36—43. képen 
bemutatott, feltehetően egy csoportba tartozó újabb típus. Jól lemérhető ez a címernél (43. kép), 
amely igen elnagyolt. A combnál ugyan it t is egyéni módon, kiemelt háromszögekkel akarja a 
mester a tollazatot ábrázolni; de munkája korántsem sikerült úgy, mint az előző típus bemélyített 
háromszögekkel történt érdekes, jó hatású ábrázolása. A nyaknál is a kiemelt háromszögeket 
alkalmazta a mester (41. kép). Ennek a típusnak legjobban sikerült része — ha valóban ehhez 
tartozik — a sas fejei között levő korona (37. kép), a szárny, farok és láb (41. kép). A korona jobb 
oldalán 47-es szám, a kályhacsempe jobb felső sarkában pedig M betű olvasható (38. kép). Ez a 
mester is az osztrák—burgund címert ábrázolta, de a címer fölé korona is került. Burgundia címerét 
a Habsburgok rendszerint Ausztria címerével egyesítve használják, mivel ők Burgundia hercegei 
is. Ez a típus is hasonló anyagból készült, mint az előző, sárgára égetett és zöldmázas. Az anyag 
és az ábrázolás alapján bizonyosra vehető, hogy a XVII. században készült, a korona melletti 
47-es szám pedig egész pontosan meghatározza a készítés idejét, az 1647-es évet. Ehhez a típushoz 
tartozó töredékek az öregtorony D-i oldala előtt, a kápolnában és a ciszternában kerültek eddig 
elő. A 41. képen látható nagyobb töredék az öregtorony DNY-i sarkánál megtalált árnyékszék 
aknájából került elő, a XVII. század második felében készült habán kancsókkal és zöldmázas, 
delfines kályhaoromdíszekkel együtt. 
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14—26. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempék töredékei. Sümegi vár. XVII. sz. második fele 
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27—35. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempék töredékei. Sümegi vár. XVII. sz. második fele 
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36—43. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempék töredékei. Sümegi vár. XVII. sz. közepe 
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Ennek a típusnak alapján határozzuk meg az előtte tárgyalt rokon típusokat — és 
természetesen a budai várban talált néhány zöldmázas, kétfejű sasos töredéket is —• a XVII. 
század közepe tájára. A rokon típusokat nem sok idő választhatja el az 1647-es típustól. A formai 
eltérések csak kvalitásbeli különbséget mutatnak, a kompozíció azonossága az ismertetett töre
dékek alapján is felismerhető (korona, karmok, farok). A két típus közti kapcsolatot azonban 
elsősorban a combok és nyakak háromszögekkel (mélyített és kiemelt) történt ábrázolásában 
véljük megtalálni, amelyet ugyanazon gondolat kétféle módon való megfogalmazásának tartunk. 
A budai várban talált darabok a vár visszafoglalása után kerülhettek Budára a Dunántúlról, 
ahol régebbi negatívok alapján készülhettek. 

A legtöbb kétfejű sasos, zöldmázas kályhacsempe-töredék abból a típusból került elő a 
sümegi várban, amelyen a sas mellén egy kétkapus, vártornyos címer van, M F ING INS 1670 
monogrammal, felirattal (talán jelmondat rövidítése) és évszámmal. Ebből a típusból való az a 
darab is, amelyet Rómer Flóris a múlt század második felében lerajzolt Sümegen (44. kép). Ezt 
írta a kályhacsempe-töredókről: ,,. . . kályha fiók a Sümeghi várból, kétfejű sas csinosan kidol
gozva . . ."23 A sas, a címer és négy sarokban elhelyezett virágos, leveles díszítés igen jó kézről, 
ízlésről tanúskodik (45. kép). A szárnyak és farok tollai, a korona, a jogar, valamint a lábak 
aprólékosan, gondosan kidolgozottak, igen plasztikusak, mintha egy ügyes kezű szobrász fába 
faragta volna azokat. Feltételezhető, hogy a negatív fa dombormű után készült. A címer Kőszeg 
városáé, amelyet még Frigyestől kapott24 (45. kép). Valószínűleg Sennyei István veszprémi püspök 
készíttette ezt a zöldmázas kályhát a legjobb nevű sümegi kályhással sümegi várába, püspöki 
székhelyére. A Sennyei-családnak Vas megyében ós Kőszegen is birtokai voltak, így érthetővé 
válik, hogyan került a kőszegi címer a sümegi várba. A töredékek legnagyobb része a belső kapu
torony E-i sarkából, a belső várudvar oda csatlakozó szelvényéből, a farkasveremből és a farkas
verem előtti pártázatos, külső várfal alatti törmelékből került elő, ahová a lefutó csapadék lemosta 
a belső kaputorony É-i sarkából a törmelékkel együtt a kályhacsempe-töredékeket is. így kerül
hettek hasonló töredékek a közbeeső farkas verembe is. A lelőhelyek alapján az a feltevés alakult 
ki bennünk, hogy a belső kaputorony első emeletének E-i sarkában állhatott ez a zöldmázas, 
kétfejű sasos kályha — abban a szobában, amelyet a XVII. századi inventárok ,,úr szobájá"-nak 
neveznek. 

E feltevés mellett szól az a tény is, hogy a belső kaputorony mellett levő ,,darabontok 
szobájá"-nak K-i sarkában egy kemence alapjait tár tuk fel, a két helyiség e része közötti fal 
pedig erősen lepusztult, nyilván azért, mert ebben a falban helyezkedett el a két tüzelőtér közös 
kéménye, amely a boltozatok leszakadásakor teljesen elpusztult. 

Ez a típusú kályhacsempe is hasonló 
anyagú, sárgára égetett, hátsó lapján durva 
vászon lenyomatai láthatók. Minden bizonnyal 
ehhez a kályhához tartozott az a delfines da
rab, amely az öregtorony ENY-i sarkán feltárt 
árnyékszék aknájából került elő (47. kép). A 
fenti típushoz való tartozását jelzi a két delfin 
között alul elhelyezett virág, amely egészen 
olyan, mint a tárgyalt kétfejű sasos kályha
csempe sarkaiban elhelyezett virágok. Tulaj
donképpen csak a tetejéről hiányzik egy ko
rona, amely egy Nagyvázsonyban előkerült 
hasonló darabon megvan. Ez a lelet a sümegi 
fazekasok, kályhások jó hírét bizonyítja; készít
ményeiket ismerték és kedvelték a környéken. 

44. kép. Kétfejű, sasos kályhaesempe Sümegről 
(Rómer F. rajza) 
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EGRI VÁR 

Az egri vár régebbi és 1957 óta folyó 
ásatásakor több kétfejű sasos kályhacsempe 
került elő. Ezek egészen más jellegűek, mint 
az eddig tárgyalt darabok. Legrégebbinek 
— XVI. századinak — az a darab látszik, 
amely a korábbi ásatások alkalmával került 
elő25 (48. kép). A sima peremmel kereteit, má-
zatlan tükörben arányosan helyezkedik el a 
kiterjesztett szárnyú és lábú kétfejű sas, mel
lében elhelyezett címerben egyik oldalon két 
vízszintes, másik oldalon két haránt pólya. 
A sas fején glória, a fejek között korona van. 
A stilizált szárnyak végei felfelé állnak, a 
combok hengeres formájúak, a szétterpesz
tett , vékony lábak karmai között sem kar
dot, sem jogart nem ta r t a sas. A farok tollai 
ugyancsak igen stilizáltak. A leltárkönyv sze
rint az egri várban került elő ásatás alkalmával 
ez a kályhacsempe, XVIII . századi darabnak 
jegyezték be. Méretei: 2 1 x 1 9 , 5 x 6 cm. 

Ugyancsak a régebbi ásatások során 
került elő egy másik, kétfejű sasos kályha
csempe, de ez zöldmázas26 (49. kép). A négy
szög alakú, keskeny peremmel keretezett 
kályhacsempe közepén egy kiterjesztett szár
nyú kétfejű sas van kör alakú, pontokkal dí
szített szalag keretben, két feje között koro
na, a fejek és szárnyak között 1682-es évszám. 
A sast keretelő szalag és a kályhacsempe 
vékony pereme közti mezőkben indás díszí
téssel körülvett rozetták vannak. A sas ábrá
zolása naturalisztikusnak mondható, bár a 
sasfejek nem a legsikerültebbek. Különben 
az arányok és egyéb részletek, szárnyak, 
combok, lábak, az ábrázolás kompozíciója, 
valamint a részletek finom kidolgozása alap
ján ez a darab jó képességű népi fazekas 
mester munkájának tekinthető. A leltárkönyv 
szerint az egri várban került elő ásatás alkal
mával. Méretei: 21 X 21,5 X 6 cm. 

Az előbb leírt darabra sok tekintetben 
hasonlít egy másik kétfejű sasos, mázatlan 
kályhacsempe-töredék (50. kép), amely a vár
ban álló középkori püspöki palota emeletének 
ÉNY-i sarkán megtalált 11,5 m mély aknából 
került elő. A kályhacsempe mérete, pereme, 
a sarkokat díszítő rozetták, a sas farka, lábai, 

47. kép. Zöldmázas, delfiné s kályhaoromdísz. Sümegi 
vár. XVII. sz. második fele 

45. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhácsempe 1670-
ből. Sümegi vár 

46. kép. Sümegi kályhacsempe másolata. Iparművé
szeti Múzeum 



48. kóp. Mázatlan, kétfejű sasos 
vár 

kályhacsompo. Egri 

karmai nagyon hasonlítanak a 49. képen be
mutatott kályhacsempe megfelelő részeire. 
Az említett részletek és a kompozíció azo
nossága felveti annak lehetőségét, hogy a 
két darab között szorosabb kapcsolatot keres
sünk. Valószínűleg ehhez a típushoz tartozik 
az a zöldmázas kályhacsempe-töredék, ame
lyet szórványleletként találtak a Setét kapu 
környékén. A töredéken egy kinyitott csőrű 
madár fejét látjuk, alatta egy szárny eve-
zőtollainak végei, a töredék egyik szélén 
pedig olyan kör alakú keretelés egy darabja, 
amilyen a fent leírt mázatlan töredéknél 
övezi a kétfejű sast. Ez a töredék minden 
bizonnyal a tárgyalt típusnak zöldmázas 
példányához tartozott. Ez a mázas töredék 
viszont a mázatlan darab és az 1682-es év-
számú, zöldmázas kályhacsempe (49. kóp) 
közti szoros kapcsolatnak egy új abb bizonysá
ga, amely a máz hasonlóságában mutatkozik. 

Véleményünk szerint ehhez a csoport
hoz tartozik az a zöldmázas kályhacsempe

töredék, amelyen egy ügető lovas vitéz alakja látható. A korábbi kutatás ezt a kályhacsempét az 
egri vár legkorábbi régészeti anyaga közé sorolja viselettörténeti, fegyvertörténeti, stílustörténeti és 
stíluskritikai vizsgálat alapján.27 A vizsgált kucsma a XVII. század második felében is használatos, 
a szablya is inkább a XVII. századra jellemző, mint a XIV. századra. A rozetták és a növénydísz 
pedig megtalálható az egri vár 1682-ből való kályhacsempójén. Ugyancsak nagyon hasonló a sima, 
vékony keret és mindkét kompozícióra jellemző a tükör terének jó kihasználása. Mindkét darabnál 
jól megfigyelhető a naturalisztikus ábrázolásra való törekvés, a helyes arányok és részletek finom 
kidolgozása. Kvalitás tekintetében is egyenlő értékű darabok, s mindkettőből népi íz árad. A fel

sorolt egyezések alapján arra gondolunk, 
hogy a tárgyalt kétfejű sasos és lovas vitézt 
ábrázoló kályhacsempéket egy azonos, jó ké
pességű népi fazekas mester készítette, akinek 
műhelye Egertől nem nagy távolságra volt. 
E mester hatása érezhető a másik, mázatlan 
kétfejű sasos kályhacsempén is (50. kép), 
amelynek korát az 1690-es évekre tehet
jük. 

Az egri várban álló középkori püs
pöki palota emeletének ÉNY-i sarkán meg
talált, már említett aknából további, más 
típushoz tartozó kétfejű sasos kályhacsem
pék is nagy számban kerültek elő. A fent 
tárgyalt, mázatlan kétfejű sasos kályha
csempe-töredéknél (50. kép) ezek a darabok 
valamivel magasabban feküdtek, így elkép
zelhető, hogy azok valamivel fiatalabbak. 
A darabok összekeresése három típus meg
ismerését eredményezte. Mindhárom zöld

en i « v-u , -, ,,r •„ i ,i i -r-, . mázas, de a máz színében és minőségében 
49. kep. Zöldmázas, ketícju sasos kalyhacsempc. Egri , ° 

vár. 1682 különbség tapasztalható. 
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50. kép. Mázatlan, kétfejű sasos kályhacsempe. Egri vár. XVII. sz. vége 

Ábrázolás tekintetében a három közül legjobbnak tartjuk azt a darabot, amelyiket vékony, 
sima perem keretei, a glóriás kétfejű sas mellében egy címer helyezkedik el, egyik oldalán egy víz
szintes, másik oldalán két vagy három haránt pólyával (minden bizonnyal osztrák—burgund címer 
volt ez is), a kiterjesztett szárny evezőtollai felfelé állnak, a sas karmaiban nem tar t semmit sem. 
A nyakak közti részen kisméretű korona van, amelyből hullámzó vonalú szalagok kígyóznak alá 
(51. kép). A máz színe sötétzöld, tompa fényű, a kályhacsempe anyaga vörösre égetett. A sas 
arányai jók, de a nyomat nem elég éles.28 

A másik kétfejű sasos kályhacsempén a sas ábrázolása már korántsemolyan sikerült, mint a 
fent leírt darabnál. Erősen stilizált ábrázolás, a sas karmaiban egy kardot és egy jogart tar t (52. 
kép). Ez a darab is az említett akna felsőbb rétegéből került elő. Ebből a típusból került elő a leg-

12 Gerevich: Budapest régiségei 177 



51. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. Egri vár. XVII. sz. vége 

több darab. A jó fényű máz színezó'dése nem tiszta, sok sárgás folt van a zöldben. Méretei: 20X 22, 
5X5,5 cm.29 

A harmadik darabnál a kétfejű sas mellében egy ovális medalionban a Patrona Hungáriáé 
alakja látható, a sas karmai között kardot és jogart tar t (53. kép). Ez a darab is zöldmázas, a 
nyomat nem elég éles. Méretei: 21 ,5x21x5 ,5 cm.30 

A fent tárgyalt három zöldmázas kályhacsempe a püspöki palota említett aknájából 
került elő. Minden bizonnyal az épületben álló kályhák maradványai, amelyek a török kiűzése után 
kerültek az épületbe, és amikor megrongálódtak — esetleg az épület nagyobb arányú átépítésekor 
—, belekerültek az aknát feltöltő törmelékbe. Ilyenformán ezeket a darabokat is csak a XVII. 

század végén vagy a XVIII. század első fe
lében készíthették. Erre mutat a sasok és egyéb 
részletek (Patrona Hungáriáé) formai, vala
mint a kályhacsempék anyagának vizsgálata is. 

A török után a várat megszálló csá
szári haderő parancsnokai, tisztjei valószínű
leg hamarosan készíttettek kétfejű sasos kály
hacsempéket, elsősorban helyi mesterekkel, de 
nem egy esetben, bizonyára saját ízlésüknek 
megfelelő formában. Más esetben viszont rá
bízták teljesen a munkát a mesterre, aki aztán 
a saját ízlése szerint formálta meg a sasokat 
(gondolunk i t t a népi ízű darabokra). Rákóczi 
Ferenc szabadságharca alatt az egri vár éve
ken keresztül a kurucok kezén volt. Elképzel
hető, hogy ez időben a volt püspöki palotában 
álló kétfejű sasos kályhákat a kurucok össze
törték. Ezek lehettek a mélyebben fekvő, 1682-

52. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. Egri 
vár. XVII. sz. vége 
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53. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe 
Madonna alakjával. Egri vár. XVIII. sz. eleje 

54. kép. Zöldmázas, két
fejű sasos kályhacsempe. 
Egri vár. XVII. sz. má

sodik fele 

es és a köréhez tartozó darabok. A szabadságharc bukása után visszatérő császáriak ez esetben 
újabb kályhákat állíthattak. Ezek viszont az előző csoporttól elváló, később tárgyalt darabok 
lehettek (51 — 53. kép). 

Van még egy kétfejű sasos kályhacsempe-töredék az egri vár anyagában. Ez is a volt püs
pöki palotában került elő, de nem a mély aknából, ahonnan a többi darab. Jóval kisebb méretű, 
mint a többi, anyaga sárgára égetett, szép színű zöld mázzal bevont féldarab, valószínűleg ez is a 
XVII. század második felében készült (54. kép). A vékony nyakú, glóriás fejű sas szárnyának 
evezőtolla felfelé áll, karmában valószínűleg kardot tar t . A sas nyaka felett korona van, amelyből 
széles szalag fut alá.31 Méretei: 20,5 X 1 0 x 5 cm. 

FÜLEKI (FILAKOVO) VÁR 

A vár feltárásánál igen gazdag kerá
miai anyag került felszínre, amelyben kétfejű 
sasos kályhacsempék is voltak.32 E sasos kály
hacsempék közül az egyik zöldmázas, a másik 
pedig vegyesmázas. A címerbe helyezett heral
dikai sas, az alsó sarkokban elhelyezett gótikus 
jellegű indadísz, a vegyes máz alkalmazása 
(ónmáz is), valamint a történelmi események 
(1483-tól egy ideig királyi vár volt) adatainak 
vizsgálata alapján ezeknek a kályhacsempék
nek készítési idejét a XVI. század elejére 
tehetjük. 

55. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Püleki (Fila-
kovo) vár. XVI. sz. eleje 
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5 6. kép. Kétfej ű sasos kályhacsempe 
Adorján. (Sälard) vár. 1625 

ADORJÁN (8ÄLABD) VÁR 

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum kerá
miai anyagában egy darab kétfejű sasos kályhacsempe volt, 
amely 1945-ben a háborús események következtében kigyulladt 
raktárban összetörött. A kályhacsempéről készített fényképfel
vétel negatívj a azonban megmaradt (56. kép). A leltárkönyv
ben a következő bejegyzést olvashatjuk: ,,13 márc 11. Kály
hacsempe, sárgásbarna, arany lüszteres cserép. Hossznégyszögű, 
kissé kiemelkedő széllel. Középen reliefben kétfejű sas, szív
pajzsában a sárkányfogas Báthory címerrel. Fent 1625 évszám. 
— Találták Adorján várában, Szalárd mellett (Bihar m.) — 
Hossz. 23,5. szél. 14,5 cm—Véte l Rosenberg Márton (Nagy
várad). . ."3 3 Igen érdekes a vonalasán ábrázolt tollazat és a 
kétfejű sas mellébe helyezett Báthori-címer. A sas fejeinek for
mája és a vékony sima perem egy kicsit emlékeztet az egri, 
1682-es évszámú zöldmázas kályhacsempére. 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
KÉTFEJŰ SASOS KÁLYHACSEMPÉI 

A már előbb említett sümegi csoportba tartozó 1670-es 
kályhacsempe másolatán kívül az Iparművészeti Múzeumban 
még számos kétfejű sasos kályhacsempét találtunk. Ezek 

lehetővé tették számunkra, hogy néhány eddigi megfigyelésünket újabb bizonyító anyaggal 
támasszuk alá, s e kályhacsempe-típus vizsgálatát kiszélesítve ezzel a jelentős anyaggal, a hazai 
kerámiaművesség XVI—XVIII. századi történetét néhány eddig ismeretlen adattal bővítsük. 

Sajnos, ezeknek a kályhacsempéknek leltárkönyvi adatai nem tartalmazzák a lelőhelyeket. 
Néhány adat alapján azonban feltétlenül Erdélyben készülteknek tartjuk ezeket a darabokat. 
Hátsó peremképzésük csaknem teljesen egyező, elüt az ország más részein készített 
darabokétól. A sas ábrázolásában is nagy hasonlóság mutatkozik a csoporton belül, amely legin
kább a vékony, lent és fent azonos vastagságú nyakak, valamint a szív alakú test formálásánál 
mutatkozik. Egyik-másik csempének anyaga erősen kvarcos, csillámos szemcséjű, amely az 
Erdélyben készült daraboknál igen gyakori.34 

Van ebben a csoportban két kályhacsempe, amely kapcsolatba hozható az egri várban 
talált mázatlan, engobe-festósú darabbal (50. kép). Ennél a két darabnál is (57 — 58. kép) kör alakú 
keretbe komponálták a kétfejű sast, de it t a sarkokat nem rozettákkal töltötték ki, mint az egri 
daraboknál, hanem virágokkal, s a peremnek egy szélesebb felületét ugyancsak virágokkal díszí
tették.35 Az említett egri kályhacsempével leginkább a szárnyak tartanak rokonságot. A szárny
töveket kis háromszögekkel díszítik, de ezek erősen különböznek a tárgyalt sümegi töredékektől, 
törökös íz érződik rajtuk. Bár a többi, e csoportba tartozó darabbal részletekben sok hasonlóságot 
mutat ez a két kályhacsempe, mégis kiválik azok közül és az egriekkel tar t erős kapcsolatot. Ennek 
okát abban látjuk, hogy ez a két kályhacsempe az erdélyi magyar kályhások munkája, akik szoros 
kapcsolatot tar that tak a felvidéki fazekasközpontokkal. Véleményünk szerint az Egerben 
talált 1682-es évszámú és az azzal rokon mázatlan, engobe-festésű kályhacsempék Miskolcon 
készültek a már előbb említett zöldmázas, lovas alakosokkal együtt. Miskolc jelentős talál
kozási pontja lehetett az erdélyi és felvidéki kerámiai múvességnek is. I t t ötvöződhettek a két 
irányból jövő hatások, átvették a nékik tetszetős elemeket, de megtartották eredeti sajátosságai
kat. Bár az egri darabok hasonlóságot mutatnak az említett erdélyi kályhacsempékkel, mégis 
mások. Megmutatkozik ez a különbözőség a sas testének, farkának, fejének formálásán és az alkal
mazott díszítőelemeken is. Az Iparművészeti Múzeum említett két kályhacsempéjének korát a 
XVII. század derekára tesszük. 

Magyar mesterek munkájának tartjuk még azt a zöldmázas kályhacsempét, amelyet 1717-
ben készítettek. Fent G M monogram olvasható, a sas karmaiban kard és jogar, mint a XVII—XVIII. 
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57. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. sz. közepe. Iparművészeti Múzeum 

századi daraboknál általában. Érdekes ennél a darabnál a fonott keret és a test tengelyével derék
szöget bezáró két láb36 (59. kép). 

Hasonló a lábtartása annak a sasnak is, amelynek mellében egy koronás címer van (60. 
kép). Bár a perem, a sarkok díszítése nem egészen szokatlan számunkra, mégis a sas, a karmaiban 
tar to t t kard és jogar idegenné teszik ezt a jól megformált, plasztikus díszítésű kályha
csempét. Úgy gondoljuk, ez a darab az erdélyi szász ízlést tükrözi.37 Bár rajta idegen vonások 
tükröződnek, a szárny tollai, a nyak némi hasonlóságot muta t a sümegi várban talált egy-két 
töredéken lévővel (40. kép). Készítésének kora a XVIII . század elejére tehető. Ugyancsak az erdélyi 
szász csoportba sorolható az a zöldmázas kályhacsempe, amelynél a sas karmában országalmát 
ta r t (61. kép). Ebből a fajta kályhacsempéből a múzeum több darabot is őriz.38 A múzeum utolsó
ként tárgyalt darabja mázatlan, a stilizált sas olyan hatású, mintha fémbe mintázták volna. Ez 
a kályhacsempe is magán viseli az erdélyi darabok jellegzetességeit (szív alakú test, vékony, hosszú 
nyak). Hátsó peremkópzése megegyezik az eddig tárgyalt erdélyi kályhacsempókével39 

(62. kép). 
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58. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. sz. közepe. Iparművészeti Múzeum 

Az Erdély területén eló'került kétfejű sasos kályhacsempék lehetővé teszik az erdélyi 
keramiamuvesség további vizsgálatát. Néhány darab formáját tekintve az Adorján várában (Sälard) 
előkerült kályhacsempével hasonlítható össze (63 — 64. kép), ezeknek alakja is téglalap alakú, 
ami egy más formájú kályhára enged következtetni. Vékony peremük az egri darabokra emlékez
tet bennünket. Ebben a csoportban legjobb darab az Adorján várából (Sälard) előkerült kályha
csempe ós az 168?-ból való töredék (63. kép). A most tárgyalt három darab a XVII. század második 
felében készülhetett.40 

Az egyik kerámiával foglalkozó román dolgozat közöl három kétfejű sasos kályhacsempét,41 

amelyek közül egy 1620-ban készült (65. kép), a szárnyak alatt D S monogram van. Nagyon érde
kes a lehajtott fejű sas, a szívvel díszített szív alakú test, a hosszú, vékony nyak. Ez a darab is 
magyar mester munkájának tekinthető. A másik két kályhacsempe viszont arra utal, hogy a két
fejű sasos kályhacsempék román nyelvterületen is előfordultak a XVII. században. Az egyiken 
(66. kép) cirill írás, a másikon (67. kép) 1666-os évszám olvasható. A sasok nyaka ós szív alakú 
teste hasonló az erdélyi darabokéhoz, de a díszítő motívumok és azok alkalmazása elütő. 
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I t t kell megemlítenünk egy mázatlan, kétfejű sasos kalyhacsempet, amelyet Varsóban 
őriznek a Nemzeti Múzeumban (68. kép). Ezt a kályhacsempét a XVI. században készítették.42 

Némi hasonlóságot muta t az erdélyi magyar darabokkal. Könnyen elképzelhető, hogy ennél a 
kályhacsempe-típusnál kimutatható lesz a magyar és lengyel kerámiaművesség közti kapcsolat. 

Az elmúlt években végzett régészeti kutatás során az árvái (Orava) várban is találtak egy 
zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe-töredéket a felső törmelékrétegben43 (70. kép). Az anyag, a 
máz és a sas formai vizsgálata alapján ennek a darabnak készítési korát a XVII. század második 
felére tehetjük. Az eddig tárgyalt daraboknál nem láttunk olyan glóriát, amely a fejet csaknem 
teljesen körbe fogja. A nyomat igen elmosódott, kopott minta vagy gondatlan kéz által készült. 
Méretei: 2 2 x 1 2 x 7 , 5 cm. A sas arányai alapján feltételezhető, hogy ez is négyzetes alakú kályha
csempe volt. 

Ez év tavaszán találtak egy kétfejű sasos kályhacsempe-töredéket a nagyvázsonyi vár 
ásatásánál. A mázatlan, vörösre égetett agyagból készített kályhacsempén jól látszik a glóriás 
fej, felette kissé oldalt rozettás díszítés, a két fej között sematikus, vonalakból kialakított korona, 
amelynek szélső ágai a nyak alatt átfutó szalagdísszé válnak. A korona felett 1747-es évszám olvas
ható. Igen érdekes a külön darabból felerősített hátsó perem, amelyet erősen benyomott íves kikép
zéssel alakítottak ki (87/h. kép). A sas és egyéb részletek elnagyoltsága, valamint az ábrázolás népi 
jellege arra enged következtetni, hogy egy helyi, népi fazekas készítményével állunk szemben 
(71. kép). Feltevésünket némileg támogatja az a tény, hogy a községben 1726-ban hét virágzó 
céhet említenek, köztük a fazekasokét is.44 A töredék méretei: 20 X 7 X 5,5 cm. 

A hazánkkal szomszédos országok területén ugyancsak előkerültek kétfejű sasos kályha
csempék és töredékek. A hazai darabokkal való összehasonlítás miatt néhánynak képét közöljük. 
Ezek közül elsősorban az ausztriai darabok érdekesek számunkra (72 — 76. kép), hiszen a közölt hazai 
kályhacsempék a közös Habsburg-uralkodók idejében készültek, s uralmuk jelképeinek tekint
hetjük azokat. így érthető az a hasonlóság, amely ezek és néhány magyarországi darab között 
mutatkozik; különösen egyes részleteknél, nyakak, szárnyak, farok tollai stb. Ezek is négyzet 
alakúak, zöld mázzal bevonva, méreteik 25—28 cm között vannak. Korukat a XVI. és XVII. 
századra teszik.45 Az említett részletek hasonlósága mellett azonban jól látható az a nagy különb
ség, amely a két csoport között van. Az átvet t formát egyéni módon alkalmazták, sok változatban, 
s ezek közül nem egy felveheti a versenyt a jó külföldi darabokkal. 

A közölt ausztriai kályhacsempékkel erős rokonságot mutat a jugoszláviai kétfejű sasos 
kályhacsempék egyik csoportja, az 1668-as évszámú darabok (80. kép) és még néhány, kör alakú 
keretbe foglalt sasos csempe (82—83. kép). 
Ezek olyanok, mint az egyik közölt ausztriai 
kályhacsempe (76. kép). Feltehető, hogy 
Ausztriából vagy Magyarországból kerültek a 
horvátországi várakba, ahol feltárási mun
kák alkalmával találták meg.46 A jugoszláviai 
kályhacsempék — kétfejű sasos darabok —-
másik csoportja népies ízt áraszt magából. Sok 
közöttük a többszínű mázas töredék. Az egyik 
nagyon hasonlít (82. kép) az 1620-as évszámú 
erdélyi kályhacsempéhez (65. kép). A közölt 
számos darab közül csak ennek a kettőnek 
hajlik vissza csaknem teljesen a testéhez a fej, 
amely szinte szomorkás jelleget kölcsönöz az 
ábrázolásnak. Egy másik darab, pártacsempe 
(77. kép), a kisvárdai várban régebben előke
rült évszámos (1632), zöldmázas pártacsem-

59. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. 
1717. Iparművészeti Múzeum 
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60. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe. XVIII. sz. eleje. Iparművészeti Múzeum 
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pével mutat nagy hasonlóságot,47 mind formailag, mind a díszítést illetően. Ez a két adat, ha nem is 
bizonyítja a két terület közti közvetlen kapcsolatot, mégis felveti annak lehetőségét, hogy szoros kap
csolat lehetett a kerámiaművessóg területén az egy fő alatt élő országrészek, a hazánktól elszakított 
hódoltsági területek és a szomszédos országok kályhásai, fazekasai között ; a mintakincs egy része 
vándorolt és színezte egy-egy terület kialakult, hagyományossá vált formakincsét. A közölt dara
bok a samobori és susegradi várak ásatásai alkalmával kerültek elő. A leletek között i t t is találhatók 
delfines pártacsempék. A kétfejű sasos kályhacsempék korát a XVII. századra határozták meg, de 
néhány darabról feltételezik, hogy a XVI. században készültek. 

A közölteken kívül számos esetben találunk kétfejű sasos ábrázolásokat, amelyek évszám 
nélküli kályhacsempék korhatározásánál segítségünkre lehetnek. Ilyen például a késmárki (Kez-
marok) vár kápolnájának bejárata fölött elhelyezett Thököly-címer (85. kép), amelynek készítési 
ideje 1658. Találunk ilyen ábrázolásokat oklevelek vízjegyeiként,48 festményeken,49 vasművesséo-
remekein50 és ország címerében is.51 

A kétfejű sasos kályhacsempék leírása, koruknak meghatározása ós az ábrázolással kap
csolatos adatok ismertetése után megkíséreljük felvázolni e csempe-típusnak hazai történetét. 

Hazánkban a kétfejű sasos ábrázolás Dénes asztalnokmester pecsétjón jelenik meg 1328-ban. 
A XIV. században — eddigi ismereteink szerint — nem készítettek ilyen kályhacsempéket. Az első 
kétfejű sasos kályhacsempének töredékét véljük felfedezni abban a darabban, amely a budai vár 
keleti palotaudvarának VIII/2. sz. gödréből került elő 6,30 m mélységből, a 4. rétegből (2. kép). 
A sötétzöld mázas töredéken egy kétfejű sas egyik koronás feje, nyaka és szárnyának felső vonala, 
valamint az erőteljes, korai sasos ábrázolásokról ismert szárnykönyök látható. A sas fején korona, 
a szárny felső vonala felett pedig egy, a nyaktól induló, finoman hullámzó vonalú szalagdísz van. 
Ez a szalagdísz, s ennek a szárnyhoz való viszonya, valamint a szárny felső vonalának kialakítása 
biztos alapot nyújt ahhoz, hogy ezt a kis töredéket összehasonlítsuk a budai várban előkerült 
Zsigmond-kori kályhacsempék első csoportjába tartozó, brandenburgi sasokkal és magyar pólyák
kal négyeit, címerpajzs nélküli címerrel díszített kályhacsempékkel.52 Az összehasonlításra alkal
mas még a sas fejét díszítő korona is, amely nagy hasonlóságot mutat egy másik, Zsigmond címeré
vel díszített kályhacsempén látható, címer felett elhelyezett sisak koronájával.53 Az említett formai 
és kompozíciós hasonlóság mellett a töredék anyaga, valamint a máz is egyezik a Zsigmond-kori 

61. kép. Zöldmázas kályhacsempe. XVIII. sz. eleje. Iparművészeti Múzeum 
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62. kép. Mázatlan kályhacsempe. Erdély. XVIII. sz. Iparművészeti Múzeum 

kályhacsempék anyagával.54 A töredék készítését 1433 körül kereshetjük, amely időpont óta a két
fejű sast császári címerben használták. Bár a fent leírt hasonlóságok alapján a Zsigmond-kori 
kályhacsempék I. csoportjába sorolhatnánk a töredéket (1387—1408), készítésének korát mégis az 
az 1433 és 1437 közti évekre határozzuk meg, amikor Zsigmond már elfoglalta a császári trónt. 
A töredék vörösre égetett anyaga és a sötétzöld máz is inkább a IV. csoportra jellemző. Ennek 
a csoportnak egyik darabján55 látható sas csőre nagyon hasonló a tárgyalt töredéken levő sas cső
réhez, de a nyaktól induló szalag ezen a kályhacsempén hiányzik. 

A kétfejű sasos ábrázolás azután már csak a XV. század végéről ismert kályhacsempén, 
a már említett, teljes vértezetbe öltözött vitéz kezében tar to t t címeren jelenik meg. A XV. 
századból csak ez a két darab kétfejű sasos kályhacsempe ismeretes, mindkettő a budai vár 
királyi műhelyében készült. 

A XVI. századot a füleki (Filakovo) várból előkerült darabok képviselik a század elejéről 
(55. kép). Ezek közül az egyik vegyesmázas, zöld alapon, sárga címerpajzsban, fekete szárnyú, 
fehér mellű kétfejű sas, zöld koronával.56 A hazai anyagban egyelőre csak ezt az egy vegyesmázas, 
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63—64. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe-töredékek. Erdély. XVII. sz. második fele 

65. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Erdély. 1620 66. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. 
második fele 
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67. kép. Kétfejű sasos kályha-
csempe-töred ék. 

XVII. sz. második fele 

kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Varsó. XVI, sz. 

69. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. XVII. sz. 

70. kép. Zöldmázas, kétfejű sasos kályhacsempe
töredék. Arvai vár (Orava). XVII. sz. második fele 
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71. kép. Mázatlan, kétfejű sasos kályhacsempe-töredék. Nagyvázsony. 1747 

72—75. kép. Zöldmázas kályhacsempék. Ausztria. XVII. sz. 



76. kép. Zöldmázas kályhacsempe. Ausztria. XVII. sz. 

kétfejű sasos kályhacsempét ismerjük, amely 
ábrázolás szempontjából is egyedi darab, fel
tehetően egy felvidéki műhelynek készít
ménye. 

A XVI. század végén készülhetett az 
egri vár ásatása alkalmával előkerült mázatlan 
kályhacsempe (48. kép), amely ábrázolás te
kintetében kiválik az i t t előkerült jelentős 
anyagból. A sas combjainak hengeres formá
lása emlékeztet némileg a füleki (Filakovo) 
darabok ábrázolására, de egyébként nem kap
csolható össze azokkal. Minthogy azonban egy 
lengyel XVI. századi kályhacsempével is mu
tat némi hasonlóságot a comb és láb formá
lása, talán ennek a darabnak készítési helyét 
is a Felvidéken kereshetjük. Tulajdonképpen 
ezt a kályhacsempét tekinthetjük az első dara
bok egyikének, amely a Habsburg-családból 
származó közös uralkodó jelképeként jelent 
meg magyar földön; az ország területén állo

másozó idegen csapatok zászlóin, fegyverein és a magyar pénzeken megjelenő kétfejű sasok ha
tására, feltehetően először az idegen parancsnokok, tisztek kívánságára. Ez a folyamat az egri 
várban a XVI. század utolsó évtizedeiben következhetett be, s csak rövid ideig, a vár 1596-ban 
történt elfoglalásáig tarthatott . A török alatt ilyen kályhacsempék Egerben nem készülhettek, s 
nem is hozhattak be máshonnan sem ilyeneket a várba. 

Az ország töröktől meg nem szállt területein azonban éppen a XVII. században fejlődik 
ki ennek a kályhacsempe-csoportnak egy hazai változata, amely jól elkülönül a külföldi darabok
tól. Nem egy esetben — az idegen szimbólum ellenére — jó ízű, népies darab születik a magyar 
mester kezei között (48. kép). Az összegyűjtött darabok alapján a hazai anyagban egyelőre négy 
csoportot különböztethetünk meg a XVII. században (ezeknek minden darabja várakból került 
elő): sümegi, budai, egri és adorján-vári (Sälard) kétfejű sasos kályhacsempók. Minthogy az említett 
várak az ország különböző részein voltak (Dunántúl, Felvidék, Erdély) és az előkerült anyagban 
évszámos darabok is vannak, értékes adatokat szolgáltatnak leleteink e területek XVII. századi 
agyagművessógének történetéhez. A tárgyalt kályhacsempéken levő hasonlóságok, egye
zések arra mutatnak, hogy számolnunk kell az említett területek egymásra gyakorolt hatá
sával. 

A sümegi vár ásatása alkalmával felszínre került nagyszámú zöldmázas, kétfejű sasos 
kályhacsempe-töredék azt bizonyítja, hogy a XVII. század harmadik negyedében (1647—1670 
között) jó minőségű kályhacsempéket gyártottak a vár részére. Az évszám nélküli darabok is 
mind XVII. századiak, mert anyaguk, mázuk és a külön darabból kialakított hátsó perem méretben 
és formailag egyezik az évszámos kályhacsempókével. Ezeknek a daraboknak sok esetben művészi 
kivitele, nagy száma, népies ízt sugárzó kompozíciója, valamint egyéb történeti adatok azt bizo
nyítják, hogy Sümegen erős fazekasközpont volt a XVII. században, amely a környékbeli várakon 
kívül (Nagyvázsony) még a budai várba is szállított kályhacsempéket. Bizonyítja ezt az a két töre
dék, amely az anyag és máz azonosságán kívül méreteit tekintve is azonosságot mutat ; 
a két darab azonos negatívval készített kályhacsempe töredéke. Buda magyar lakossága a XVII. 
század végére erősen megcsappant, a magyar iparosok száma is bizonyára nagyon megfogyat
kozott. Könnyen elképzelhető, hogy a visszafoglalást követő időszakban más területekről szállí
tot ták Budára a szükséges árukat, így kályhákat is. Valószínűnek tartjuk, hogy így került a budai 
várba az a mázatlan kályhacsempe is, amelyet a lőportoronytól E r a ástak ki (1. kép). Rokon 
darabnak tartjuk a Samobor várából előkerült XVII. századi kályhacsempét (84. kép). A rövid 
szárnyak, azoknak formája, a sas karmaiban tar tot t kard és jogar, a fejek közé helyezett korona, 
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77—83. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe-töredékek. Jugoszlávia. XVII. sz. 
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84. kép. Kétfejű sasos kályhacsempe. Jugoszlávia 85. kép. Kétfejű sasos címer. Késmárk (Kezmarok) 
1658 

86. kép. Mázatlan kályhacsempe. Egri vár. XVIII. sz. elejt 
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87. kép. Kétfejű, sasos kályhacsempék metszetei: a) Eger (54. kép), b) Eger (48. kép), c) Eger (53. kép), 
d) Eger (59. kép), e) Eger (49. kép), / ) Eger (51. kép), g) Eger (52. kép), h) Nagyvázsony (71. kép), i) Eger 

(86. kép), j) Sümeg (45. kép) 

annak a szegélybe metsződő keresztje nagy egyezéseket és hasonlóságot mutat ; ezek a jegyek 
mind a XVII. század második felére utalnak. 

Az egri várban talált kétfejű sasos kályhacsempék közül a népies darabok műhelye Miskolc 
lehetett (49. kép). Ezt a feltevést a következő érvekkel kívánjuk alátámasztani: Egernek Miskolc-
cal már a XVI. század 70-es éveiben erős kapcsolata volt az agyagművesség vonalán, az ott dolgozó 
Miskolci Mihály személyén keresztül.57 A mester nevével ellátott egri kályhacsempék sárgásfehérre 
égetett anyaga és a későbbi, 1682-es évszámú kétfejű sasos kályhacsempe anyaga között feltűnő 
hasonlatosság van. De hasonlóságot tapasztalunk a máznál is. E két dolog hasonlósága fennáll az 
előbb említett kétfejű sasos és az egri, valamint a diósgyőri várban előkerült lovas alakos kályha
csempék között is, amelyeket azonos mester alkotásainak tartunk.58 A műhelynek Miskolcra való 
helyezése arra is feleletet ad, hogyan kerülhetett ez az 1682-ben készült kályhacsempe az egri 
várba, mielőtt azt a töröktől visszafoglalták volna. A mester a raktáron levő darabjaiból szállított 

13 Gerevich: Budapest régiségei 193 



kép. Zöldmázas kályhacsempe. Sümegi vár. XVII. sz. közepe 

a visszafoglalt Egerbe a király jelvényével díszített kályhacsempét, vagy a sürgős rendelést a régi, 
évszámos minta felhasználásával elégítette ki. E mester vagy tanítványa munkájának tart juk 
az egri „népies" darabokat is (48. kép), amelyek közül az egyiket fehér engobe-festéssel díszítették. 
Hasonló töredékek kerültek elő zöldmázas változatban is.59 

A többi egri kétfejű sasos kályhacsempét műhelyhez nem tudjuk kötni (50 — 54. kép), készí
tési idejüket a XVII—XVIII. század fordulójára tehetjük. Elképzelhető, hogy ezek már Egerben 
készültek. 

Az 1625-ben készített adorján-vári (Sälard) kályhacsempe kétfejű sasának mindkét feje, 
aombja és lába mutat némi hasonlóságot az egri vár 1682-es évszámú kályhacsempéje sasának 
czonos részleteivel, úgyszintén a szárny tollainak vonalas kezelése és a csempét keretező vékony, 
sima perem60 (56. kép). 

A tárgyalt kályhacsempék azt bizonyítják, hogy a XVII. század második negyedében 
mind gyakrabban találkozunk kétfejű sasos darabokkal a magyar várakban,6 1 ami szorosan 
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összefügg az idegen nemzetiségű zsoldos seregeknek hazánkba történő vezénylésével, váraink 
magyar védőseregének idegen zsoldosokkal való kicserélésével. A század második felében további 
mennyiségi növekedés mutatkozik, még általánosabb a kétfejű sasos kályhacsempék használata, 
hogy aztán a XVII—XVIII. század fordulóján, amikor váraink a török hódoltság megszűnte után 
általában elvesztik hadászati jelentőségüket — nagy részüket lerombolják —, megszűnjön ennek 
a fajta kályhacsempének készítése és használata is. (Minthogy ezt a csempefajtát a magyar várak
ban szolgálatot teljesítő katonaság a törökkel szemben álló, harcoló király jelképének tekintette, 
jelentősége a háború befejezése után lassan meg is szűnt.) 

A kétfejű sasos kályhacsempék magyarországi történetének felvázolásával, a tárgyalt 
darabok korának meghatározásával hozzá kívántunk járulni a mind nagyobb számban előkerülő 
— főleg váraink ásatásainál talált — régészeti anyag pontosabb korhatározásához, amit a már 
smert anyag, évszámos darabok és a remélhetőleg még előkerülő anyag lehetővé tesz majd. 
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színek múltja. Hadtörténeti Közlemények (1954) 
3—4. sz. 18—60. 

6 Horváth 8., A magyar állam czimere és a 
kétfejű sas. Bp. 1912. 

7 A tüskevári r. k. plébánián őriznek egy kályha-
csempét, amelyet kétfejű sas díszít, mellében címer, 
1911-ben készült. 

8 Holl I.— Voit P., Hunyadi Mátyás budavári 
majolikagyártó műhelye. Bud. Rég. XVH. köt. Bp. 
1956, 73—150. 

9 Szendrei J., Magyar hadtörténeti emlékek. Bp. 
1896, 648. old., 3421. kép. 

10 Szendrei i. m. 646. 
11 Uo. 648—650. old., 3421. kép. 
12 Uo. 894. old., 8638. kép. 
13 Uo. 895. old., 8644. kép. 
14 Mihalik i. m. 12. kép. — Kardot és jogart 

tart karmaiban a győri bástyamúzeumban kiállított, 
a XVIII. század végén a Fehérvári kapu fölött állt, 
nagyméretű, vaslemezből készített kétfejű sas is. 

15 Megköszönjük Holl Imrének, hogy a budai 
várban előkerült kétfejű sasos kályhacsempét ós a 
kisebb töredékeket közlésre átadta. 

16 Budapesti Történeti Múzeum — Vármúzeum. 
Ásatási szelvény: 511. 960/630. VIII—/58. 2. 12. 

17 Uo. Ásatási szelvény: Sz. á. — 28. 623—1054. 
18 Uo. Ásatási szelvény: K. T. P. 493—958/4. 2. R. 
19 Uo. Ásatási szelvény: 475—898. 
20 Uo. Ásatási szelvény: T. K. sz. 3,5—4,5. 
2L Uo. Ásatási szelvények: 1951/2153., 500— 

931/700. XIII. (Palotapince, XHI. gödör.) 
22 Sümegen a XVI—XVH. században erős fazekas

központ alakulhatott ki, az erős vár, a XVI. század 
közepétől püspöki székhellyé vált város kedvező 
feltételeket teremtett a viszonylagosan békés fejlő
déshez. A XVII. század első felében kelt püspöki 
adománylevelek is a város fejlődéséről tanúskodnak. 
A XVII. század végén a város iparos rétege jelentős 
lehetett. A XVIII. század elején Sümeg a dunántúli 
kuruc seregek egyik fő utánpótlási központja. Ekkor 
történik említés a sümegi szabókról, akik a hadsereg 
részére ,,mundér"-t készítenek. A fazekasokról csak 
későbbi adatokat ismerünk. A Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamarának 1876. évi statisztikai jelentése sze-
xint (Sopron 1878, I I . rész 1. füz.; Holl Imre szíves köz
lése) Sümegen 27 fazekas mester, 10 segéd és 10 inas 
dolgozott; kívülük még 83 kisiparost tartottak nyil
ván. Létszám tekintetében ez időben Zala megyében 
első helyen áll Sümeg. Nómethy Endre Zala megyei 
néprajzi gyűjtése szerint (Ethn. Adattár. 2468) 
1919-ben Sümegen még 52 fazekas dolgozott. 

23 Rómer-jegyz. I. köt. 69. — A töredékek alapján 
elkészítettük a kályhacsempe rajzi rekonstrukcióját 
{Koppány T.—Kozák K., A sümegi vár. Bp. 1958, 31). 
Az Iparművészeti Múzeum anyagának tanulmányo
zása közben több kétfejű sasos kályhacsempét talál
tunk, amelyek közül az egyik a sümegi 1670-es 
kályhacsempék mintájával készített másolat (46. kép). 
Méretei: 23,5 X 22,5 X 5 cm. A sümegi kályha
csempe méretei: 28,5 x 28,5 x 5,5 cm. Az Ipar
művészeti Múzeum kályhacsempéje mázatlan, hátul 
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kialakított pereme egyenes vonalú, merev, a leg-
újabbkori kályhacsempékhez hasonló. Az eredeti 
darab pereme gazdagon tagolt, a másolaté egyszerűbb, 
innen adódhatott a méretbeli különbség is. A címer 
a felső két betű kivételével egyezik, eltérés mutatkozik 
még a korona feletti keretező szalagon is, de ezek az 
eltérések jelentéktelenek, a másolással magyaráz
hatók. Sajnos, a lelőhelyre vonatkozó adatok hiányoz
nak. Köszönetet mondunk Cserey Évának, hogy a 
kétfejű sasos kályhacsempéket közlésre átadta. 

24 Borovszhy S., Magyarország vármegyéi és 
városai. Vas megye. Bp. 155, 276. •— Meg
köszönjük Holl Imrének, hogy felhívta figyelmünket 
a kőszegi és az osztrák—burgund címerekre. 

25 Eger, Dobó István Múzeum. Lt. sz.: 57.15.1. 
26 Uo. Lt. sz. : 57.16.1. — Amázat landaiab fehér 

engobe-festéssel díszített. Méretei: 21,5 X 21,5 X 6,5 
cm. Lt . sz.: 60.9.1. 

27 Kádár Z., A legkorábbi egri kályhacsempék. 
Arch. Ért . (1949) 102—106. 

28 Eger, Dobó István Múzeum. Lt. sz.: 60.5.1. — 
A régi ásatás anyagában ugyanezen típushoz tartozó 
mázatlan sarokcsempe is található. 

29 Eger, Dobó István Múzeum. Lt. sz.: 60.2.1. 
30 Uo. Lt. sz. : 60.4.1. — A kétfejű sas karmaiban 

tartott országalma és kard együttesen először VI. 
Károly (1711—1740) uralkodása alatt jelenik meg 
ábrázolásokon: K. Heffner, Die deutschen Kaiser-
und Königs-Siegel. Würzburg 1875, XXVIII. t. 153. 

31 Eger, Dobó István Múzeum. Lt. sz.: 60.6.1. 
32 Voit P. , Kerámiai emlékek. Nógrád megye 

műemlékei. Bp. 1954, 96—97. old., 20. kép. 
33 Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum. 

Lt. sz. : 13/1936. — Megköszönjük Parádi Nándornak, 
hogy felhívta figyelmünket az adorján-vári kályha
csempére. 

34 Az Iparművészeti Múzeumba 1912 táján 
bekerült Sigerus-gyűjteményben — amely Nagy
szebenből (Sibiu) került a múzeumba — igen sok 
hasonló anyagú tárgy volt. A most tárgyalt kályha
csempék is minden bizonnyal a gyűjteményhez tar
toztak. (Voit Pál szíves szóbeli közlése.) 

35 Iparművészeti Múzeum. Lt. sz.: 3699. és 
3700. (Méretei: 22 X 22 X 4 cm.) 

36 Uo. Lt. sz.: 8036. (Méretei: 21,5 X 22,5 X 5 
cm.) 

37 Uo. Lt. sz.: 15.692. (Méretei: 17,5 X 26,5 X 5 
cm.) 

38 Uo. Lt. sz.: 15.766. (Méretei: 22,5 x 22,5 x 5 
cm.) 

39 Uo. Lt. sz.: 3650. (Méretei: 20,5 X 21 X 4,5 
cm.) — A leltárkönyv szerint még néhány kétfejű 
sasos kályhacsempe gipszmásolatát is őrzi a múzeum, 
sajnos, ezeket nem tudtuk megtekinteni. Leltári 
számaik: 3701, 3702, 3703, 3704, 3698. 

40 I t t említjük meg, hogy az Országos Műemléki 
Felügyelőség Fényképtárában őriznek egy képet 
(lt. sz.: 28922), amely egy karos gyertyatartót ábrá
zol; középen egy glóriás kétfejű sas, mellében Erdély 
címere. A gyertyatartót a zalatnai (Zlatna) gör. kat. 
templomban őrzik. 

41 B. Slutineanu, Ceramica Feudalá Romíneasca. 

Studii de Arta. Editura de stat Pentru Literature si 
Artä 1958. 

42 Varsó, Nemzeti Múzeum. Lt. sz. : M. N. 12 193. 
(Méretei: 18 X 18 X 7 cm.) A sas mellében szív alakú 
címer, kettős kereszttel. 

43 Árvái vár (Orava), Múzeum. Megköszönjük 
Pavel Caploviönak, a múzeum régészének, hogy 
lehetővé tette számunkra a kályhacsempe vizsgálatát 
és fényképezését. 

44 Németh G., Adatok Nagy-Vázsony történetéből. 
Veszprém 1901, 102. — Megköszönjük Éri Istvánnak, 
hogy a Nagyvázsonyban előkerült kályhacsempe
töredéket közlésre átengedte. 

45 K. Strauss, Kacheln und Öfen der Steiermark. 
Graz 1940, XXXI . t . Különös darab az, amelynél a 
korona és a nyakak által bezárt rész egy emberi 
arcot mutat, mintha a korona fejen lenne. A sasok 
karmaiban gyakori a korona és a jogar. 

46 T. Stahujak—O. Kloucar, Pecnjaci starih gra-
dova Samobora i Susegrada. Tkalöicev Zbornik. II. 
köt. Zagreb 1958. 

47 Éri T., A kisvárdai vár kálybacsempéi. FA VI 
(1954) 148. 

48 Országos Levéltár. Dicalis conscriptio. 1574. 
Zala megye. Tom. LIV. 

49 Borovszhy S., Magyarország vármegyéi és 
városai. Bp. 1898, 544. 

50 W. Hentschel, Karsächsischer Eisenkunstguss. 
Dresden 1955, 251. 

51 Űj Magyar Lexikon. I. köt. Bp. 1959, 59. 
52 Holl I., Középkori kályhacsempék Magyar

országon. I. Bud. Rég. XVIII. köt. Bp. 1958, 229. 
53 Uo. 230. 
54 Holl Imre szíves szóbeli közlése. 
55 Holl i. m. 244. 
56 Voit Pál szíves szóbeli közlése. 
57 Voit i. m. 98. 
58 Méri I., Nadabi kályhacsempók. Arch. Ért . 

(1957) 2. sz. 187—206. Dolgozatában az egri lovas 
alakos kályhacsempéket a XVI. század végére teszi, 
azzal a megjegyzéssel, hogy ha Eger 1596. évi elfog
lalását nem vennénk figyelembe, a XVII. század 
első felére is keltezhetnénk. Az egri vár 1957 óta 
folyó ásatásánál több ilyen darabot találtunk, ez 
ideig minden esetben XVII—XVIII. századi anyaggal 
vegyesen, főleg a kazamaták feltöltődéséből. A vár 
említett elfoglalását figyelmen kívül hagyhatjuk, s 
a közölt 1682-es kétfejű sasos kályhacsempével 
történt egybevetés után korát a XVII. század második 
felére tesszük. 

59 Eri i. m. — A fehér anyagú kályhacsempék 
egyik sajátosságaként említi, hogy azok azonos 
mintával mázatlanul és mázzal is előfordulnak. 
Ilyen töredékeket Egerben is találtunk. Feltehető, 
hogy Eger mellett Kisvárdát, Sárospatakot és talán 
még más várakat is el tudott látni Miskolc fazekas
os kályhásáruval. 

eo Az erdélyi és az egri kétfejű sasos kályha
csempók közti kapcsolatokról már több ízben említést 
tettünk. A kézirat elkészülte után került elő az egri 
várban álló gótikus püspöki palota ÉK-i sarkán fel
tár t aknából egy mázatlan, vékony peremű, vörösre 
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égetett, erősen kvarcos, csillámos anyagú kétfejű 
sasos kályhacsempe felső töredéke (86. kép), amely 
anyaga, a sas fejének, nyakának és szárnyának 
ábrázolása révén formailag az erdélyi csoportba 
sorolható. Korát a XVII—XVIII. század fordulójára 
tesszük. (Lt. sz.: 60.47.1.—Méretei:18x 12,5x5,5cm.) 

61 Végh Qy., Bozsok. Dunántúli Szemle, Szombat
hely (1944) 89—99. — A dolgozatban említés történik 
egy 1699-ben kötött családi egyezségről, amelyben 
egy kétfejű sasos kályháról is írnak. A hatalmas 
zöld kályha csempém 1699-es évszám, a sas fölött 

az ifjú I. József képe, körülötte ,,Josephus Koenig 
in Hun." körirat. A szerző szerint ez a mestermunka 
a kőszegi gerencséreket dicsérte, de ma már csak 
töredéke maradt meg. (Megköszönjük Voit Pálnak, 
hogy felhívta figyelmünket erre az adatra.) — A fent 
említett hatalmas zöld kályha valószínűleg olyan 
nagyméretű kályhacsempékből készült, mint a sümegi 
várban előkerült kétfejű sasos, 1670-es évszámú, 
kiegészített darab (45. kép), amelyen a kőszegi címer 
látható a sas mellén. 
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K. КОЗ AK 

ИЗРАЗЦЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДВУГЛАВОГО ОРЛА В ВЕНГРИИ 

За последние годы в ходе раскопок (во 
дворцах и крепостях Буды, Эгера, Фила-
кова, Надьважонья и Шюмега) было обнару
жено много, до сих пор малоизвестных, израз
цов с изображением двуглавого орла, одна 
часть которых датирована годом их изгото
вления, и следовательно они весьма хорошо 
могут быть использованы для определения 
возраста комплексов находок. Их ценность 
повышается еще и тем, что наряду с датой 
изготовления, их материал, способ изготовле
ния, фигуры и орнаменты примененные в 
украшениях предоставляют весьма хорошую 
возможность для сопоставления и определе
ния возраста. Другая группа обнаруженных 
изразцов с изображением двуглавого орла не 
имеет датировки. Возраст последних мы же
лаем определить сравнением с датированными 
изразцами, далее исследованием их материала, 
способа изготовления и формы орлов, разу
меется с учетом условий их обнаружения. 
При исследовании формы орлов большую по
мощь оказали изображения двуглавых орлов 
на гербах, монетах, оружии и знаменах. В от
дельных случаях такие изображения обнару
живались также на живописях, в виде водяных 
знаков, на бумаге рукописей, и также на 
шедеврах кузнечных работ. При исследовании 
венгерского материала были по возможности 
использованы также доступные венгерским 
исследователям изображения двуглавых орлов 
в соседних странах (в Австрии, Чехословакии, 
Югославии, Польше, Германии и Румынии). 

В Венгрии изображение двуглавого орла 
впервые появилось в 1328 году на печати 
предка рода Сечи стольника Денеша, а позже 
оно встречается также в гербах родов Балог 
и Деренченьи. Согласно нашим нынешним 
сведениям в XIV в. не изготовлялись изразцы 
с изображением двуглавого орла. В Венгрии 
наиболее древние изразцы с таким изображе
нием предположительно изготовляли в пер
вой половине XV в., один экземпляр которых, 
по мнению авторов, представляет обнаружен
ный в ходе раскопок последних годов в восточ
ном дворе крепостного дворца Буды фрагмент 
изразца с темнозеленой эмалью и с изображе
нием орла с венцом на голове. На фрагменте 
видно шейка орла, верхняя линия крыла, из
вестное из ранних изображений мощное ко
лено крыла и исходящий от шейки тонковол
нистый лентообразный орнамент. Эти детали 
предоставляют надежную основу для того, 
чтобы сопоставить небольшой фрагмент с об
наруженными в крепостном дворце Буды из
разцами эпохи короля Сигизмунда с изобра
жением одноглавых, бранденбургских орлов. 
Венец же на голове орла можно сопоставить 

с другим изображением на изразце, украшен
ном гербом Сигизмунда. Большое сходство 
упомянутых деталей делает очевидным, что 
данный фрагмент является куском до сих пор 
неизвестного изразца с изображением двугла
вого орла, что доказывается материалом из
разца, как и примененной эмалью. Возраст 
фрагмента можно отнести к периоду между 
1433 и 1437 гг., когда Сигизмунд уже вступил 
на императорский престол, и в своем гербе и 
печати начал пользоваться изображением дву
главого орла. 

Затем изображение двуглавого орла извест
но на изразце лишь с конца XV в.; этот изра
зец был изготовлен также в Буде в королев
ской мастерской в период 1480—1490 гг. Изоб
раженный на изразце витязь в полной броне 
держит в руке герб с двуглавым орлом. Этот 
изразец является одним из самых удачных 
творений роскошного двора Матиаса. Эти два 
изразца изготовлялись в эпоху, когда Вен
грия была одна из значительных наций Европы 
и двуглавый орел отражал тогда великодер
жавное положение страны, не так как позже, 
полное отсутствие национальной политики. 
В конце XV в., после смерти Матиаса, насту
пил политический и экономический упадок, 
достигший своей низшей точки в 1526 г., когда 
победа турок в сражении под Мохачем при
вела к потере Венгрией независимости, и 
страна была раздроблена на три части. 

XVI век представлен изразцами, обнару
женными в Фюлекской (Филаковской) кре
пости. Один из них изготовлен зеленой, а 
другой смешанной эмалью, но по одинаковому 
образцу. На изразце со смешанной эмалью 
виден на зеленом фоне в желтом щите герба 
двуглавый орел с черными крыльями и белой 
грудью, с зеленым венцом на голове. В вен
герском материале покамест известен только 
этот единственный изразец со смешанной 
эмалью и двуглавым орлом, который также в 
отношении изображения является единст
венным экземпляром, и предположительно из
готовлен в начале XVI в. одной мастерской в 
Северной Венгрии. 

Нам неизвестны изразцы последующих пе
риодов с изображением двуглавого орла. На 
монетах двуглавый орел также появился лишь 
во второй половине XVI в.; на своей груди 
орел носит объединенный герб страны и вла
стителя. Этот герб появился опять на венгер
ской земле, на территории королевской Вен
грии, в качестве символа совместного власти
теля, и все чаще можно было видеть изобра
жение двуглавого орла, украшенного гербом 
Габсбургов на знаменах и оружии стоявших 
гарнизоном на территории страны чужезем-
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ных войск. Замки в неокуппированной тур
ками, но совершенно обедневший части страны 
также почти без исключения попали в руки 
короля и следовательно понятно, что при рас
копках на территории венгерских крепостей 
в большом количестве обнаруживаются из
разцы с изображением двуглавого орла, ведь 
служившие в крепостях гарнизоны рассмат
ривали их символом противостоящего тур
кам и воюющего против них короля. Несмотря 
на это, нам до сих пор неизвестно ни одного, 
надежно датируемого находка времен второй 
половины XVI в. По мнению автора это нахо
дится в связи с тем обстоятельством, что гар
низоны крепостей в XVII в. во все большей 
мере заменялись чужеземными войсками. В 
первой половине XVII в. уже по всей стране 
встречаются изразцы с изображением двугла
вого орла, даже на территории трансильван
ского княжества. Во второй половине XVII в. 
применение такого рода изразцов следует счи
тать общераспространенным в венгерских кре
постях. После прекращения турецкого вла
дычества эти крепости утратили свое страте
гическое значение и в начале XVIII в. присту
пили к их полному сносу. Этим прекратилось 
также применение изразцов с изображением 
двуглавого орла. Во второй половине XVIII в. 
такие изображения на изразцах встречаются 
весьма редко. 

Обнаруженный, собранный и исследован
ный археологический материал предоставил 
возможность дополнить историю венгерского 
керамического искусства в XV—XVIII вв. 
несколькими до сих пор неизвестными дан
ными. Выявилось, что на ранних изображе
ниях двуглавого орла — это относится также 
к монетам, оружию и знаменам — орел не 
держит в своих когтях ни сабли, ни булавы, 
венец находится на голове орла, а не в поле 
между двумя головами под краем, над голо
вами нет ореола, и концы маховых перьев на 
крыльях расположены в направлении ниж
них углов. На поздних изразцах из XVII— 
XVIII вв. хотя и иногда встречается, что орел 
не держит сабли и булавы в когтях, однако, 
на ранних экземплярах он ни в одном случае 
не имел никаких предметов в своих когтях. 
На поздних экземплярах маховые перья кры
льев во всех случаях расположены в напра
влении верхних углов. 

Относительно каждого экземпляра обсуж
даемого материала — за исключением мате
риала Музея при кладного искусства — можно 
установить, что он был обнаружен в крепостях. 
В ходе исследования изразцов материал был 
разбит на следующие группы: будайский, за
дунайский (Шюмег, Надьважонь), северо-вен-
герский (Филаково, Эгер), из окраины Север
ной Венгрии (Мишкольц, Эгер) и трансиль
ванский материалы. 

Будайский материал из XV в. был изго

товлен королевской мастерской, представляет 
органическую часть последней, и только ико
нографически относится к группе изразцов с 
изображением двуглавого орла, однако, по
ка еще нельзя выявить никакой связи его с 
позднейшим материалом, даже не с будай-
ским. Позднейший будайский материал по
казывает австрийские и задунайские влияния, 
и относительно одного экземпляра было до
казано, что он был изготовлен вместе с обна
руженным в Шюмеге экземпляром. 

Фрагменты изразцов с изображением дву
главого орла, обнаруженные в шюмегской 
крепости, изготовлены без исключения зеле
ной эмалью; они относятся к 4—5 видам и 
их фронтонным украшением было предполо
жительно изображение дельфина. Здесь ве
роятно находился значительный центр гон
чарного и печного ремесел, изделия которых 
обнаруживаются даже в Буде и Надьважоне. 
Среди фрагментов встречаются также высо
кокачественные экземпляры. Производство из
разцов с изображением двуглавого орла на
чалось в Шюмеге предположительно под ав
стрийским влиянием, однако, чужеземная фор
ма изразцов по всей вероятности преобразовы
валась соответственно местному вкусу. Об
наруженный в Надьважоне изразец также от
носится к этой группе, но он повидимому явля
ется работой народного, местного гончара. 

В группу материала из Северной Венгрии 
можно причислить собственно говоря только 
изразец из Филакова. (Фюлека). Он показы
вает известное сходство с одним из изразцов 
без эмали из Эгера, и с одним экземпляром из 
Варшавы. Можно предполагать, что в данном 
случае мы имеем дело также с одним из про
явлений тесной польско-венгерской политиче
ской, экономической и культурной связи. 

В группу материала из окраины Северной 
Венгрии следует отнести изразцы из Эгера, 
значительная часть которых по мнению авто
ров была изготовлена в Мишкольце. В Миш-
кольце был значительный центр гончарного 
и печного ремесел, поддержавший оживлен
ные отношения с территориями Трансильва-
нии и Северной Венгрии. Это доказывается 
сходством между находками, обнаруженными 
в крепостях Эгера, Филакова, Диошдьера, как 
и в Мишкольце. В ряде случаев можно выя
вить также идентичность мастера. Некоторые 
из обнаруженных в Эгере, но, по мнению ав
тора, изготовленных в Мишкольце изразцов, 
показывают выраженное сходство с изготов
ленными в Трансильвании изразцами. Другие 
же позволяют делать вывод о задунайских 
и австрийских связях. 

Характерным для трансильванской груп
пы является тонкая шея орла, средцевидное 
оформление тела, и сильно кварцевый, слюдя
нисто-зернистый материал изразцов. Можно 
выявить много сходства с эгерскими и румын-
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скими изразцами, но и в югославском мате
риале проявляется некоторое трансильван
ское влияние. Известные нам изразцы из Юго
славии также были обнаружены в крепостях; 
один экземпляр показывает сильное сходство 
с фронтонным украшением, обнаруженным в 
крепости Кишварда, причем эти изразцы име
ют то же черты, которые можно обнаружить 
также в трансильванской группе. Среди юго
славских изразцов с изображением двугла
вого орла имеются также экземпляры с много
цветной эмалью, которые в отношении ком
позиции совершенно идентичны с австрий
ским материалом. 

Известные нам изразцы с изображением 
двуглавого орла из материала соседних стран 
были раскрыты на территории, соседней с 
Венгрией, которая в XVI—XVIII вв. также 
находилась под властью королей из дома 
Габсбургов. Исключением является только 
Трансильвания, которая была самостоятель
ным княжеством, и где происхождение обна
руженных изразцов с. изображением двугла

вого орла еще является отчасти открытым во
просом. Говорящие на немецком языке сак
сонцы и торговые связи, существовавшие со 
соседними территориями наверно играли роль 
и в том, что в Трансильвании также изготов
лялись такие изразцы. 

Разработкой обнаруженных в ходе раско
пок на территории венгерских замков в боль
шом количестве изразцов с изображением дву
главого орла, автор стремился внести вклад 
в историю венгерского керамического искус
ства XV—XVIII вв., путем публикации дати
рованных экземпляров, а определением воз
раста изразцов, до некоторой степени способ
ствовать более точному определению возраста 
археологического материала. Следует надеять
ся, что обнаруживаемые в будущем изразцы с 
изображением двуглавого орла, как и разра
ботка нами до сих пор еще неизвестного, опуб
ликованного, или находящегося в венгерских 
или зарубежных музеях подобного материала, 
предоставит возможность для решения еще 
невыясненных проблем. 
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P. BBESTYÁNSZKY ILONA 

A PEST-BUDAI ÖTVÖSSÉG A XIX. SZÁZADBAN 
(A BUDAPESTI TEMPLOMOK KINCSTÁRAI ALAPJÁN) 

' • \ . ' 

Előző tanulmányunkban a budapesti templomok kincstáraiban levő műveik alapján a 
XVIII. században működő pest-budai ötvösök művészetét világítottuk meg.1 Most a XIX. századi 
pest-budai ötvösség képét kívánjuk felvázolni, ugyancsak a budapesti templomok kincstárai 
alapján, de a pest-budai ötvösök világi rendeltetésű műveivel is igyekszünk a képet plasztiku-
sabbá tenni. 

A XVIII . század végén Buda és Pest — gazdasági, politikai és kulturális szempontból 
egyaránt — az ország központja lett. A kibontakozó magyar nemzeti mozgalom gócpontja, 
szellemében — bár a lakosság jelentős része továbbra is német — egyre inkább magyarrá válik. 
Fővárosunk fejlődéséhez hozzájárult, hogy I I . József a Helytartótanácsot és a magyar kamarát, 
mely a gazdasági és közigazgatási irányítás központi szerve volt, 1783-ban Budára helyezte át . 
A század végén Buda mindinkább alárendelt helyzetbe került a fiatal, erősen fejlődő, főleg magyar 
lakosságú Pesttel szemben. Pest kereskedelmi fontossága az országos hírű vásárok révén egyre 
nőtt, s mivel a város a fő kereskedelmi útvonalak találkozásánál fekszik, újra az ország kereske
delmi központja lett. A gazdasági fejlődés a lakosság számának erőteljes növekedését hozta 
magával. 1799-ben lakosainak száma 29 870, míg Budáé és Óbudáé együttesen 24 306. A lakosság 
foglalkozása szempontjából Pest lényegesen különbözött Budától. Budán főleg a feudális arisz
tokrácia és a magas hivatalnoki réteg lakott, Pest viszont az iparos és kereskedő polgárok városa volt. 

A XIX. század virradatán a két város, de különösen Pest, nagyot lendült. A Habsburg 
gyarmati elnyomás és a feudális viszonyok béklyóitól fékezve ugyan, de mégis kibontakozóban 
volt az ipari termelés. Manufaktúrák alakultak, sőt néhány gyár is létesült. Nagy jelentőségű 
Széchenyi István kezdeményezése a gazdasági élet és a közlekedés fellendítésére. Széchenyi nem
csak a kor reformmozgalmainak, a magyar tudomány és mezőgazdaság fejlesztésének volt harcosa, 
hanem Pest-Buda egyesítésének is. A város fejlődését még az 1838. évi borzalmas erejű árvíz sem 
tudta hosszabb időre visszavetni, s amikor az első állandó Duna-híd, a Lánchíd felépült, a három 
város összeolvadt. Ezt már csak formálisan pecsételte meg az 1872-ben hozott egyesítő törvény. 
A vasúti közlekedés megindulása és a bankok alakulása is a kapitalizmus kezdetét bizonyították, 
egyben elősegítették a két város, elsősorban a gazdaságilag gyorsabban fejlődő Pest nagyvárossá, 
majd világvárossá alakulását. 

Kossuth a polgári forradalom híveként a nemzeti függetlenségért s az ország ipari ós 
polgári átalakulásáért, szükségszerűen Pest és Buda fejlődóséért is harcolt. Szerepe igen nagy 
jelentőségű előbb az iparegyleti, majd a védegyleti mozgalomban is, amelynek segítségével az 
ipar képviselői a haladó nemességgel együtt az ipar hazai fejlődését mozdították elő. 

A XIX. század társadalmi átalakulása Magyarországon a francia forradalom 
szelétől érintett köznemességnek a fejlődő polgársággal való összefonódását hozta magával. 
E réteg volt a nemzeti és polgári haladó mozgalmak legfőbb bázisa. A függetlenségi harcok fő 
székhelye Pest-Buda. I t t működött Széchenyi, ós a haladó mozgalmak legfőbb irányítója, Kossuth, 
a pesti forradalmi értelmiségi ifjúság példaképe és vezére. I t t tör t ki az 1848-as márciusi forra
dalom, itt alakult meg a felelős magyar kormány. A nemzeti függetlenségért és polgári átalaku
lásért folytatott harc szükségszerűen a nemzeti kultúráért vívott harccal párosult, amely először 
az irodalom, később a képzőművészetek fellendüléséhez vezetett. 
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A fejlődő várost tervszerűen építette és „szépítette" a József nádor irányította, 1804-ben 
alakult Szépítő Bizottmány. Az 1838. évi pesti árvíz után nagy ütemben újraépülő város a fejlő
désnek induló kapitalizmusban a megnövekedett és köznemességgel összefonódott polgárság 
igényeit tükrözte. 

A nagy fejlődés a céhek életében is változásokat hozott. A mesterek száma jelentősen 
növekedett. Pesten és Budán is ötvösdinasztiák alakultak ki, s a kézműves jellegű termelésről 
lassanként a manufakturális jellegüre tértek át, hogy a polgárság nagyarányú keresletét kielégít
hessék. Jellemző példája ennek Giergl, a Prandtnerek, valamint Laky Károly működése Pesten, 
Budán pedig a Gretschl-műhely. A formák az uralkodó korízlés, de főleg a polgárság igényeinek 
megfelelően leegyszerűsödtek, szépségük vonalvezetésükben, arányaikban és a gondos trébelésben 
és cizellálásban nyilvánul meg. A díszítmények mértéktartóak. 

A XIX. században az egyházak gazdasági alapja a napóleoni háborúkat követő elsze
gényedés folytán csökkent, a nagyarányú megrendelések gyérültek, az egyházi szerelvényeket is 
csaknem mind szériában készítették a több segéddel dolgozó ötvösműhelyek, amelyek lényegében 
már manufaktúrák voltak. 

A legtekintélyesebb pesti ötvösnek, Prandtnernek műhelyében már a század elején meg
jelennek a szériakészítmónyek, amelyek még magas színvonalon állanak, a század közepe felé 
azonban az ötvösség általános színvonala a tömegtermelés miatt hanyatlik. 

Az Ötvösök jó képességűek voltak ugyan, de a nagyigényű, nagykoncepciójú feladatok 
helyett a jobban kifizetődő polgári használati edényeket készítették. Leggazdagabb munkaterü
letük a reformkori vagyonosodó polgárság megnövekedett életigónyének kielégítése. Csak a 
rimaszombati születésű Szentpéteri József tör magasabbra. Fantáziájával és ötletességével a 
reformkorszak fiaihoz hasonlóan nemzete dicsőségét akarja szolgálni, művész akar lenni, lelket 
lehelni az anyagba, megcsodált csataképeket, emberi szenvedélyeket akar tróbelő kalapácsával 
megjeleníteni. Műveivel túlnő a pest-budai Ötvösség keretein. Bécs, München, London csodálja 
művészetét. Virtuozitásáért Bécsben és Párizsban kitüntetik. 

A századfordulón és a XIX. század első felében a pesti ötvösmestereknek Paschberger, 
Giergl, a Prandtnerek és Szentpéteri által képviselt művészi színvonala igen magas, úgyhogy a 
XIX. század első évtizedeiben Pest válik a magyar ötvösség központjává. Mellette hanyatló, de 
még mindig fényes szerepet játszik Buda. 

Budán a legszámottevőbb szerepet a Gretschl-család játssza. Az ötvösség két nemzedéken 
át apáról-fiúra öröklődik; szerepük a budai céh életében szinte uralkodó jellegű, a Budapesti 
Történeti Múzeum Újkori Osztályán őrzött inas- és legénykönyv adatai szerint a legtöbb ötvös
inas Gretschléknól tanult, vagy a remek készítésére oda utalták, s a legtöbb legényt szintén ők 
szabadították fel. — Művészetükben a hazai empire és biedermeier stílus jeles képviselői. 

A dinasztia megalapítója a csehországi Miltscheiben született, Franz Lintzberger bécsi 
ötvös műhelyében tanult és Budán 1795-ben mesterré lett, 1821-ig működő2 Gretschl Vencel. 
Aránylag kevés műve ismeretes, ezek közül a legjelentősebb az egri érseki kápolna 1815-ből 
származó, drágakövekkel kirakott, jó arányú kelyhe, amelyet Kőszeghy tévesen monstrancianak 
tüntet fel. Trébelt, profilált talpán három féldrágakövekkel kirakott rozetta, szára állólevélsoros, 
nódusza díszváza idomú, drágakövekkel kirakott, kupakosarán három ovális medaillonban elhe
lyezett féldrágaköves rozetta, alul állólevélsor. A kosár háromszirmú stilizált levélsorral zárul. 
Peremén beütve B. évbetű, budai hitelesítő bélyeg 1815-ös évszámmal és a Kőszeghy idézett 
művében 344. sz. alatt feltüntetett W. G. monogram. Említhető, egyházi célokra készült műve 
ezen kívül a Nemzeti Múzeumban levő öröklámpája ós a XII . Ernst-aukción szereplő elefántcsont 
feszü letfoglalata.3 

A budapesti templomok közül a budai Szent Anna- és az óbudai plébániatemplom őriz 
Gretschl Venceltől egy-egy müvet. A budai Szt. Anna-templomban levő tűzaranyozott ezüstkelyhe 
1806-ból még copf hagyományokat őriz,4 de mellette már feltűnnek a romantikus díszítőelemek 
is (2. kép). Magas, kerek, profilált talpa boltozatos, peremén ós a szár alatt akantuszlevélsor, 
köztük búzakalászokkal kereteit ovális medaillonok, közepükön rozettával. Váza idomú, kane-
lurás, levéldíszes nódusz, kupájának kosarán akantuszlevélsor és romantikus ívsor, felette szőlő-
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fürtök és szalagcsokrok váltakoznak. Talpának peremén beütött budai hitelesítő bélyeg és 
Kőszeghy 344. sz. W. G. mesterjegye. Talpperemének alján bevésve: „P . IACOBUS PUCHNER 
CÜRAVIT 1806." 

Az óbudai plébániatemplom ezüstből trébelt feszülete 1815-ben készült. Ovális, álló 
akantuszlevélsorral díszített talp, állólevélsoros szár, íves váza idomú, reszelt övvel díszített 
nódusz, karéjokban végződő latin kereszt, egykor aranyozott, öntött korpusszal. A kereszt felső 
szárában aranyozott INRI tábla. Talpperemén a felső karéjban beütött budai városjegy 1815-ös 
évszámmal. B. évbetű és Kőszeghy 344. sz. W. G. mester jegye. 

Qretschl Vencel fia, az idősebb József, 1822-ben lett mesterré, ez óv október 5-én nyerte el 
a budai polgárjogot,5 1848-ban céhmester. Szakirodalmunkban eddig több darabja volt ismeretes. 
Ezek közül elsőül az 1935-ben rendezett ,,Régi Buda és Pest iparművészete"6 c. kiállításon sze
repelt, jelenleg az Országos Zsidó Múzeumban őrzött, 1833-ban készült cédrustartó dobozát 
említjük, tetején nyilát köszörülő Ámorral. Továbbá az ugyanott kiállított és jelenleg ugyancsak 
az Országos Zsidó Múzeumban őrzött két talpas, háromrészre osztott félgömbös csészejű, sima, 
jó arányú alamizsnagyűjtő csészéjét7 1841-ből és két 1850 körül készült ezüst óramutatóját 
említjük, amelyek szintén a fenti kiállításon kerültek bemutatásra és jelenleg az Országos Zsidó 
Múzeum tulajdonában vannak. 

A budapesti templomokban 11 művét őrzik, amelyek művészetéről jó képet adnak. 
A budai egykori kapucinus templom tulajdonában van 1825-ben készült feszülete, füstö

lője és tömjéntartója.8 Ezek elegáns formaadásukkal, finom arányaikkal, mértéktartó díszítésükkel 
a hazai XIX. századi ötvösség igen magas művészi színvonalon álló képviselőjének mutatják 
Gretschl Józsefet. 

Ezüstből trébelt feszületének ovális talpát akantuszleveles fríz díszíti. Nódusza váza 
idomú, vékony, laposan trébelt lemezekből összeállított kereszt, háromkaréjos szárvegződesekkel 
és rozettákkal. A korpusz öntött ezüst, Krisztus feje körül dicsfénykoszorú, felette INRI feliratos 
mondatszalag. A szalagon és a rozettákon aranyozás nyomai. A kereszt hátlemezén és a talpon 
budai hitelesítő bélyeg F. ellenőrző betűvel és Kőszeghy 354. sz. J . G. mester jegyé vei. 

Az F. ellenőrző betű szerint ugyanakkor készült: ezüstből trébelt füstölő, talpas, váza 
idomú. Talpa és teste bordasorral díszített, felső részén át tör t ékítmények. A láncok felerősítésére 
öntött, palmettás fülek szolgálnak. Alján, fedelén és fogóján budai hitelesítő bélyeg 1825-ös 
évszámmal, F. ellenőrző betűvel és Kőszeghy 354. sz. J . G. mester jegyé vei. 

A füstölőhöz tartozó ezüst tömjóntartó ovális, bordasorral díszített talpú, nódusza csa
vartan bordázott. Pánton forgó felhajtható fedele kettős levélformájú bütyökkel záródik (3. kép). 
Talpán, fedelén és tömjénosztó kanalán beütött budai hitelesítő bélyeg 1826-os évszámmal, F. 
ellenőrző betű és Kőszeghy 354. sz. J . G. mesterjegye. 

A budaújlaki templomban található, G. ellenőrző évbetűje szerint 1826 után készült ezüst 
tömjéntartója, amelynek kerek, tagolt talpát szívpalmettasor díszíti, szára orsó idomú, csónak 
alakú testének alján stilizált, trébelt levóldísz, felnyíló fedele kis plasztikus kézfej fogantyúval 
záródik. Fedelén modern betűkkel vésett felirat: ,,Eccl. Budensis ad Visitantem. 1705." Talpán 
és tetején elmosódott budai hitelesítő bélyeg, G. évbetű és Kőszeghy 354. sz. J . G. mester jegye. 

A Fő utca 40. sz. alatt levő Szt. Ferenc sebeiről elnevezett templom öt művét őrzi. 
Az 1955-ben megjelent Budapest műemlékei I. kötete kettőről, az 1839-ben készült tömjéntartóról 
és a hozzávaló füstölőről említést tesz, de fogadalmi tárgyairól, az 1830-ban készített három 
lábról nem szól. A váza formájú, ezüstből trébelt füstölő talpát palmettás fríz díszíti, testének 
alsó fele bordázott, felső része áttört , a láncok felerősítésére öntött palmetták szolgálnak. Talpán 
budai hitelesítő bélyeg 1839-es évszámmal, olvashatatlan ellenőrző betűk és Kőszeghy 354. sz. 
J . G. mesterjegye. A felső részen a fenti jegyek mellett a Kőszeghynél a 355. sz. alatt közölt kiírt 
,,Gretschl" névjelzés is megtalálható. A hozzá tartozó, ezüstből trébelt tömjéntartó ovális talpú, 
baluszter idomú szárán akantuszlevelekkel díszített nódusz. Csónak idomú tömjéntartójának alsó 
fele bordázott. Pánton forgó fedele felnyitható. Sima, egyszerű kanál tartozik hozzá. Talpának 
peremén, fedelén és kanalán beütött budai hitelesítő bélyeg 1839-es évszámmal, olvashatatlan 
ellenőrző betű és Kőszeghy 354. sz. J . G. mester jegye. Mindkét darab a Gretschl-műhely magas 
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átlagszínvonalát mutatja, a felépítés kevés változtatással ismétlődik, a test legtöbbször bordázott, 
a talp, nódusz és fedél takarékosan alkalmazott díszítményei teszik változatossá a nagyon jó arányú 
sémát. 

Ugyané templomban őrzött fogadalmi tárgyai, az ezüstből trébelt lábak, jellegtelen 
művek. Egy darabon a budai hitelesítő bélyeg 1830-as évszámot tüntet fel, a másik kettő is 
ugyanekkor vagy a század közepén készülhetett. 

A máriaremetei kegytemplomban is található mesterünktől egy hasonló, ezüstből trébelt 
jellegtelen láb, amely a budai hitelesítő bélyeg évszáma szerint 1834-ben készült. 

A budai Szt. Anna-templom is őriz két ilyen kisigényű alkotást mesterünk kezétől.9 A két 
ezüstből trébelt, szentképre való korona egyike háromleveles stilizált virágdísszel és imitált drágakő 
sorral ékes, a másik sima. Ugyancsak a század közepén készülhettek. 

A budai Szt. Anna-templom tulajdonában van Gretschl Józsefnek egy jeles, későbieder
meier stílusú műve, az 1841-ben trébelt ezüst szentségmutató.10 A monstrancia ovális talpa 
gyöngysoros díszű, szára baluszteres, ovális szentségházát elliptikus dicskorona övezi, tetején 
kereszttel. A szentségház körül trébelt lemez szőlőindákkal, búzakalászokkal és felhőgomolyokkal. 
Talpperemén beütött 1841-es budai hitelesítő bélyeg, Kőszeghy 355. sz. Gretschl-mesterjegye és 
olvashatatlan ellenőrző betű. A sugárkorona hátoldalán beütött budai hitelesítő bélyeg és Kőszeghy 
354. sz. mester jegye. 

A monstrancia az empire hagyományokhoz ragaszkodó mester művészetének neobarokkba 
áthajló utolsó szakaszát képviseli. 

A Bócsikapu téri ev. templom szakirodalmunkban eddig ismeretlen kelyhe 1847-ben 
készült a Gretschl-műhelyben. Formaadásában és díszítményeiben a neorokokó stílus képviselője, 
de a kupakosár álló levélsorában még az empire díszítőhagyományok élnek tovább. Az össz
benyomás nem egységes, e mű mestere valószínűleg az ifjú Gretschl József, aki a legújabb stílus
törekvéseket követte. A budai születósíí ifjabb Gretschl József a Budapesti Történeti Múzeum 
Újkori Osztályán őrzött legénykönyv adatai szerint 18 éves korában, miután két tanulóévét 
Hilbinger ékszerésznél kitöltötte s rajzbeli tudását megfelelőnek tartot ták, 1848. július 1-én fel
szabadult mint aranyműves. Az ezüstművességet atyjánál tanulta 1843-tól 48-ig, és az 50-es 
években társult apjával.11 

A Bécsikapu téri ev. templom aranyozott ezüstkelyhónek tagolt talpa karéjos, bordákkal 
osztott, a bordák közötti mezőkben neorokokó kagylósdíszű keretben, poncolt alapon szőlőtő, 
búzakéve és két virágszál. Nódusza bordázott, öntött, orsó idomú, kupájának kosara poncolt, 
stilizált állólevélsorral. Talpperemén beütve 1847-es budai hitelesítő bélyeg, Kőszeghy 354—355. sz. 
jegye és a téglalap alakú mezőben „Budán" felirat. 

A budaújlaki templom egy 1857-ben készült füstölőt őriz, amely ugyancsak a Gretschl-
műhelyben készült. Formaadása a késői évszám ellenére a század első évtizedeinek hagyományát 
őrzi. Valószínű, hogy ekkor készült és 1857-ben került megvételre. Ez esetben az idősebb Gretschl 
József művének tekinthető. Az ezüstből trébelt váza idomú füstölő kerek, tagolt talpát préselt 
palmettasor díszíti, testének alján három keresztből álló sor, szájpereme profilált. Az ovális 
szemekből alkotott lánc felerősítésére három kettős szárnymotívum szolgál. Teteje tagolt, bolto
zatos, két sor téglalap alakú áttöréssel. Kengyel alakú füles tető, testén beütött budai hitelesítő 
bélyeg, 1857-es évszámmal ós Kőszeghy 354. sz. jegyével. 

A máriaremetei kegytemplomban két ezüstből trébelt fogadalmi tárgyára bukkantunk, 
az egyik térdelő nőt ábrázol, a lemez alján beütött 1859-es budai hitelesítő bélyeggel és Kőszeghy 
354. sz. jegyével. 

Ugyanitt található Gretschl Eduárd ezüstből trébelt fogadalmi ajándéka, egy térden felül 
elvágott helyzetben ábrázolt láb. A függesztőkarikán beütve 1864-es évszámmal jelölt budai 
városjegy, G. évbetű és G. E. mesterjegy. Gretschl Eduárd a Budapesti Történeti Múzeum Újkori 
Osztályán őrzött legénykönyv adatai szerint Budán született, atyjánál, Gretschl Józsefnél tanult 
és 1850. június 22-én szabadult fel.12 Szakirodalmunk eddig csak az egykori Pekár-gyűjteményben 
őrzött neorokokó díszű poharát ismerte.13 A máriaremetei fogadalmi tárgy igénytelen alkotás, 
mesterünk művészetébe betekintést nem nyújt, 
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1. kép. Feszület. Czigler Pál műve. 
1800 körül. Krisztina téri 

plébániatemplom 

2. kép. Kehely. Gretschl Vencel müve. 1806. Budai Szt. 
Anna-templom 

A Krisztina téri plébániatemplom számára készült Czigler Pál budai ötvös ezüstíészülete 
(1. kép). A komáromi születésű, 1793. szeptember 13-án budai polgárjogot nyert,14 1793-ban 
mesterré lett Czigler Pált 1824-ig említik.15 Két műve volt ismeretes, egy jelenleg ismeretlen 
helyen levő kannája és az egykor az óbudai Chevra Kadisa tulajdonában levő adománygyűjtő 
csészéje.16 Ez utóbbit jelenleg az Országos Zsidó Múzeum őrzi. Az ezüstből trébelt, kör alaprajzú, 
sima csésze peremén héber fölirat látható. Beütött, Kőszeghy 343. és 311. sz. jegye szerint 1815-ben 
készült. A mester szerényigényű műve. 

A Krisztina téri plébániatemplom feszülete igényesebb munkája az 1800 körüli évekből.17 

Talapzata vékony lemezekből összeállított, ívelt, tagolt csonkagúla idomú. Alján laposan trébelt 
akantuszlevélsor. A talapzat felső párnatagján levélsor. Négy félgömbös láb. Lemezekből össze
erősített kereszt, rajta egykor aranyozott korpusz. A kereszt lábánál két lábszárcsonton keresztbe 
helyezett öntöt t koponya. Krisztus feje körül aranyozott dicsfény töredéke, a kereszt felső szárán 
INRI feliratos tábla. A kereszten kétszer, a talapzaton egyszer beütött budai hitelesítő bélyeg és 
Czigler Pál (Kőszeghy 343. sz.) mesterjegye. A kereszt jó arányaival a maga egyszerűségében 
a hazai, szerényebb móretekhez alkalmazott empire ízlés jellemző átlagdarabja. 

Az 1803-ban mesterré lett és 1849-ig működő Liebrich János18 művészetét pesti kincs
tárakban igen szerény igényű művek, a budai Szt. Anna-templom irodalmunkban már ismert, az 
1935. évi „Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon szereplő19 két kegykoronája és az 
eddig még nem ismert, s a máriaremetei kegytemplomban levő két fogadalmi tárgya, egy láb ós 
egy szempár képviseli. Az ezüstből trébelt két korona a XIX. század derekán készült gyenge munka. 
A máriaremetei kegytemplom trébelt kegyajándókai ugyancsak gyenge tucatmunkák. Az egyik 
ezüstből trébelt csipkés szélű láb, tetején függesztő karikával. Peremén beütve 1810-es évszámú 
budai hitelesítő bélyeg és Kőszeghy 353. sz. I. L. mesterjegye. A másik kegyajándók ezüstből trébelt 
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szempár csipkés széllel, háromszög alakú lemezből trébelve, a két szem között rocaille-os dísszel. 
Peremén beütött budai hitelesítő bélyeg és Kőszeghy 353. sz. I. L. mesterjegye. — A XIX. század 
első felében készültek, semmit sem árulnak el a mester művészi törekvéseiből, amelyekről a Buda
pesti Történeti Múzeum Újkori Osztályának tulajdonában levő, a „Régi Buda és Pest iparművészete" 
c. kiállításon bemutatott talpas, fedeles, gyöngysoros díszű ezüstkannája ad hírt,20 és a hazai 
empire jó ízlésű ötvösének mutatja be őt. 

Az ország egyházi kincstáraiban folytatott eddigi kutatásaink során a székesfehérvári 
püspöki kincstárban és a hódmezővásárhelyi r. k. templomban találtunk nyomtatott I. L. mester
jegyű, budai hitelesítő bélyeggel ellátott műveket az 1800 körüli évekből. Mindkettő igen jó művészi 
színvonalat árul el és Liebrich János művének tartható. A hódmezővásárhelyi r. k. templom21 

ezüstből trébelt copf stílusú füstölője elegáns vonalvezetésével, lendületesen trébelt díszítmé-
nyeivel tűnik ki, a hozzátartozó navicula tömjéntartó szelencéjének formaadása az alul bordázott 
testtel a székesfehérvári kincstár naviculájának tömjóntartó szelencéjével megegyező, csak a 
hódmezővásárhelyiének tetején voluta látható. A felnyíló, pánton forgatható fedél két rozettával 
díszített, a székesfehérvárién díszesebb, kettős akantuszkoszorúba foglalva. Nóduszuk megegyező, 
a talp eltérő, a székesfehérvári darabon a csónak alakú test trébelt bordazata ismétlődik, a 
hódmezővásárhelyié pedig állólevélsoros és babórkoszorús díszű. 

Hasonló nevű fia ugyancsak ötvös a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztályán 
őrzött inaskönyv adatai szerint.22 1828. június 15-én Liebrich János felveszi fiát, ifjú Liebrich 
Jánost ötvösinasnak. A felvétel azonban csak formális lehetett, mert az ugyanott őrzött legény-
könyv adatai szerint23 1828. június 15-én már ugyanő fel is szabadítja. Ez az eljárás a céhrendszer 
bomlásának egyik tünete. Ifjú Liebrich János műveit a kutatás nem ismeri. 

A Bécsikapu téri ev. templom az 1841-ben mesterré lett és 1849-ig említett24 Kovácsy 
János fedeles ezüst boroskancsóját őrzi. A hólyagos, kerek talpú, hosszanti bordákkal tagolt 
kiöntőjű, körte idomú testű, rocaille-okból alakított fülű, hólyagos díszes fedelű kanna jó átlagos 
alkotás a század közepéről. Fedelén belül vésett felirat: ,,Adatott Köllenberg Annátul született 
Burdacz de Koptsán 1849-évben júli 28-án." Beütve Kőszeghy 357. sz. (Kovácsy) jegye, mondat
szalagban Pest és J . P. mesterjegy. A pesti jelzés és a J . P. jegy talán egy későbbi javítás során 
kerülhetett a kancsóra. A művet egyébként 1847-ben Kovácsy János készíthette, akinek legfon
tosabb műve a Piarista Múzeum 1841-ben készült kelyhe, amely a „Régi Buda és Pest iparművé
szete" c. kiállításon került bemutatásra és felirata szerint Kovácsy János remeke lehetett.25 Egy 
téglalap alakú mezőben F. K. monogramos budai ötvös két igénytelen kegy ajándékát őrzi a 
máriaremetei kegytemplom: 1850-es, ül. 1854-es budai hitelesítő bélyeggel egy ezüstből trébelt 
imádkozó nő ábrázolását és egy szempárt ,,Anna Vissek" vésett felirattal. 

Budai templomok két jelzetlen budai művet őriznek a XIX. század első feléből. Az egyik 
a krisztinavárosi templom igénytelen, ezüstből trébelt, ovális talpú, baluszteres nóduszú feszülete, 
akantuszleveles végződésű keresztszárakkal.26 A feszületet Schoen Arnold Eeth János Mihály 
budai ötvös müvének valószínűsíti templomi számadásai alapján. E mesternek az Országos Zsidó 
Múzeum a „Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon bemutatott egyszerű, lapos poharát 
őrzi. 

A Szt. Anna-templom tulajdonában van a másik jelzetlen budai XIX. századi alkotás, 
egy ezüstből készült feszület, amelynek talapzata két lépcsőzetesen álló hasábidom János apostol 
ós Mária Magdolna domborműves ábrázolásával. A kereszt szárain levélsoros díszítés, öntött, 
aranyozott korpusz. Krisztus feje felett dicskoszorú,27 1800-ban készült. 

A XIX. század első felében Illyefalvi L. és Pallos J . kutatásai szerint a következő ötvösök 
működtek még Budán, akiknek Kőszeghy idézett műve nevét nem említi ós műveik Budapest 
egyházi kincstáraiban sem szerepelnek: a fürthi születésű Pf ister Jákob 1805. augusztus 9-én, 
testvére, az ugyancsak fürthi születésű Pf ister Udak 1808. augusztus 1-én, a budai születésű 
Hilbinger János 1829. október 23-án, Ottó Lajos pedig 1844. augusztus 5-ón nyert budai polgár
jogot. 

Óbudán nem volt ötvöscéh, ötvösök a XVIII. század közepétől mutathatók ki. Számuk 
akkoriban 5—6 volt, 1828-ban 14.28 Polák Józsefet, az Országos Zsidó Múzeumban megőrzött 
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3. kép. Tömjéntartó. Id. Gretschl József müve. 
1826. Volt kapucinus templom 

négydarabos, ezüstfiligrános tórakészlet mesterét 1828-
ban említik.29 Ez a legjelentősebb ismert műve. Bemu
tatásra került a „Régi Buda és Pest iparművészete" c. 
kiállításon (leírólajstrom 3. sz.). Trébelt tóravértjén 
négy oszlop között a tízparancsolat tábláját tartó két 
oroszlán. Fölötte korona két hengeres tóratartóval, ame
lyeknek felső részében korona alatt csengettyű látható. 
Illatszertartója három karcsú lábon nyugvó, kettős ro-
zettával díszített gömb idom. Beütött jegye szerint 
1820-ban készült. 

A XIX. század első felében erősen fellendült | | 
pesti ötvösség képviselői közül a budapesti templomok 11 
kincstáraiban Paschberger Ferenc és id. Prandtner 
János művei szerepelnek a legnagyobb számban. Pasch- I 
berger Ferenc,30 Paschberger József fia, 1787-ben lett H 
mesterré, a pesti ötvöscéhben igen jelentős szerepet jjj 
töltött be, 1812—1828-ban cóhmester volt. 

A pesti volt ferences templom őrzi füstölőjét és 
naviculáját a hozzá tartozó kanállal együtt. Az ezüstből trébelt, váza idomú füstölő állólevélsoros 
kerek talpon áll (4. kép). Testét ugyancsak állólevélsor díszíti, füle három angyalherma. Felső 
része áttört, csigasoros, ívekbe foglalt, át tört levéldísszel, felette fonatsor, tulipán- és állólevél
sor, amely a fedél tetején ismétlődik. Testén beütve Kőszeghy 392. és 487. sz. jegye és O. év-
betű. A hozzávaló ezüstnavicula kerek, trébelt talpát állólevélsor díszíti, nódusza alsó részében 
kanelurás váza idom, tömjéntartó szelencéje kagyló formájú, csuklós fedelén trébelt lombdísz 
(5. kép). Jelzései a füstölőével azonosak. Mindkettő 1800 körül készült, nem egészen tiszta em

pire stílusú, a Paschberger-műhely 
magas átlagszínvonalát mutatja. 

Ugyanekkor készült a terézvá
rosi r. k. plébániatemplom ezüst, egy
kor aranyozott, lapos korong alakú, 
tetején vésett sugárkoszorúban I. H. 
S. felirattal, kereszttel, V. betűvel díszí
te t t viaticum-szelence je.31 Az Országos 
Zsidó Múzeum a ,,Régi Buda és Pest 
iparművészete" c. kiállításon bemuta
tot t koronás császári sasos, helyenként 
aranyozott ezüst tóradíszót őrzi, amely 
ugyancsak 1800 körül készült (P. év-
betű).32 1815-ből való a Kálvin téri ref. 
templom ezüst úrvacsora serlege, nagy 
kupájával, váza idomú nóduszával, 
állólevélsoros kerek talpával.33 Ez a 
nagy kupájú kehely forma a hazai ref. 
egyházak kedvelt úrvacsoraformája; 
ilyet készített Paschberger Ferenc a 

4. kép. Füstölő. Paschberger Ferenc műve. 
1800 körül. Pesti volt ferences templom 
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5. kép. Tömjóntartó. Paschberger Ferenc műve. 
1800 körül. Pesti volt ferences templom 

pomázi, gombai, fülöpszállási templomba, és a hód
mezővásárhelyi ref. újtemplomba is.34 

A terézvárosi r. k. plébániatemplom őrzi 
Paschberger 1811-ből való aranyozott ezüstkelyhét35 

(6. kép). Talpa kerek, profilált, palmettasoros díszű. 
A palmettákban félrozetták, a palmetták felső íveinél 
négylevelű rozetták. Kanelurás váza idomú, rozettás 
nódusz. A kosár alján palmettasor. A palmettasorok 
felett három trébelt szőlőfürt három búzakalászkö
teggel váltakozik. A kosarat rozettasor zárja le. Tal
pán bevésett kurzívfelirat: „Exvotis. 1820." Talp
peremén beütve pesti városjegy 1819-es évszámmal, 
A. évbetű és Kőszeghy 488. sz. F. P. mesterjegye. 
A kehely szép munka, Paschbergernek kiváló 
alkotása. 

Az Országos Zsidó Múzeumban van a „Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon 
bemutatott ezüst, plasztikus oroszlánnal díszített fedelű perselye 1822-ből, amely a mester jelen
téktelenebb alkotásai közül való.36 

A volt szervita templom a mester egy szakirodalmunkban eddig ismeretlen, egyszerű, 
aranyozott ezüstkelyhét őrzi 1823-ból. Talpa kerek, profilált, nódusza váza idomú, kupája sima. 
Talpperemón beütött pesti városjegy, Kőszeghy 484. ós 399. sz. jegye. 

A józsefvárosi r. k. templomban található Paschberger Ferenc eddig nem publikált, 1824-
bői származó tömjén- és szenteltvíztartója. A tömjéntartó talpas váza idomú, trébelt állólevél-
dísszel, félgömbös testtel, peremén rózsás, leveles fríz. Felső része ívelt, állólevélsorral, át tört ív-
sorral és ugyancsak rózsás frízzel. Fenekén beütve Kőszeghy 488. sz. F. P. mesterjegye és a pesti 
városjegy 1824-es évszámmal. Az ezüstből trébelt szenteltvíztartó talpas váza idomú. Kerek, 
profilait talpát állólevélsor, félgömbös testét trébelt szívpalmetta-sor két rózsával és margarétával, 
peremét pedig gyöngysor díszíti. Füle kengyeles, fenekén beütött pesti hitelesítő bélyeg 1824-es 
évszámmal és Kőszeghy 487. sz. F. P. mesterjegye. Mindkét darab jóarányú empire alkotás 
éppúgy, mint a Krisztina téri plébániatemplom ezüstből trébelt, talpas félgömb alakú, kengyeles 
fülű szenteltvíztartója 1826-ból.37 

A Prandtner-ötvöscsalád a pesti XIX. századi ötvösség jeles képviselője volt. Művé
szetével újabban Bóka Lászlóné tanulmánya foglalkozott részletesen.38 Az ötvösdinasztia 
megalapítója id. Prandtner József , 1783-ban Schwager János Mihály inasa: 1791-ben elvette 
mestere lányát és céhmester lett. 1837-ig említik.39 

A hazai empire kiváló képviselője volt, aki a bécsi empire formanyelvet a hazai szűkösebb 
viszonyokhoz alkalmazta és a maga egyszerűségében s mértéktartó díszében figyelemre méltó 
műveket alkotott. Stílusára jellemző a kissé száraz, lapos trébelési mód, amely különösen a szőlő
fürtök és a búzakalászok mintáiban szembetűnő (pesthidegkúti r. k. templom kelyhe, terézvárosi 
r. k. templom Stadler-kelyhe). Legkorábbi ismert műve a kiskundorozsmai r. k. templom elegáns 
cibóriumkelyhe 1792-ből,40 másik kiváló, egyházi kincstárban őrzött műve az Országos Zsidó 
Múzeumnak a ,,Régi Buda ós Pest iparművészete" c. kiállításon bemutatott trébelt, állóleveles és 
akantuszleveles díszű levita kannája az 1796 körüli évekből41 (8. kép). (A tál a második világháború 
alatt elveszett.) 

1825-ben készült az óbudai plébániatemplom füstölője ós naviculája. Ezek eddig ismeret
lenek voltak. Az ezüstből trébelt, talpas váza idomú füstölő teste alul bordázott, peremének alján 
levélkoszorú, peremdísze fogazott. ívelt felső részének pereme állólevélsoros, át tört babérkoszorús, 
tetején bordázott rozetta. Füle S alakú. Allólevélsoros talpán beütve Kőszeghy 493. sz. J . P. mes
terjegye és a pesti hitelesítő bélyeg 1825-ös évszámmal. 
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6. kép. Kehely. Paschberger Ferenc műve. 
1811. Terézvárosi plébániatemplom 

A hozzá tartozó navicula kerek talpát 
állólevélsor, szárát akantuszlevélsor díszíti, nódu-
sza bordázott, tömjéntartó szelencéje alul bordá
zott, csuklós fedelén vésett levólsor és IHS betűk. 
Jelzése a füstölő jelzésével megegyező. Mindkét 
darab a Prandtner-műhely magas színvonalú 
szériakészítményeiből való. A mester kiemelkedő 
alkotása a terézvárosi r. k. templom ún. Stadler-
kelyhe (7. kép). Az aranyozott ezüstből trébelt 
kehely kerek, profilált, állólevélsoros díszű talpát 
poncolt alapon három tulipán idomú palmetta 
ékesíti margarétákkal, a palmetták közeiben 
akantuszlevelek és búzakalászok vannak. Öntött 
rózsadíszes, rozettás nódusza akantuszleveles. A 
kosár alján a talpóval megegyező állólevélsor, 
felette poncolt alapon három, levelekkel és búza
kalásszal körülvett médaillon, benne poncolt ala
pon mellképes ábrázolásban Jézus szíve, Jézus a 
világ királya, Jézus a világ megváltója. A medaillo-
nok között négy szívpalmetta, bennük poncolt 
alapon trébelt leveles szőlőfürt. Talpperemén beüt
ve Kőszeghy 494. sz. jegye és a pesti hitelesítő 
bélyeg kivehetetlen évszámokkal. Talpán bevésve: 
,,Zum Gebrauch der Pesther Pfarkirche zur Hei
ligen Theresie Gewidmet von Katharina Stadler 
und Familie in Jahre 1831 AMDG".42 

A kehely 1830 körül készülhetett. Az orna-
mentális trébelés szép rajzú, kissé merev hatású, az 
alakos részletek gyengébbek. 

A pesthidegkúti r. k. templom szakirodal
munkban eddig ismeretlen cibóriuma és kelyhe a 
mesternek hasonlóképpen kiváló alkotásai. 1834-
ben készültek, arányaikban, felépítésükben, díszít-
mónyükben a terézvárosi kehellyel rokonok. Az 
aranyozott ezüstcibórium kerek, magas, profilált 
talpon áll, amelyet poncolt alapon három angyal
hermából kiinduló füzér- és szőlőleveles búzaka
lászfríz ékesít. Akantuszlevelekkel, búzakalászok
kal recézett övvel díszített kehely alakú nódusz, 
«ima kupa. Profilált fedél, tetején kereszttel. A 
kereszten és a fedélen beütött pesti hitelesítő bélyeg 
1834-es évszámmal és Kőszeghy 494. sz. jegye. 

A cibóriumkehelyhez készült aranyozott 
ezüstkehely kerek, tagolt talpának dísze a cibó-
riuméhoz hasonló, poncolt alapon trébelt, akan
tuszleveles, rózsafüzéres búzakalászos, szőlőfürtös 

7. kép. Kehely. Id. Prandtner J . műve. 
1830 körül. Terézvárosi plébániatemplom 
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mintájú. Nódusza a cibóriumkehelyével azonos, ko
sara nyolcbordás osztású, felette poncolt alapon 
trébelt szőlőlevelek, sáslevelek búzakévékkel vál
takoznak. A kupakosár záródása hullámos. A kehely 
jelzetlen, de az azonos részletek és a stílusmeg
egyezés alapján mesterünk művének tartható. E 
művek szerint az idősebb Prandtner József a XIX. 
századi Pest jellegzetes stílusú kiváló ötvöse volt, 
aki megérdemelten játszott előkelő szerepet a pesti 
ötvöscéhben. 

Az 1795-ben mesterré lett és 1809-ben meg
halt Fischer Lipót™ eddig nem publikált ezüstfeszü
letét a józsefvárosi plébániatemplom őrzi. Szakiro
dalmunkban igen kevés műve ismeretes. A Kálvin 
téri ref. templomban található az 1934-ben rende
zett ,,Magyar református egyházak műkincsei" e. 
kiállításon szereplő kenyérosztó tányérja,44 másik 
egyházi gyűjteményben levő darabja a szentesi gör. 
kel. templom M. évbetűs, az 1796 körüli időből szár
mazó ezüstfüstölője.45 

A józsefvárosi plébániatemplom ezüstfe
születének ovális talpa négy trébelt, akantusz-
leveles pilaszterrel tagolt, a pilaszterek közötti hosz-
szanti mezőkben poncolt alapon búzakalászok, a két 
rövidebb oldalon akantuszlevelek. Nódusza kane-
lurás váza idom, keresztjének szárai karéjokban 
végződnek, korpusza öntött, aranyozott, felette ara
nyozott INR] tábla. A kereszt hátán Fischer Lipót 
beütött névjegye, Kőszeghy 497. és 492. sz. jegye. A 

feszület M. évbetűje szerint 1796 körül készült; az empire szerényebb mesterének mutatja Fischert. 
A terézvárosi templom a finom művészetű Giergt Alajos Szt. Terézia-ereklyetartóját őrzi 

(9. kép). Giergl Alajos 1817-ben lett mesterré, 1850-ig említik.46 Egyházi gyűjteményekben kevés 
műve található, a terézvárosi plébániatemplom 1817-ben készült kelyhe elveszett, a munkácsi 
ref. egyház kelyhe közelebbről még nem ismeretes.47 

A terézvárosi templom aranyozott ezüst ereklyetartója az empire hagyományokat a neo
barokk stílusirányzattal összeolvasztó, magas színvonalú ötvösnek mutatja Gierglt. Az ereklye
tartó ovális talpa trébelt akantuszlevélsoros díszű, nódusza baluszteres, az ereklyetartó kereszt 
alakú, szárain háromkaréjos, három fülkagylóidomból képzett akantuszlevéllel körülvett kartus. 
A keresztszárak között dicssugarak. A keresztszárak találkozásánál ovális ereklyelátó ablak Szt. 
Teréz ereklyéjével. Talpán bevésett kurzív felirat: „Gewidmet von Herrn Pfarrherr Johann Wohl-
drann 1835." Peremén beütött pesti városjegy 1835-ös évszámmal, szalagon Pest jelzés és Kőszeghy 
516. sz. A. G. mester jegye. 

Az 1836-ban mesterré lett, 1860-ban céhmester Gossmann Györgynek kevés egyházi gyűj
teményben Jevő műve ismeretes. A szentmártonkátai és a tiszaderzsi ref. egyházban őrzött helyhei a 
„Magyar Református egyházak műkincsei" c. kiállításon kerültek bemutatásra.48 A máriaremetei 
kegytemplomban két jellegtelen kegyajándékát találtuk meg; egy ezüstből trébelt kis lapját, 
amely Szűz Máriát ábrázolja a kis Jézussal, ós Gossmann György mesterjegyén kívül az 1835-ös 
pesti hitelesítő bélyeggel jelzett; továbbá egy ezüstből trébelt lábat „Rosina M. 1845" vésett felirat
tal, szalagon Pest jelzéssel és 1845-ös pesti városjeggyel, továbbá Kőszeghy 543. sz. (Gossmann) 
mester jegy év el. 

A Deák téri ev. templom őrzi egy 1847-ben készült kenyérosztó tányérját és 1855-ben 
készült kelyhét, amely neobarokk ízlésben készült (10. kép). Az ezüst, paténa idomú kenyórosztó 

8. kép. Levita kanna. Id. Prandtner J. műve 
1796 körül. Országos Zsidó Múzeum 
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9. kép. Szt. Teróz-ereklyetartó. Giergl Alajos műve. 
1835. Terézvárosi plébániatemplom 

10. kép. Kehely. Gossmann György műve. 1855. 
Deák téri evangélikus templom 

tányéron vésett felirat látható: „Geréb Zsigmond 1850-dik Márt. 28-án mint Confirmatiói ünnepén 
a pesti evang. magyar egyháznak." Aljában beütve Kőszeghy 543. sz. jegye és az 1847-es évszámú 
pesti hitelesítő bélyeg látható. 

Az aranyozott ezüstkehely trébelt talpa hullámos, bordázott, nódusza is bordázott, kupája 
sima. Talpán beütve Kőszeghy 543. sz. jegye és a pesti hitelesítő bélyeg 1855-ös évszámmal. Kupá
ján kurzív betűkkel vésett felirat: „A pesti ev. magyar gyülekezet ezen használhatóbb alakban 
átöntette 1855" és „Gróf Brunswickné, Majtényi Anna, Döbrentei Gábornak Írod. érdemeiért 

A terézvárosi r. k. plébániatemplom számára készült Gossmann trébelt akantuszlevelek-
kel díszített szép ezüst örökmécse. A Rózsák terén levő egykori szeretetház kápolnájában őrzött és 
Schoen Arnold49 által említett úrmutató, amely 1845-ben készült, a második világháború alatt 
elveszett. A pesti Szt. Rókus-kápolna számára 1866-ban készített egy finom művű ezüstfeszületet.50 

A máriaremetei kegytemplomban fedeztük fel az 1850 körül említett Stolz János?1 két 
igénytelen kegyajándékát, két ezüstből trébelt szempárt, amelynek alján Kőszeghy 555. sz. jegye 
ós a pesti hitelesítő bélyeg látható 1834-es évszámmal. A kevéssé ismert ötvös képességeit e művek
ből megítélni nem lehet. 

Az 1823-ban mesterré lett és 1864-ig említett Müller Józsefnek™ budapesti egyházak kincs
tárai 10 művét őrzik. Ezenkívül a csánytelki r. k. templom 1835-ös évjelzósű ós a mindszenti r. k. 
templom 1845-ös évjelzésű barokkizáló kelyhét ismeri a kutatás.53 A terézvárosi r. k. templomban 
egy füstölője, naviculája és két ampolnája található.54 

Az ezüstből trébelt navicula talpát, nóduszát és testét hólyagok díszítik (11. kép). Fedelén 
bevésett kurzív felirat: „Szt. Terézia", szárán beütött pesti jegy 1839-es évszámmal és Kőszeghy 
530. sz. J . M. mesterjegye. Két darab ezüstkanál tartozik hozzá a beütött fenti jeggyel. A két 
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11. kép. Tömjéntartó. Müller József műve. 1839. Teréz
városi plébániatemplom 

ezüstampolna 1838-ban készült; talpas, igen 
jó arányú, kancsó idomú, kérdó'jeles füllel 
(12. kép). Csuklós fedelének tetején öntött 
delfin, illetve szőlőfürt fogó. Szárán beütve 
Kőszeghy 530. sz. jegye és a pesti hitelesítő 
bélyeg 1838-as évszámmal. 

Az ezüstből trébelt füstölő talpas 
váza idomú. Talpa profilált, teste függőlege
sen bordázott, három füle öntött, S alakú 
(13. kép). Felső része ívelt, át tört akantusz-
levélsorral ós stilizált virágindával. Peremén 
„St. Terézia" kurzív betűs felirat (modern). 
Profilált fedelén beütve Kőszeghy 528. sz. 
mester jegye, szalagon Pest ós a pesti hitele
sítő bélyeg 1840-es évszámmal. Mindezek a 
művek a barokkizáló stílusirányhoz tartoz
nak, Müller tehetségét azonban a csánytelki 
és mindszenti kelyhek mutatják a legelő
nyösebben. 

A pesti volt ferences templom ezüstből 
trébelt tálcája a hozzá tartozó ampolnapárral 
együtt Müller József 1844-ben készült alko
tása (14. kép). A tálca profilált peremű, 
ívelt, piskóta idomú. Az ámpolnák a teréz
városi r. k. templom ampolnáihoz hasonlóak, 
testük körte idomú, a fedélen öntött szőlő
levéldísszel, de a delfin ós a szőlőtő fogó 
helyett öntött A (Aqua) és V (Vinum) betűk
kel. Jelzésük: Kőszeghy 530. sz. J. M. mester -
jegye, szalagon Pest és 1844-es évszámos 
pesti hitelesítő bélyeg. 

Müller Józsefnek ismeretlen alkotása 
a Petőfi téri ortodox görög templom ezüstből 
trébelt, téglalap alakú testű, profilált fedelű, 
négy gömblábon álló olajtartó doboza, olda
lán vésett görög nyelvű felirat: „Hálája 
jeléül Konstantin Muga. 1849". Fenekén 
beütve pesti városjegy 1849-es évszámmal, 
szalagon Pest felirat és Kőszeghy 528. sz. 

jegye. Ez az olajtartó doboz Müller József igénytelenebb alkotása. 
A XIX. századi magyar ötvösség nagy művészének, Szentpéteri Józsefnek, akiről a közel

múltban Mihalik Sándor írt tanulmányt, a Kálvin téri ref. templom őrzi sokszor méltatott, 1824-
ből való keresztelőkancsóját és tálját, amelyet Szentpóteri losonci Gyürky Pál Nógrád vármegyei 
alispán megbízásából készített.55 A mester remekművei közé tartozik. 

Kutatóink előtt eddig ismeretlenek voltak a Deák téri ev. templom Szentpéteri-művei, egy 
fedeles keresztelőkancsó a hozzávaló tállal, egy úrvacsora kehely és egy ostyatartó szelence. 

Az ezüst úrvacsora kehely a hozzávaló, jelzés nélküli, paténa idomú kenyórosztó tányérral 
együtt sima, egyszerű forma (15. kép). A kehely talpa profilált, nódusza baluszteres, kupája 
harang idomú, kupáján vésett felirat: „A pesti á. h. magyar egyházé." Talpán: „1847. jan. elsején". 
Fenekén: Kőszeghy 506. sz. jegye, szalagos Pest jelzés és a pesti hitelesítő bélyeg 1847-es évszám
mal. Valószínűleg hozzátartozik az ezüstből trébelt, lapos, korong alakú ostyatartó szelence is, 
amelynek profilált fedelén a következő vésett felirat látható: „A pesti á. h. magyar egyházé." 

12. kép. Misekannácskák. Müller József művei. 1838. 
Terézvárosi plébániatemplom 
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13. kép. Füstölő. Müller 
József műve. 1840. Teréz- I 
városi plébániatemplom 

14. kép. Misekannácskák tálcával. Müller József művei. 1844. Pesti volt ferences templom 
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J 5. kép. Kehely. Szentpéteri József műve. 1847. 
Deák téri evangélikus templom 

16. kép. Keresztelőkanesó. Szentpéteri József műve. 
1848. Deák téri evangélikus templom 

Fenekén az előző jelzések láthatók. Mindhárom 
darab Szentpéteri Józsefnek ízléses, finom arányú 
alkotása. 

A keresztelőkanesó ezüstből trébelt, kávés
kanna formájú, talpa, teste és fedele bordázott, 
füle nagyon jó alakú, szájperem fölé emelkedő kér
dőjeles idomii (16. kép). Fogója plasztikus málna. 
Fenekén beütve Kőszeghy 506. sz. (Szentpéteri) 
jegye, szalagon Pest és a pesti hitelesítő bélyeg 
1848-as évszámmal. 

A hozzá tartozó ezüsttál mély öblű, ovális, 
sok karéjos, profilált peremszegéllyel, fenekén 
beütve az előző jelzés (17. kép). Mindkét mű ará
nyaiban igen finom, a keresztelőkanesó a maga jól 
elosztott felépítésével, díszítés nélküli formájával 
Szentpéterinek egyszerűségében is igen jellegzetes 
kiváló alkotása. 

Az 1824-ben mesterré lett és 1864-ig emlí
tett Laky Károlynak56 három új művét fedeztük 
fel. Mesterünk azokhoz az ötvösökhöz tartozott, 
akik egyszerű formaadású műveket készítettek 
szériában a polgárság fényűzési igényeinek kie
légítésére. A máriaremetei kegytemplomban talál
ható igénytelen kegyajándéka 1835-ből, egy csip
kés szegélyű, ezüstből trébelt szív, amelynek füg
gesztő karikáján beütött pesti hitelesítő bélyeg 
1835-ös évszámmal, szalagon Pest jelzés és 
Kőszeghy 535. sz. L. K. mesterjegye lát
ható. 

A .Bécsikapu téri ev. templomban Laky 
Károlynak egy 1838-ból származó aranyozott 
ezüst, kerek, profilált talpú, váza idomú nóduszú, 
harang idomú kupájú egyszerű kelyhét őrzik; tal
pán Kőszeghy 524. sz. jegye, az 1838-as évszámos 
pesti városjegy és szalagos Pest jelzés lát
ható. 

A Bócsikapu téri ev. templom ostyatartó 
doboza ezüstből trébelt, cukortartó alakú. Három 
öntött, karmos, kagylódíszes, palmettás lábon 
áll, a test bordákkal tagozott, háromszögletes 
mezőben poncolt alapon kagylódísszel és búza-
kötegekkel. Fedelén ugyanilyen díszítés és vésett, 
kurzívbetűs felirat: ,,Pál I. lev. Kor. X. r. 17. v. 
Mert egj kenyér és egy test vagyunk, sokan mert 
mindnyájan egy kenyérből eszünk." Alján vé
sett felirat: ,,Engel Sándor 1845." Hornyolt szélén 
beütött pesti hitelesítő bélyeg 1845-ös évszámmal. 
Szalagon Pest felirat ós Kőszeghy 525. sz. L. K. 
jegye. A doboz neobarokk ízlésben fogant, a tró-
belés magas, a fény-árnyékhatás gazdag. Egyházi 
gyűjteményekben ezenkívül a pálfai ref. egyház 
kelyhét, a szentmártonkát ai ref. egyház kenyér-
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osztó tányérját, a lepsényi ref. egyház kelyhét57 és a kiszombori r. k. templom 1835-ben készült, 
Jézust ábrázoló ezüstszobrocskáját őrzik58 a mester kezétől. 

Az 1860-as években működő Cseh Pál59 ötvösnek az Országos Zsidó Múzeum egy ezüstből 
trébelt, ovális, hengeres testű, gerezdes, hólyagosfedelű, XIX. század közepi perselyét és egy hen
geres, tagolt szárú, levél- és virágdíszes tóramutatóját őrzi az 1840 körüli időkből, amelyek a 
„Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon kerültek bemutatásra. Egyik sem jelentős munka, 
a mester képességeiről megfelelő képet nem nyújtanak. 

Ugyancsak az Országos Zsidó Múzeumban található az 1820-tól 1865-ig említett Schmidt 
Ferenc60 ötvös ezüst, két gömbös, hengeres szárú tóramutatója kézfejénél leveles rozettával, amely 
a ,,Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon F. S. mester műveként szerepelt; de mester
jegye Kőszeghy 522. sz. jegyével azonos, így Schmidt Ferenc művének tar tható. 1840-ben készült 
pesti hitelesítő bélyegének évszáma szerint. Ugyanitt őrzik johannita jelvényekkel díszített, talpas, 
körte idomú, ezüst levita kannáját, amely pesti hitelesítő bélyegének évszáma szerint 1824-ben 
készült és a mestert a szerényebb tehetségű pesti ötvösök közé sorolja.61 

A ferencvárosi plébániatemplom egy téglalap alakú medaillonban kurzív ï . F. jegyű, pesti 
mester ezüstből trébelt füstölőjét ós tömjéntartóját őrzi 1857-ből. 

A szerényebb tehetségű, konzervatív ízlésű mester trébelt akantuszlevélsorral, rózsa- ós 
levéldíszes övvel ékesítette a szokványos formájú, gerezdéit, csónak alakú tömjéntartót és a hozzá
illő, talpas váza idomú füstölőt. Talpperemón mindkettőnek a mesterjegy mellett beütött 1857-es 
évszámos pesti városjegy ós szalagon Pesth jelzés látható. 

A Kálvin téri ref. templom Lehman J .6 2 talpas neobarokk serlegét őrzi 1866-ból. Az akan-
tuszlevólsoros talp gazdag fóny-árnyékhatású, nódusza akantuszleveles, kupája alul kettős dudorú, 
akantuszlevólsoros díszű, elöl trébelt neobarokk kartusban vésett felirat: „a Szolnok, Csongrád 
jobbparti Tiszaszabályozó társulat Kétske. Alpári öbölzete Darányi Ignácz Urnák emlékül. 1866. 
máj. 29. én." Talpán beütve Kőszeghy 565. sz. J . L. mesterjegye és a pesti hitelesítő bélyeg. 

17. kép. Keresztelőtál. Szentpéteri József műve. 18. kép. Kehely. Schöller Károly műve. 1867. 
1848. Deák téri evangélikus templom Terézvárosi plébániatemplom 
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Lehmannak más, egyházi gyűjteményekben őrzött műve nem ismeretes, magángyűjte
ményben is csak egy sótartója. A kehely a pesti neobarokk ügyes ötvösének mutatja. 

A terézvárosi r. k. plébániatemplom Schotter Károly pesti ötvös szép, aranyozott ezüst-
kelyhét őrzi 1867-ből (18. kép). A mestert Kőszeghy nem ismeri, de a terézvárosi kehely szerint 
bizonyára jó képességű ötvös lehetett, noha trébelésben a Prandtnerek kissé merevebb, vonalasabb 
modorát követte. A kehely kerek talpát négy-négy karéjos neoromán medaillonban, poncolt alapon, 
trébelt, három búzakalászból álló kéve díszíti, köztük csigás rocaille-os motívum. A búzakalászok 
a szárra is felfutnak, amelyet ezenkívül akantuszleveles gyűrűtag is ékesít. A baluszteres nóduszon 
a búzakalászok szőlőlevéllel váltakoznak, tetején a trébelt gyűrűtag megismétlődik. Kosarának 
díszítése a talpéval nagyjából azonos, a négykaréjos neoromán medaillonokban búzakalászok, a 
medaillonok között szőlőlevelek. Talpperemén vésett felirat: ,,Sub Parocho Simone Klempa 
Syndico Antonis Herle Fecit Carolus Scholler Pestini 1867." Talpperemén beütve Diana-fejes bélyeg 
és Scholler Károly mesterjegye. 

A belvárosi plébániatemplom ezüstfeszülete egy 1860 és 1868 között működő I. C. monog
ramos pesti mester műve. Talapzata négy oldalú, ívelt, profilált, keresztje sima, korpusza öntött, 
aranyozott. A talapzaton vésett felirat: „Donum RSSIMI ANTONII MARKOVITS." Talpperemén 
beütve I. C. mesterjegy oválisban, szalagon Pest jelzés és pesti hitelesítő bélyeg teteje. 

A századvégi historizáló irány az ötvösségben jobbára minden művészi igény nélküli, jel
legtelen, géppel sokszorosított műveket hozott létre. (A megnövekedett igényeket nagy, főleg 
osztrák ötvöscógek elégítették ki.) Ilyenfajta munkákból tevődik össze a nagy-budapesti templomi 
kincstárak kegytárgyainak túlnyomó része. 

Ezek nagy tömegéből emelkedik ki művészi szándékával a ferencvárosi plébániatemplom 
Herpka Károly által 1886-ban készített ezüst liturgikus felszerelése. 

Herpka Károly63 Bécsben tanulta az ötvösséget, utána Párizsban dolgozott, 1883-tól a 
budapesti Iparművészeti Iskola tanára, a maga korának neves ötvöse volt. Kiváló technikai tudása 
nem ismert akadályt. O is, mint a századvég annyi iparművésze, keleti díszítő-elemekből összeszőtt 
magyar stílust akart kialakítani. Törekvése azonban, akárcsak a társaié, a századvég stíluszavará
nak modorosságába veszett. 

A ferencvárosi plébániatemplomnak készült liturgikus felszerelése trébelt szarvasos kéz
mosótálból, magyaros díszű kenettartóból, füstölőből, tömjóntartóból, galamb alakú aquamanilé-
bŐl, Sturm Ferenc építész rajza szerint készített aranyozott bronz cibóriumkehelyből (1886) áll. 

Herpka törekvéseit kevesebb ízléssel a vele egyidőben működő, ugyancsak jó technikai 
tudással dolgozó F. D. monogramos pesti ötvös követte, akinek a ferencvárosi plébániatemplom 
őrzi magyaros palmettasoros díszű ezüst kózmosótálját, két ezüst teknősbékán álló, stilizált, madár 
alakú ampolnáját és sárkányon álló, stilizált madár alakú, ferences szimbólumokkal díszí
te t t ezüstkannáját. Nevét a templom feljegyzései nem őrizték meg. 

A pesti ötvösök száma a XIX. században igen megnövekedett, a pesti ötvösség színvonala 
azonban a század második felében, mint Európa-szerte mindenütt, a művészi színvonal alá süllyedt. 

A XIX. századi pest-budai ötvösök további, még ismeretlen műveinek, a pest-budai ötvös
ség kisugárzásának és az ország művészetében betöltött szerepének részletes vizsgálatára a már 
megindult topográfiák ós a magángyűjtemények felmérése nyomán előkerülő emlékanyag nyújt 
majd további lehetőséget. 
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I. P. BRE 8TYÁN 8 ZKY 

DIE GOLDSCHMIEDEKUNST VON PEST-BUDA IM 19. J A H R H U N D E R T 

(Auf Grund der kirchlichen Schatzkammern von Budapest) 

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden 
Buda (Ofen) und Pest das wirtschaftliche, poli
tische und kulturelle Zentrum des Landes. Dem 
jungen, stark in Entwicklung befindlichen Pest 
gegenüber nahm Buda immer mehr eine unter
geordnete Stellung ein. Das wirtschaftliche Auf
blühen zeitigte einen gewaltigen Zuwachs der 
Bevölkerung. Auch im Leben der Zünfte brachte 
diese gewaltige Entwicklung große Verände
rungen mit sich, was sich auch in der Zahl der 
Meister äußerte. Sowohl in Pest als auch in 
Buda entstanden Goldschmiededynastien und 
um die rege Nachfrage des Bürgertums befriedi
gen zu können, mußte die handwerkliche Pro
duktionsform immer mehr durch die Manu
faktur abgelöst werden. Charakteristische Bei
spiele sind die Tätigkeit der Meister Giergl, und 
Prandtner, sowie Karl Laky in Pest und die 
Werkstatt von Gretschl in Buda. Die Formen 
wurden dem Zeitgeschmack und den Ansprü
chen des Bürgertums entsprechend vereinfacht 
und ihre Schönheit kommt nunmehr in der 
Linienführung, in den Proportionen, im sorg
fältigen Treiben und Ziselierung zur Geltung. 
Die Ornamentik ist maßhaltend. Am Anfang 
des Jahrhunderts geht die Werkstatt von 
Prandtner, des angesehensten Goldschmiedes 
von Pest zur Serienproduktion über, ihre 
Ware hat wohl ein hohes künstlerisches Niveau, 
aber gegen Mitte des Jahrhunderts t ra t in der 
Goldschmiedekunst infolge des Massenerzeug
nisses der Verfall ein. 

Um die Jahrhundertwende und im ersten 
Teil des 19. Jahrhunderts ist das künstlerische 
Niveau der Goldschmiede von Pest, vertreten 
durch die Meister Paschberger, Giergl, Prandt
ner und J . Szentpéteri, sehr hoch, sodaß in den 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Pest 
zum Mittelpunkt der ungarischen Goldschmied
kunst wurde. 

In Buda spielte die Familie Gretschl die 
bedeutendste Rolle, in der sich die Gold
schmiedekunst über zwei Generationen von 
Vater zu Sohn vererbte. Wenzel Gretschl, der 
Gründer der Dynastie erwarb seinen Meister
titel im Jahre 1795 in Buda und übte sein Hand
werk bis 1821 aus. Verhältnismäßig wenige 
seiner Werke sind bekannt. Von den Kirchen 
in Budapest besitzen nur die St. Anna-Kirche 
in Buda und die Pfarrkirche von Óbuda je ein 
Werk von Wenzel Gretschl. Der vergoldete 
Silberkelch aus dem Jahre 1806 der ersten 
Kirche weist wohl noch Überlieferungen des 
Zopfstils auf, jedoch kommen darauf auch 
bereits romantische Verzierungselemente vor. 

Das aus Silber getriebene Kruzifix der Pfarr
kirche von Óbuda entstand im Jahre 1815. 
Joseph d. Ä., der Sohn des Wenzel Gretschl, 
erwarb im Jahre 1822 den Meistertitel und in 
1848 wurde er Zunftmeister. Elf von seinen 
Werken sind in Kirchen von Budapest erhal
ten: ein Kruzifix, ein Weihrauchkessel und eine 
Weihrauchbüchse aus dem Jahre 1825 befin
den sich im Besitze der ehemaligen Kapuziner
kirche, eine Weihrauchbüchse aus den Jahren 
nach 1826 in der Kirche von Óbuda-Újlak und 
in der Kirche, benannt nach den Wunden des 
hl. Franziskus, in der Fo-Straße eine Weih
rauchbüchse und ein Weihrauchkessel aus dem 
Jahre 1839, sowie drei Votivgeschenke aus dem 
Jahre 1830. Im Jahre 1834 wurde von ihm ein 
Weihgeschenk der Wallfahrtskirche zu Mária
remete hergestellt. Die St. Anna-Kirche von 
Buda besitzt weitere zwei anspruchslose aus 
Silber getriebene Votivkronen und eine schöne 
Monstranz im Spätbiedermeierstil aus dem 
Jahre 1841. Der in der evangelischen Kirche 
am Bécsikapu-Platz befindliche Neorokoko-
kelch wurde 1847 in der Werkstatt Gretschl 
hergestellt und ist bis jetzt in unserer Fach
literatur unbekannt. Die röm.-kath. Kirche von 
Óbuda-Ujlak bewahrt noch einen Weihrauch
kessel der Werkstatt Gretschl (1857) und in der 
Wallfahrtskirche von Máriaremete sind noch 
zwei Votivgeschenke aus dem Jahre 1859 bzw. 
1864, mit dem Meisterzeichen von Eduard 
Gretschl. 

In der Pfarrkirche am Krisztina-Platz wird 
ein Kruzifix, ein Werk des Goldschmieds Pál 
Zigler, in Buda, aufbewahrt (um 1800) (1793— 
1824). Die evangelische Kirche besitzt einen 
Weinkrug mit silbernem Deckel von Johann 
Kovácsy, der den Meistertitel im Jahre 1841 
erwarb, aber sein Name wird nach 1849 nicht 
mehr erwähnt. 

In den kirchlichen Schatzkammern von 
Budapest befinden sich in der größten Anzahl 
Werke von F. Paschberger und J . Prandtner 
sen., Vertreter der stark aufblühenden Gold
schmiedekunst der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts. Franz Paschberger, Sohn von Joseph 
Paschberger wurde 1787 Meister und spielte 
in der Pester Goldschmiedezunft eine bedeu
tende Rolle. Er war von 1812—1828 Zunft
meister. Der von ihm verfertigte Weihrauch
kessel, die Weihrauchbüchse mit dem dazuge
hörigen Löffel werden in der Franziskaner
kirche von Pest aufbewahrt. Diese Kunstwerke 
aus den Jahren um 1800 sind noch in reinem 
Empirestil gehalten. Aus dieser Zeit stammt 
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noch die silberne, einst vergoldete, flache, 
scheibenförmige Viaticum-Büchse der röm.-
kath. Pfarrkirche in der Theresienstadt (VI. 
Bezirk). Im Jüdischen Museum wird ein ver
goldeter Thoraschmuck ebenfalls von ihm aus 
den Jahren um 1800 aufbewahrt. Sein Abend
mahlskelch aus Silber in der reformierten 
Kirche am Kálvin-Platz aus dem Jahre 1815 
ahmt getreu die beliebte Kelchform der unga
rischen reformierten Kirchengemeinden nach. 
Werke von Paschenberger werden in folgende 
Sammlungen, bzw. Kirchen aufbewahrt: ein 
vergoldeter Silberkelch aus dem Jahre 1819 in 
der röm.-kath. Pfarrkirche in der Theresien
stadt, eine Almosenbüchse (1829) im Jüdischen 
Museum, eine Weihrauchbüchse und ein Weih
wasserbecken (1824) in der röm.-kath. Kirche 
in der Josephstadt (VIII. Bezirk), und ein Weih
wasserkessel (1826) in der Pfarrkirche in der 
Krisztina-Stadt. 

Die Goldschmiedefamilie Prandtner gehörte 
ebenfalls zu den hervorragenden Vertretern der 
Pester Goldschmiedekunst des 19. Jahrhunderts. 
Der Gründer der Dynastie war Joseph Prandt
ner sen., Zunftmeister im Jahre 1791; sein 
Name wird nur bis 1837 erwähnt. Er war ein 
vorzüglicher Repräsentant des ungarischen Em
pire und die flache, ein wenig trockene Treib -
weise ist charakteristisch für seine künstlerische 
Formsprache, welche besonders auffallend bei 
der Bearbeitung von Weintrauben und Weizen
ähren in Erscheinung tr i t t . Der Weihraueh-
kessel und die Weihrauchbüchse der Pfarr
kirche von Óbuda wurde im Jahre 1825 herge
stellt; bislang waren sie in unserer Fachliteratur 
unbekannt. Hervorragende Werke des Meisters 
sind der sog. Stadler-Kelch mit Akanthusblät-
tern und Weizenähren-Palmetten aus der Zeit 
um 1830 in der röm.-kath. Pfarrkirche in der 
Theresienstadt, sowie das in unserer Fachlite
ratur noch unbekannte Ciborium und ein 
Kelch (1834) im Besitze der röm.-kath. Pfarr
kirche von Pesthidegkút. 

Ein Silberkruzifix aus dem Jahre 1796 von 
Leopold Fischer, der 1795 Meister wurde und 
in 1809 starb, wird in der Pfarrkirche der 
Josephstadt aufbewahrt. In der Pfarrkirche 
der Theresienstadt ist der Reliquienschein der 
hl. Theresia (1835) ein Werk des künstlerisch 
begabten Alois Giergl. Ein Abendmahlsbrot
teller aus dem Jahre 1847 von Georg Gossmann, 
der 1836 Meister wurde, sowie ein Neobarock-
kelch und eine Ewige Lampe mit getriebenen 
Akanthusblättem aus dem Jahre 1845 sind in 
der evangelischen Kirche am Deák-Platz er
halten. Mehrere Werke von Joseph Müller 
werden in den Schatzkammern der Budapester 
Kirchen aufbewahrt; er wurde 1823 Meister 
und sein Name wird bis 1864 genannt. Von 

seinen Arbeiten seien eine Weihrauchbüchse 
aus dem Jahre 1839, sowie zwei Ampeln und ein 
Weihrauchkessel (1830 bzw. 1840) sind in der 
röm.-kath. Pfarrkirche der Theresienstadt ge
nannt, weiter eine getriebene Silbertasse mit 
zwei Ampeln der Franziskanerkirche von Pest 
(1844) und ein aus Silber getriebenes Ölgefäß 
der griechisch-orthodoxen Kirche am Petőfi -
Platz (1849). 

Von den Werken des größten Meisters der 
ungarischen Goldschmiedekunst des 19. Jahr
hunderts, Joseph Szentpéteri, werden eine her
vorragend gearbeitete Tauf kanne und ein Tauf
becken aus dem Jahre 1824 in der reformierten 
Kirche am Kálvin-Platz, außerdem ein silber
ner Abendmahlskelch mit dazugehörigem Brot
teller und Hostienbüchse aus dem Jahre 1847, 
bisher in unserer Fachliteratur unbekannt, 
sowie ein Taufbecken mit Kanne aus dem Jahre 
1848 in der evangelischen Kirche am Deák-
Platz aufbewahrt. Die letztgenannten Stücke 
gehören trotz ihrer Einfachheit zu den charak
teristischen, künstlerisch wertvollen Werken 
des Meisters. 

Ein einfacher Kelch (1838) und eine zuk-
kerdosenartige Büchse (1845) von dem Gold
schmiede Karl Laky, der im Jahre 1824 den 
Meistertitel erwarb und dessen Name bis 1864 
erwähnt wird, sind in der evangelischen Kirche 
am Bécsikapu-Platz zu finden. Das Jüdische 
Museum besitzt von dem Meister Paul Cseh, 
der um 1860 tät ig war, eine Almosenbüchse 
im Neobarokkstil und einen Thorazeiger, von 
dem Meister Franz Schmidt, dessen Name 
zwischen 1820—1865 sehr bekannt war, sowie 
eine Silberkanne (1824). Ein Neobarockkelch 
von J . Lechman aus dem Jahre 1866 befindet 
sich in der ref. Kirche am Kálvin-Platz. Ein 
vergoldeter Silberkelch (1867) des Pester Gold
schmiedes Karl Schöllers ist in der Pfarrkirche 
der Theresienstadt. 

Die historisierende Tendenz am Ende des 
Jahrhunderts wirkte auf die weitere Entwick
lung der Goldschmiedekunst hemmend. So 
entstanden künstlerisch anspruchslose, mit Ma
schinen vervielfältigte Stücke ohne charakte
ristisches Gepräge. Diese Werke bilden den 
größten Teil der Weihgegenstände der Buda
pester Kirchen. Nur der Meister Karl Herpka 
von den vielen Goldschmieden folgte seinen 
künstlerischen Neigungen. Seine silbernen litur
gischen Geräte aus dem Jahre 1886 in der 
Pfarrkirche der Josephstadt verrät sein hohes 
künstlerisches Können. Im 19. Jahrhundert 
wuchs zwar die Zahl der Goldschmiede von 
Pest bedeutend, doch hat te die Pester Gold
schmiedekunst ihr hohes Niveau in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts — wie überall in 
Europa — fast vollkommen eingebüßt. 
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SCHREIBER RÓZSA 

KORABRONZKORI LAKÓGÖDÖR BUDAFOKON 

1954 júliusában Budafokon a Hegyfok u. 328/1. hrsz. telken családi házak építkezéstínéi, 
a csatornázási munkálatok során az építőmunkások egy méhkas alakú korabronzkori gödröt vágtak 
keresztül, amelyben igen sok cserepet találtak. A leletről jelentést tettek a Budapesti Történeti 
Múzeum Régészeti Osztályának. A helyszíni szemle alapján a még rendelkezésünkre álló területen 
leletmentő ásatást kezdtünk el.1 A lelőhely a Dunára néző magaslaton fekszik, és innen nagy terüle
tet lehetett áttekinteni. A környező vízmosások is biztonságossá tették a megtelepülést. Mestersé
ges védelmi berendezésről nincsenek adataink. 

A leletmentő ásatás során egy ÉNY—DK-i irányú hármas tagolású gödörrendszer bonta
kozott ki a modern feltöltés és humuszréteg alatt 60 cm mélységben. Az egyes gödörrészek I—III. 
számot kaptak (8. kép). A feltárás után világossá vált, hogy a gödörrendszer mindhárom gödörrésze 
méhkas alakú, vagyis szájnyílásuk átmérője jóval kisebb volt, mint az alsó átmérő. Az I—II. gödör 
megközelítőleg kör alakú, a I I I . tojásdad alakú volt. A legnagyobb átmérője a gödörrendszer I I I . 
gödrének volt, ós ennek az alja feküdt a legmélyebb szinten, mintegy 30 cm-rel mélyebben, mint 
a II , sz. gödör. A I I I . gödör alján az ÉNY-i részen 95 cm átmérőjű tűzhely égett, hamus marad
ványát figyeltük meg. A gödör töltelékföldjéből igen sok égett agyag sározáslap és tűzhely szabá
lyos peremtöredéke került elő. Ennek alapján teljes joggal megállapíthatjuk, hogy a gödör alján 
fekvő peremes tűzhelyet a gödör elhagyása után szétrombolták és így töredékei összekeveredtek a 
később bedobált leletanyaggal. A tűzhely körül faszéndarabokat, két ún. tűzikutyát (7. kép 1—2), 
a gödör K-i részén nagyobb méretű, 46 cm hosszú, 3,5 cm átmérőjű elszenesedett fagerenda nyomát 
figyelhettük meg, amely a felszedésnél teljesen elporladt. A töltelékföld felsőbb részében igen sok 
áglenyomatos paticsot (7. kép 4—5), cseréptöredéket és állatcsontot találtunk. AI I I . gödörben került 
elő az egyetlen bronzlelet, az eloxidálódott, alaktalan bronzrögöcske. 

A I I . gödör alja 30 cm-rel magasabban feküdt, és az ehhez kapcsolódó I. gödöré néhány 
cm-rel még ennél is magasabban jelentkezett. A gödörrendszer hármas tagolását az egyes gödörró-
szek különböző mélysége is hangsúlyozta. 

Az I—II. gödör alját 3—4 cm vastag döngölt agyagréteg fogta egységesen össze, ami észak 
felé elvékonyodott. 

A gödörrendszer I. gödrében különösen sok cseréptöredéket találtunk, ezek vastag réteget 
alkottak. A töredékekből számos edényt lehetett összeállítani. A cserópréteg nagy része azonban 
égés által deformálódott. A deformálódás főleg a nagyobb méretű edényekből származó töredékek
nél figyelhető meg. Ennek oka valószínűleg az volt, hogy az égetés közben — főleg a súlyosabb, 
nagy edények — összenyomódtak (5. kép 10; 6. kép 3—6). 

A rendkívül sok töredéket tartalmazó cserépréteg alapján arra gondolhatunk, hogy a közel
ben edényégető kemencének kellett lenni és az égetés során nem sikerült „selejtes" anyagot az elha
gyott gödörbe szórták. Sajnos az építkezés miatt a feltárást nem terjeszthettük ki nagyobb felületre, 
és ezért a feltételezett edényégető kemencét nem taláhattuk meg. így másik feltevésre is nyílik 
lehetőségünk. Mivel a gödörrendszer töltelékföldjében igen sok áglenyomatos, égett sártapasztöre
dék kerül t elő, arra is gondolhatunk, hogy egy leégett ház törmelékét szórták a a gödörbe s onnan 
szármáz hatnak a deformálódott edénytöredékek, amelyek a ház égése alkalmával másodszor is kiég
tek. A cserepek rendkívül nagy száma azonban inkább az előbbi feltevést teszi valószínűvé. 
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5. kép. A budafoki korabronzkori lakógödör leletei 



6. kép. A budafoki korabronzkori lakógödör leletei 
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7. kép. A budafoki korabronzkori lakógödör leletei 



A feltárt gödörrendszer a tűzhely maradványaival és döngölt padlójával lakógödör alsó 
része lehetett. Hasonlókat a Duna menti korabronzkori nagy telepen, Dunaújvárosban (Koszider 
padlás)2 is megfigyeltek. Sajnos a lakógödrök felépítményére vonatkozóan az ásatás során nem 
nyertünk támpontokat, így csak párhuzamok alapján következtethetünk arra, hogy nyeregtetős 
lehetett.3 

A gödörrendszer leletanyaga közül a legszámottevőbb a kerámia. 

KORSÓK4 

a) Nagyrévi típusú korsók, kettős csonkakúp alakjuk van, megnyúlt nyakkal. A széles szalagfül 
a peremből indul és a nyak alsó harmadára támaszkodik (2. kép 1, 3; 3. kép 5; 9. kép 4). 

b) Nagyrévi típusú korsók. Alakjixk az előbbiekhez hasonló, csak a szalagfül a perem alól indul, 
ezáltal a fül ívelése kisebb, mint az előzőkön. A váll alsó vagy felső részét körbefutó vájat tagolja (1. kép 1, 5; 
3. kép 1; 5. kép 10; 9. kép 5; 11. kép 1). 

c) Nagyrévi típusú korsók. Alakjuk az előbbiekhez hasonló, csak nyakuk jóval karcsúbb, a vállon 
két rövid nyílású szalagfül ül és a váll felső részét fültől-fülig futó vájat tagolja. Az egyiken (1. kép 2; 9. kép 
2) a fülek között középen egy-egy pici bütyök ül. A másiknál (1. kép 3; 9. kép 1) a fülek között középen 
függőleges vájat fut le, és ezt az alsó részen mindkét oldalon egy-egy benyomott pont díszíti. 

d) Nagyrévi típusú korsók, alakjuk az előzőkkel teljesen megegyezik (1. kép 4, 7; 2. kép 4; 6. kép 3). 
Ezeknél is megvan a váll felső részét tagoló vájat, fülük azonban nincs. Az egyik (1. kép 7) csak alakja 
miatt sorolható a korsókhoz, nagy mérete miatt inkább az urnákhoz áll közelebb. 

TÁLAK 

A tálak alaptípusa nagyjából azonos. Alsó részük fordított csonkakúp alakú, és az ívelt, alacsony 
nyak éles töréssel illeszkedik az alsó részhez. A peremből rendszerint három rövid szalagfül indul és a váll-
élre támaszkodik. Az alaptípustól csak lényegtelen eltérések vannak: 

a) A váll élét ujjbenyomással tagolt borda hangsúlyozza, és a kihajló perem belül élesen tagolt 
(4. kép 2; 11. kép 7, 9). 

b) A váll éle díszítetlen, és a kihajló perem belül tagolatlan (2. kép 2; 4. kép 1; 10. kép 
3—4; 11. kép 6). 

FÜLES CSUPROK 

Szájperemük enyhén kihajlik, alsó részük kissé tojásdad. Széles, lapos aljuk van (4. kép 3, 5—6; 
9. kép 6—7; 11. kép 3—4). Az egyiknél (4. kép 5—6; 9. kép 6—7) az edény alja erősen profilait, a peremből 
induló szalagfül a vállra támaszkodik. A nagyobb csupron (4. kép 5—6; 9. kép 7) a füllel szemben há
rom függőleges bordából áUó díszítés fut lefelé. A bordák felül ívelten találkoznak. 

NAGY CSÖBRÖK 

Kettős csonkakúp alakjuk van. Szájuk széles és peremük enyhén kihajlik. Lapos aljuk igen szűk 
(1. kép 6; 2. kép 5; 3. kép 3—4; 4. kép 4; 5. kép 3; 10 kép 1—2; 11. kép 8). A csöbröknek egyszerű elemek
ből álló, mégis változatosan alkalmazott díszítésük van. 

a) A seprődíszítés a legáltalánosabb. Ez vízszintes (1. kép 6; 3. kép 6), függőleges (2. kép 6; 
5. kép 3; 11. kép 8) vagy keresztirányú (3. kép 3), nyalábjaival elborítja az egész felületet. Mindezeknél 
a seprődísz szabályos, szinte fésűzés benyomását teszi. 

b) A csöbrök másik csoportjánál a rövid nyak simított, s a vállon ujjbenyomásokkal tagolt borda 
fut körül (3. kép 4; 4. kép 4; 10. kép 9). Alatta a felületet elborító szabálytalan seprőzés igen hangsúlyozott, 
ezáltal az edények felülete rücskös. Egyik edényen és számos töredéken (4. kép 4; 5. kép 2; 7. kép 6—7; 10, 
kép 6—-7) a profilált talpperemet ujjbenyomásokkal díszítették. 

URNÁK 

Az urnáknak két típusa van. 
a) Alakjuk amfora-szerű, legnagyobb öblösödésükön két rövid szalagfüllel. Van teljesen díszí

tetlen urna is (2. kép 2). A díszítettek hasi részén bevagdalásokkal tagolt borda fut körül. A borda fölött 
az edény teste simított, alatta pedig érdes (5. kép 2; 6. kép 5—-6; 10. kép 6). 

b) Megnyúlt amfora-szerű alakja van, a nyak alacsony, a perem erősen kihajlik. Csak töredékek
ből ismerjük. Díszítetlen Í6. kép 3). 

c) Az öblöt tagoló borda felett és alatt sima a felület (5. kép 4; 6. kép 1; 11. kép 10). 

Külön kell foglalkoznunk egy nagyméretű urna alsó részével. Fordított csonkakúp alakú, 
alja igen szűk (10. kép 6). Külsején ujjbenyomással tagolt borda fut körül. Egyébként a külső 
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8. kép. A budafoki korabronzkori lakógödör felülnézeti rajza 

felülete fénytelen, sima. Belül seprődíszes, s az alját i t t kereszt alakban ráragasztott, ujjbenyomás
sal tagolt borda díszíti. Mind a négy mezőből egy-egy hegyes bütyök áll ki (10. kép 5; 12. kép 1). 

Az előkerült leletek ismertetésénél már láttuk, hogy az edények díszítése igen egyszerű 
díszítőelemekből áll. Leggyakoribb a seprődíszítés, ezt főleg nagyobb csöbrökön és urnákon alkal
mazták. A seprődíszítés a nagy edényeknek nemcsak a külsején, de a belsején is megfigyelhető, 
mint azt a fenteit b ismertetett urna töredékén is láthattuk. Ezeken a belső seprődíszítést erősen 
kiemelkedő bütyökkel is összekapcsolták. 

Gyakori az edények testét tagoló ujjbenyomásos bordadíszítés. Ez előfordul főleg az urná
kon, nagyobb csöbrökön és tálakon. Az urnáknak az öblén fut körül, a nagyobb csöbrök esetében 
pedig a vállnál tagolja a felső részt. Ekkor az alsó rész seprőzött, a borda fölött pedig fényezett. 
Egy töredéken megfigyelhetjük azt is, hogy a borda fölötti fényezett részt még fordított V alakban 
elhelyezett hasonló bordával díszítették (10. kép 9). Némelyik tálnál a váll élét képezték ki hasonló 
módon. A csöbröknél pedig az erősen profilált talpperemen fut körül az ujjbenyomással tagolt borda 
(4. kép 4; 7. kép 7). 

A fényezett felületű edényeket leggyakrabban egy vagy három párhuzamos, sima borda 
díszíti (1. kép 2; 4. kép 6; 5. kéj) 9, 11; 9. kép 7; 10. kép 10). Ezek az edény testén vízszintesen vagy 
függőlegesen haladnak, időnként a fül tövéből indulnak ki (1. kép 2; 5. kép 5). Egy töredéken a felü
let árkolását is megfigyelhetjük (5. kép 6). 

Az előkerült edények és cserepek igen jól égettek. A cserépanyagnak mintegy harmadát 
képezik a deformált edényekből származó töredékek (5. kép 1—6, 10—-11). 
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11. kép. A budafoki korabronzkori lakógödör edénytípusai 
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12. kép. Bordás kereszt
eli szű edénytöredékek. 1. 
Budafokról. 2. Tabánból 

Néhány korsó töredékén megállapítható a fülkészítés technikája is. Az edények testét a 
füleknek megfelelő helyen kifúrták, s a külön elkészített és kiszárított füleket csapokkal erősítették 
ezekbe a furatokba (6. kép 4) (6. kép 1: a korsó külseje, 6. kép 2: ua. a fülcsapokkal). 

A leletek között találtunk két tűzikutyát.5 Sarkaik lekerekítettek, felső részüket lyuk töri 
át (7. kép 1—2). 

Bemutatunk a gödörben talált néhány áglenyomatos paticstöredéket is (7. kép 4—5). 
Sajnos a munkaeszközöket csupán két csonttű képviseli, az egyik átfúrt (7. kép 3). így a 

termelésssel kapcsolatban leleteink nem engednek bővebb betekintést. 
Bár az időrendi meghatározásra legalkalmasabbak a fémleletek, mégis ezek hiányában az 

edények és töredékek alapján megfelelő támpontokkal rendelkezünk. Leleteink közül legjellegzete
sebbek a különböző fülelhelyezésű nagyrévi típusú korsók. Ezeknek a legpontosabb megfelelőit a 
nagyrévi kultúra leletei között találjuk meg. Előfordulnak ilyenek a névadó lelőhelyen, Nagyréven,6 

Tószeg nagyrévi rétegében,7 a Maros-vidéken a szőreg—perjámosi csoport korai anyagában,8 Buda
pest környékén Tökölön,9 Dunaújvárosban a koszideri nagy telep legalsó rétegében,10 Kisapostagon 
a nagyrévi kultúra sírjában és szórványos leletek között.11 

A kihajló peremű fülestálak is azokon a lelőhelyeken fordulnak elő, mint a korsók, azokkal 
összefüggésben.12 Megemlítendő, hogy a Budafokon talált ép példányoknak csak három fülük van, 
a párhuzamként felhozott daraboknak kettő—három, ill. négy. 

A simanyakú bordás és seprődíszes csöbrök megfelelői Nagyrévről,13 Szőregről14 és Ószent-
ivánról15 ismeretesek. Ez az edénytípus igen elterjedt a Kárpát-medence korabronzkori leletei 
között a leleteinket megelőző időkben is. Megtaláljuk Alsónémedin,16 Vucedol vár vucedoli rétegé
ben.17 Nem hiányzik azonban a Duna mentéről sem (Dunaújváros,18Tát,sportpálya19), Kisaposta
gon nagyrévi sírban került elő.20 

Aze gesz felületet elborító fésűs csöbröket főleg a dunántúli nagyrévi jellegű leletek között 
találjuk meg.21 Tószegről ilyet sírleletekből ismerünk.22 

Az öblös kétfülű urnafólék szintén nem ritkák a magyarországi korabronzkori leletanyag
ban.23 

A díszítésben a függőleges három borda, továbbá a füleket összekapcsoló vízszintes és függő
leges árkolás igen jellegzetes a nagyrévi kultúra24 és a szőreg—perjámosi25 csoport leletanyagában. 
Az urna alakú edények öblén megjelenő vízszintesen lezárt párhuzamos-függőleges, karcolt vona
lakból álló díszítés a dunántúli kisapostagi kultúra edényein otthonos.26 

A díszítések között nem csupán egyszerű díszítő célzata lehetett a seprődíszes nagy edény 
belsején kereszt alakban elhelyezett bordának és négy bütyöknek. Ezt a különleges díszítést a 
Márton-féle tószegi27 régi ásatás anyagában két esetben is megfigyelhetjük. Az egyik a budafoki
hoz hasonló nagy edényből származik, a másik edénytartó vagy parázsborító belső homorú részén 
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figyelhető meg. Ez utóbbinál a kereszt alakú bordadísz van meg, a bütykök hiányoznak. A budafoki 
töredékkel teljesen azonos darab került elő a tabáni 1936. évi ásatás28 anyagából (10. kép 7). 
Ószentivánról szűknyakú, nyomott öblű nagy edényt közöl Banner János,29 amelynek szintén az 
alján volt a kereszt alakú bordadísz. 

Anélkül, hogy ennek a díszítésmódnak az értelmezésébe belemennénk, meg kell állapítani, 
hogy a kör alakú felületet négy mezőre tagoló kereszt alakú bordadísznek meghatározott szimbolikus 
jelentősége lehetett. Lehetséges, hogy ezzel hozható összefüggésbe a nagyrévi kultúrába tartozó 
edények külsején karcolt díszként alkalmazott pontokkal tagolt keresztdísz. Tószegen egy négy
szögletes lábas, lapos tál alján figyelhetünk meg a budafokihoz hasonló rendszerű karcolt kereszt
es pontdíszt.30 I t t kell még megemlítenünk, hogy a vucedol—-zóki kultúrában a kört négy részre 
osztó karcolt keresztdísz, továbbá a négyzetes mezőt átlósan metsző keresztdísz igen gyakori és 
a budafokihoz hasonló képzetből fakadhatott. 

Hazai korabronzkori nagy edényeink között gyakori, hogy nemcsak az edények külsejét, de 
egész belsejét is ellátták seprődísszel. Tompa a hatvani telepről közöl ilyen cserepeket.31 

Az elmondottak alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a budafoki lakógödör és 
leletanyaga a nagyrévi kultúra körébe tartozik. Szoros összefüggést mutat a Tisza vidéki leletanyag
gal, a szőreg—perjámosi csoporttal, és bizonyos vonatkozások a kisapostagi kultúra egyes leleteihez 
is kapcsolják. Hangsúlyoznunk kell, hogy a nagyrévi kultúrának ez a leletanyaga nem a bronzkor 
legkorábbi szakaszát képviseli hazánkban. Ugyanis Budapest ós környékén előkerültek korábbi, 
harang alakú és átmeneti (harang alakúból a nagyrévi kultúrába) jellegű típusok is. Ilyen a buda
kalászi,32 alsónémedi33 temetők és számos sírlelet anyaga. (Ilyen a szerző által feltárt csépel— 
hárosi temető is.34)Ezek a tószegi, a nagyrévi s budafoki leleteknél korábbi szakaszt képviselnek, 
A fejlődés azonban ezekkel összefüggő, mert a Budafokon talált edénytípusok hasonló vagy kezdet
legesebb formában a korai szakaszban is megtalálhatók. így pl. míg az alsónémedi temető táljai
nál a belül erősen tagolt perem az uralkodó,35 addig a budafoki tálak nagy részénél a perem kihajlik, 
de szórványosan megvan még a tagolt perem is (11. kép 6—7, 9). 

Egészében véve a budafoki és ezzel kapcsolatos leletek a korabronzkornak fejlettebb szaka
szát képviselik. Erre mutat a készítés technikájában és az edények megformálásában mutatkozó 
fejlődés, továbbá új díszítőelemek megjelenése. 
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Р. ШРЕЙВЕР 

ЖИЛАЯ ЯМА РАННЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА В БУДАФОКЕ 

В 1954 г. автором была раскрыта в Буда-
фоке жилая яма раннего бронзового века, со
стоящая из системы ям тройного расчленения. 
Все три части ямы имели форму улья, причем 
уровень их поля начинался на неодинаковой 
глубине. На полу 111 части ямы были обнару
жены остатки очага, подошва I—II части ям 
состояла из утрамбованного слоя глины. 

Главным образом в яме I было обнаружено 
весьма много черепковых фрагментов. Боль
шая часть их относится к деформированной 
вследствие обжига посуде. Возможно, что в 
эту яму бросили бракованную отбросную по
суду обжигательной печи, или же посуду вто
рично обожженную в каком-то сгоревшем доме. 

Среди находок самым значительным явля
ется керамический материал, в котором можно 
различать следующие типы: 

Кувшины, типа Надьрев различных ва
риантов (а—d) 

Блюда разных типов (а—Ь) 
Кружки с ручками 
Крупные чаны (а—Ь) 
Урнообразные крупные сосуды (а—Ь) 
Украшение состоит из весьма простых эле

ментов. Крупные сосуды имеют главным об
разом рельефное украшение «метелочкой», 
иногда, в одинаковой степени, на внешней и 
наружной поверхностях. Часто встречаются 
также ребра члененные вдавливанием паль
цев. Данный способ украшения отделяет преи
мущественно на крупных чанах сглаженные 
части от рельефных украшений «метелоч
кой», а иногда кайма блюд также оформлена 
подобным образом. На сосудах с глазирован
ной поверхностью имеется украшение из од
ного или нескольких параллельных ребер. 
Один из фрагментов имеет рельефное укра
шение. 

На некоторых фрагментах можно видеть 
также технику изготовления ручек. Послед
ние до обжига крепились цапфами к пробура
вленной стенке сосуда. 

В материале встречаются также костные 
иголки, глиняные пирамидки и остатки стенок 
с оттисками ветвей. 

Самые точные формы кувшинов типа Надь
рев известны в материале надьревской куль
туры. Подобные кувшины встречаются в Надь-
реве, Тосеге, в области реки Марош, в раннем 
материале группы Серег—Перямош, в окрест
ностях Будапешта, в Тёкёле, Дунауйвароше, 
Кишапоштаге и т. д. 

Подобные блюда с отгибающимся наружу 
краями встречаются в тех же местах. 

Чаны с гладкой шейкой, с реберным и 
рельефным украшением «метелочков» известны 
также из Надьрева, Тосега и Осентивана. Они 
были весьма распространены также в периоды 
до будафокских находок (Алшонемеди, Бу-
цедол). 

Чаны, вся поверхность которых покрыта 
гребенчатым или же рельефным украшением 
«метелочкой», встречаются прежде всего в ма
териале находок задунайского надьревского 
типа. В Тосеге они известны из утвари, най
денной в могилах. 

Выпухлые сосуды с двумя ручками напо
добие амфор также не являются редкостью в 
материале находок раннебронзового века в 
Венгрии. 

Вертикальные три гладкие ребра, связы
вающие ручки горизонтальные и вертикаль
ные рельефные украшения весьма типичны 
для материала находок надьревской куль
туры и группы Серег—Перямош. 

Поперечные ребра и четыре выступа, на
ходящиеся на внутренней поверхности круп
ных сосудов с рельефным украшением «мете
лочкой», по всей вероятности, не являются 
только простыми украшениями. Такие сосуды 
были обнаружены также в ходе раскопок в 
Тосеге. В Осентиване такое украшение наблю
дается на внутренней поверхности сдавленно
го крупного сосуда с узкой шейкой. Вероятно, 
расчленяющее круглую поверхность на четыре 
части крестовидное реберное украшение имело 
определенное символическое значение. Такой 
элемент украшения часто наблюдается на
царапанным в материале находок надьревской 
или же вуцедол-зокской культуры. 

Среди венгерских находок раннебронзо
вого века часто наблюдается, что не только 
наружные, но и внутренние поверхности со
судов покрыты рельефным украшением «мете
лочкой» (жилой комплекс в Хатване). Такие 
украшения встречаются также и в будафок-
ском материале. 

Можно установить, что будафокская жи
лая яма и ее материал относятся к кругу надь
ревской культуры и показывают тесную связь 
с материалом находок в области Тисы, с груп
пой Серег—Перямош и определенные отно
шения связывают их с отдельными находками 
кишапоштагской культуры. Следует подчерк
нуть, что данный материал находок надьрев
ской культуры не представляет самого ран
него периода бронзового века в Венгрии, так 
как в Будапеште и его окрестностях встреча
лись более ранние, колоколообразные и пере-
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ходные (из колоколообразной в надьревскую 
культуру) типы. Таким является материал ряда 
могил Будакаласа и Алшонемеди. (Таким явля
ется также раскрытый автором могильник в 
Чепель—Харош). Все эти находки предста
вляют более ранний период, чем тосегские, 
надбревские и будафокские находки. Однако, 
развитие связано с последними, ибо обнару
женные в Будафоке сосуды этих типов встре
чаются также в подобной или же более при
митивной форме в раннем периоде. Так, напр., 
в то время как на блюдах из могилы Алшо

немеди господствует внутренне сильно рас
члененная кайма, в большей части буда-
фокских блюд кайма отгибается наружу, но 
изредка встречаются блюда также и с расчле
ненной каймой. 

В общем и целом будафокские и связанные 
с ними находки представляют более развитый 
этап раннего бронзового века, на что указы
вает развитие, проявляющееся в технике и 
оформлении сосудов, а также и появление 
новых элементов украшения. 
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SZ. PÖGZY KLÁRA 

A TERMÉKENYSÉG-KULTUSZ TERRAKOTTÁI 
AQUINCUMBAN 

1941-ben F. Fremersdorf a rajnai exportról írva felsorolta azokat a főbb leletcsoportokat, 
amelyeket a germániai kereskedelem jut ta tot t el Pannóniába.1 E nagyvonalú vázlatból kitűnik, 
hogy a Duna középső folyása mentén a rajnai terra sigilláták, díszes mécsesek, terrakották egy év
századon keresztül uralták a piacot. 

Fremersdorf katalógusában az egyik kölni terrakottaműhelyt Aquincumban egy kis mo
solygó fiú mellképe képviseli2 (1. kép). A germániai lelőhelyeken közismert típus3 aquincumi 
előfordulása azért érdemel különösebb figyelmet, mert a polgárváros területéről már eddig is három 
példányát ismerjük, a szomszédos Intercisában még egy további darabot (2—3. kép). Ezek a szóban 
forgó kölni importpéldánynak helyi, gyatrább kivitelű másolatai, amelyeket már korábban publi
káltunk az aquincumi fazekasműhelyek feldolgozása során4 — mindegyiket saját leletegyüttese 
kapcsán. Dolgozatunk keretében nem állt módunkban a terrakottákkal részletesebben foglalkozni, 
így most térnénk ki néhány felmerülő kérdésre. 

A mosolygó fiú típusán kívül még több példány kölni mintákra vezethető vissza, viszont 
maguk a darabok helyi, aquincumi agyagból készültek, s több esetben negatív formájukat is nap
fényre hozták az ásatások (4. kép). Ezek: haját fésülő álló Venus (5. kép), széttárt köpenyű 
álló Venus (6. kép), álló Venus gyermekekkel (10, 13. kép), ülő nőalak ölében csecsemővel (17. 
kép), ülő Abundantia (15—16. kép), ülő nőalak álló gyermekekkel, Apolló-mellképek, női mell
képek diadémmal, női mellképek fejtetőre fésült hajjal, férfi fejek phryg-sapkával.5 

A felsorolt terrakottatípusok — néhány kivétellel — két polgárvárosi leletegyüttesből szár
maznak: az. ún. kelta kerek szentélyből, illetve a hozzá tartozó kegyszerárus boltjából6 (11—12. kép) 
és a „C" utcában álló kerámiaraktárból7 (7—9. kép). —Ehhez a két jól datálható együtteshez sorol
hatjuk a tábor ós polgárváros különböző pontjain szórványosan előforduló darabokat.8 Az 
aquincumi fazekasműhelyek feldolgozása alkalmával emlékeztettünk is arra, hogy az ún. gázgyári 
fazekastelepen — amelyik a polgárváros keleti szélén, a dunai kikötő szomszédságában húzódott 
— szintén készültek terrakották, de feltűnő módon egyetlen, biztosan kölni terrakottatípus sem 
szerepel ezek között.9 

Aquincumon kívül a pannóniai limes-vonal mentén a mosolygó fiú mellképét Intercisában 
találjuk pl. sírleletegyüttesben10 (3. kép), ugyancsak innen származik a gyermekét ölében tartó 
ülő nőalak két példánnyal is11 (17. kép), valamint egy további sírban egy álló Venus-alak12 (9. 
kép). Ugyanez az álló Venus-típus került elő a Sopianae melletti Bicsérd bennszülött lakótelepén, 
egy fazekaskemence hulladékanyagában13 (10. kép), Aquincumtól északra az albertfalvai ala tábor 
canabaejának lakógödrében,14 majd tovább Brigetióban, a tábor egyik fazekasműhelyének anya
gában,15 és Ulcisia Castra táborában.16 

* 
Felmerülhet a kérdés a különböző leletegyüttesekből származó terrakottapóldányokkal 

kapcsolatban, hogy vajon melyik kultusz inventárjához tartoztak ezek a jelentéktelen külsejű 
emléktárgyak. 

A régészeti szakirodalomban több ízben foglalkoztak az aquincumi ún. kerek templom
ban előkerült terrakottaegyüttessel, amelynek túlnyomó része egy álló Venus-típus sorozatához 
tartozik. E szentély melletti kegyszerárus boltjának törmelékanyagából szintén ennek a nőalaknak 

16 Gerevich: Budapest régiségei 2 4 1 
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1. kép. Mosolygó fiú terrakotta mellképe Aquincumból. 
Kölni gyártmány 

2. kép. Az 1. 
képen bemuta
tott terrakotta 
helyi másolata 

példányai és negatív mintái kerültek elő. Utób
bi együttesében nyolcféle változatban látjuk a 
szembeforduló ruhátlan nőalakot, s mellette 
egy-egy változatban phryg-sapkás férfi, vala
mint Apolló-mellképek, a mosolygó fiú mell
képe, különböző hajviseletű és fejékkel díszített 
női mellképek szerepelnek. Az épület feltárása
kor a szentélyben levő félhenger alakú kobázis-
ról hiányzott a kultuszszobor. Ezért — az 
említett terrakottasorozat alapján — általá
nosságban Venus-szentélynek könyvelték el a 
kultuszhelyet. A város kultikus életével foglal
kozó kutatók annak a véleményüknek adtak 
kifejezést, hogy it t egy koracsászárkori kelta, 
bennszülött szentély állt, amely a város leg
korábbi periódusához tartozhatott, s a helyi 
hitélet továbbélését dokumentálná az I., aset-
leg a l l . században.17 Ezt a felfogást támogat
ná egyrészt a terrakották egészen primitív ki
dolgozása — ami provinciális mértékkel mérve 
is egészen kezdetleges szintről tanúskodik —, 
másrészt az a megfigyelés, hogy a szentély a 
polgárváros falán hívül, a Duna-part felőli részen 
állt, tehát nem illeszthető bele a városképbe, 
s annak római veretű mindennapjába. 

Nézzük meg elsősorban, hogy Köln
ben, illetve a Rajna mentén milyen szen
télyekben találták az aquincumi terrakották 
mintaképeit, milyen istenséget takarnak való
jában e sokféle változatban és sokféle megje
lenési formában ábrázolt nőalakok. 

Köztudomású, hogy a császárkori Ger
mániákban oltárokon, sírköveken, önálló plasz
tikában a görög—római mitológiától idegen 
istenalakok is szerepelnek. Gyakran három 
turbános, bennszülött viseletű nőalakot lá
tunk,18 egy másik, inkább Alsó-Germánia terü
letére korlátozódó típus szerint a két szélső 
turbános alak hosszú hajú fiatal lányt fog 
közre.19 Az emlékek felirata szerint a ,,mat
róna"-kat ábrázolták ezen a módon. Ezeknek 
a,,védőistennők"-nek, anyaistennőknek az elne
vezése vidékenként változik magában Germá
niában is. Bonnban Aufaniae, Kölnben Mahe-
lenensis, Trierben Suleviae; nem azonos, de 
máshol rokonábrázolásokon Triviae, Nymphis, 
Nu trices emlékére állítják oltáraikat.20 

Ismeretes, hogy a provinciák bennszü
lött lakossága, miután megismerkedett a biro
dalmi kultuszokkal, különböző módokon azo
nosította azokkal hitvilága képzeteit. Máig sem 
lezárt kérdés, hogy birodalomszerte milyen 
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keretek közt zajlott le az interpretáció, s 
hogy milyen mértékig értékelhetők és értel
mezhetők az azonosítások. Csak egy-két 
jelentősebb nézetet említünk meg, amely 
idők során éppen a matrona-kultusszal 
kapcsolatban hangzott el. F. Drexel21 már 
egy fél évszázaddal ezelőtt arra gondolt, 
hogy a gundestrupi fémedényen látható is
tenalakok korábbi kelta istenképekre vezet
hetők vissza, amelyek fából és agyagból 
készülhettek. Alföldi A. pl. a háromalakos 
ábrázolással kapcsolatban matriarchalis ős-
társadalomból visszamaradt istenképekre 
emlékeztetne,22 szerinte ez a Közép-Duna 
medencéjének római kori provinciáiban közös 
indogermán örökség lenne. M. Ihm23 szerint 
a kelta alaprétegű vidékeken ez az örökség 
olyan mélyen gyökeret vert, hogy még a 
keresztény középkorban is belejátszik a 
Mária-kultusz egyes megnyilvánulásaiba. H. 
Kenner legutóbb a noricumi bennszülött 
kultuszokkal kapcsolatban egy igen gazdag, 
többrétű istenvilágra gondol, amely a ter-
mészetimádásnak abból az alapvető elkép
zelésébői fakad, hogy minden egyes jelenség
nek megvan a saját külön, védő vagy ártó 
szelleme. Ezek annyifélék, hogy gyakran 
fedik és keresztezik egymást,24 ezért lehet 
csak bizonytalanul körvonalazni az egyes 
istenalakokat.25 A helyi termékenység-isten
nők egy-egy vonása közismertebb császár
kori istenekének felel meg, s így többféle 
módon értelmezik, hol Venus chtonikus, élet
halál fölött diadalmaskodó képességével, 
hol Fortuna bőséget terjesztő tulajdonságá
val, hol Iuno családi tűzhelyet megőrző vo
násával, hol az erdőt-mezőt benépesítő nym-
phákkal, az utakat oltalmazó Triviae szelle
mével stb. Lényének tehát egy-egy részét 
mindezek az ábrázolások és feliratok külön-
külön fejezik ki. 

Ennek az egyetlen nőistensógnek a 
sokféle helyi értelmezését a kelta alaprétegű 
provinciákban mindenütt megtaláljuk, így 
Germániában, Galliában, Britanniában, Nori-
cumban, Pannóniábctn26 Fettich N. foglal
kozott egy esetleges matrona-kultusz pan
nóniai létezésével,27 reliefdíszű kőemlékekre, 
át tört díszű ólomtáblácskákra és ülő nőalakot 
ábrázoló két intercisai terrakottára alapozva 
megfigyeléseit. Véleménye szerint Pannónia 
különböző pontjain más és más néven emlí-

3. kép. A 2. képen bemutatott aquincumi 
egyik példánya Intercisából 

másolat 

4. kép. Negatív minta az egyik aquincumi terrakotta-
műhelyből 
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5. kép. Fésülködő Venus, terrakotta 

tik, és ennek megfelelően kis eltérésekkel 
ábrázolják a termékenység-istennőt: Savariá 
ban ós környékén Matres, Belső-Pannóniá
ban (a Balaton északi partvidékén) Silva-
nae, Dél-Pannóniában, elsősorban Poetovio 
környékén Nutrices formájában tűnik fel 
kultusza. Ehhez a tarka képhez sorolhatjuk 
a germániai analógiák alapján az Aquincum 
környékén jelentkező, csecsemőket, kisgyer
mekeket oltalmazó Venus-ábrázolásokat.28 

A pannóniai terrakottasorozatban a 
germániai ,,matronae" jellegzetes turbános 
viseletű típusával eddig még nem találkoztunk, bár az eraviszkusz bennszülött kalapviselet hasonló 
lévén, ez a képtípus nem lehetett idegen Aquincum környékén.29 Ettől eltekintve azonban minden 
egyes terrakotta-típusra találunk példát az aquincumi szentélyben, amely a matrona-kultusszal 
függ össze a Rajna mellókén.30 

Mint már említettük, a Venus-figurák egyik példánya Intercisában sírmellókletként sze
repelt. Ezzel kapcsolatban Sági K. arra figyelmeztet, hogy ez a szokás és szemlélet elsősorban 
a keltáknál fordul elő.31 

A sírba helyezett mosolygó fiú mellkópnél nem tartjuk kizártnak, hogy it t a terrakottának 
perszonifikáló jelentősége van. A legutóbb teljes leletegyüttesével publikált Wieden bei Köln-i 
sírkamra32 faragott kőkarosszékeibe az elhunytak márvány mellképeit helyezték. Nálunk a 
,,padka" talán szék, illetve heverő szerepét helyettesítené. 

Az intercisai padkás sír rítusát Sági K. rajnai befolyásnak tar tot ta . Kölnből ós környéké
ről sorolt fel párhuzamos jelenségeket, s megállapította azt is, hogy Pannóniában még az aquin
cumi Aranyárok menti temetőben fordul elő ugyanez a rítus a markomann háborúk előttről.33 

Erre az időpontra keltezte egyébként Sági a szóban forgó intercisai sírokat is. Legutóbb Fitz J . 
revízió alá véve ezek mellékleteit, megállapította, hogy a I I—III . század fordulójánál nem 
korábbiak, s használatban voltak a III . század 30-as éveiig.34 A rajnai etnikum helyett (vagyis 
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7. kép. Álló Venus-ábrázolások 

a coh. I. alp. equitata hozzátartozóinak sírrítusa helyett) már az új, Marcus háborúit követő 
időszakból származó szír telepesek temetkezési szokásához kapcsolná a padkás sírcsoportot. 
Figyelmeztet arra, hogy a hemesai feltárások során szintén találtak a koracsászárkorból, sőt a 
római foglalást megelőző időszakból hasonló rítust. 

Elfogadjuk Fitz J . értékes megfigyelését arra vonatkozóan, hogy a rítus érvényben 
volt Intereisában a III . század első harmadában, s emlékeztetünk arra, hogy ez Aquincumban 
is megvolt a II . század második harmadától kezdve egészen Gordianus uralkodásáig.35 Éppen 
ezért nem tartjuk egyelőre meggyőzőnek azt a tételt, hogy Intereisában már új lakosság temetke
zési szokásával kell számolnunk. Aquincumban a padkás síroknak egy másik jellemző 
kísérőjelensége is szokásban volt végig a mondott időszakban, ez pedig a sírbahelyezett 

8. kép. Álló Venus-ábrázolások 
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9. kép. Venus-terrakották 

leleteknél a hármas szám.s& A hamvakat tartalmazó urna mellé különböző edényeket 
helyeztek el a túlvilági táplálkozás céljára. Ezek között mindig találunk egy edény faj tát, amelyik 
háromszor ismétlődik: három azonos amphora, három azonos kantharos, három azonos mécses, há
rom azonos pohár stb. szerepel ezekben a sírokban, ami talán a hármas alakban ábrázolt istenségek 
gyakorlatával együtt közös gyökérre vezethető vissza.37 

Az idézett aquincumi, Aranyárok menti temető padkás, de egyéb sírjaiban gyakoriak az 
üvegmellékletek; méghozzá megfigyeléseink szerint a legritkább, legköltségesebb példányokat 
helyezték a halott mellé.38 Ebben a temetőrészben Nagy L. Rajna menti stílusgyakorlatra 
visszavezethető díszítőmotívumokkal faragott sírköveket talált, amelyek feliratából kitűnt, hogy 
a kölni polgárok ,,conventus"-a, illetve temetkezési egyesülete állíttatta az emléket honfitársuk 
részére. Elképzelhető, hogy a városnak ebbe a temetőrészébe a kölni polgárok temetkeztek, lehe
tőleg hazai gyártmányú sírmellékletelckel, honi rítus szerint. 

Megemlítjük azt az aquincumi szentélyt is, amelyben a terrakottákat találták. A szen
télyt még a húszas években tár ta fel Kuzsinszky B.39 A 15 szögű építmény kb. 2,5 m magas pódi
umához 12 lépcső vezetett fel, a szentély belsejében félhenger alakú postamens állott, ez előtt hever
tek az edénymaradványok, terrakották, amelyeket áldozatok bemutatásánál használhattak"0 

(19. kép). 
A császárkori kerek és sokszögű szentélyek összefoglaló értékelése során H. Koethe41 

megállapította, hogy a típus elsősorban kelta alaprétegű vidékeken található. Gallián kívül Bri
tanniában, Germániában otthonos, de Noricumban is előfordul, s amint az aquincumi példa bi
zonyítja, Pannóniáig is eljutott. Koethe összeállításának fő érdeme, hogy a katalógusában sze
replő 83 szentély alapján pontos kronológiai megállapításokat tesz. Szerinte a négyszögű szen
télytípus a koracsászárkorra jellemző/2 így pl. az aquincumi Mercurius-szentély a Hajógyár 
szigeten.43 

Ennél az időnél idősebbek lennének a hat- és nyolcszögű építmények, amelyek a Flaviusok 
idején jelennek meg. A II. század közepén lépnek fel nyugaton a kerek és nyolcnál több szögű 
alaptípusok. Az aquincumi 15 szögű típus legszorosabb párhuzama a silchesteri szentélykörzetben 
található,44 amelynek 16 szögű épületformája az Antoninusok korára, inkább már a II. század 
végére keltezhető.45 Ez a korhatározás pontosan egyezik Kuzsinszky eredeti ásatási megfigyelé
sével, aki azt írja, hogy „szentélyfalak közvetlen rétegződése, és a környéken tet t megfigyelések 
alapján az épület a 2. század végénél korábban nem keletkezhetett".46 Ez az eredeti tényállás 

246 



a későbbi kommentárokból már hiányzik, s így ennél sokkal korábbi korhatározásokat engedhettek 
meg maguknak a kutatók. 

Az eredeti korhatározást azért is hangsúlyozzuk, mert csak így válhat előttünk is érthetővé 
a terrakottaegyüttes típusainak szoros egyeztetése a , ,C"utca kerámiaraktárában talált áruéval. 
Utóbbiról az ásatási adatok elárulták, hogy a III . század elejéről származó gyártmányokat 
tartalmaz, amelyek III. Gordianus uralkodásáig, vagyis a raktár leégésének időpontjáig haszná
latban voltak.47 

Hogy viszonyulnak most már egymáshoz időben az aquincumi terrakották és kölni 
mintaképeik? 

A rajnai ós kölni terrakottákat mind ez ideig csak szórványos publikációkból ismerjük,48 

összefoglaló értékelésük nem történt meg. Megpróbálunk tehát a rendelkezésre álló adatokból 
megközelítő képet adni a műhelyek formakincséről s koráról. 

A kölni terrakották legszebb példányain a mester nevét olvassuk, pl. egy-egy matrona-
ábrázolásos darabon Servandus vagy Fabricius nevét, több fiú-mellkép postamensén Vindex 
vagy Victor nevét49 stb. Minthogy Servandus, Vindex, Victor neve mellett némely esetben CCAA 
(Colonia Claudia Ara Agrippinensis) betűk egészítik ki a feliratot,50 i t t biztosan helyi műhelyről 
van szó. Néháy esetben a városon belüli különböző elárusító helyekre is utalás történik, mint 
pl. az ad horduarium, ad foram51 feliratok esetében. Bonnból egy valamivel gyengébb kivitelű 
matrona-ábrázolásos terrakottát ismerünk, amelynek a hátán levő felirat52 arra utal, hogy 
Servandus műhelyéből származó kölni terrakottákat Bonnban Ianetus műhelyében sokszo
rosítottak a helyi piac részére. Az irodalomban több ízben szóba kerültek azok a kölni 
terrakottapéldányok is, amelyek feliratából a consulok nevével jelzett korhatározás olvasható 
le.53 Bár különböző Rajna menti lelőhelyekről kerültek elő, három példány Servandus műhelyéből 
való. az egyik 164. február 25-re, a másik 164. szeptember l-re, a harmadik a 169-es évre kelte
zett. W. Reusch külön tanulmányban figyelmeztet arra, hogy ez a dátum nem a készítés idő-
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pontját jelzi, hanem azt az ünnepnapot örökíti meg, amikor áldozat bemutatása során 
a terrakottákat valamely szentélyben elhelyezték. A Ser vandus-műhely korhatározása 
szempontjából az idézett dátumok mindenképpen azt dokumentálják, hogy ekkortájt lehettek 
használatban a mester készítményei. F. Fremersdorf szerint Victor és Vindex működése54 stílus-
kritkai szempontból Servandusénál korábbra tehető. Egyébként erre az időpontra esik a bonni 
ós a trieri szentélykörzetek virágkora is,55 ahol az aquincumihoz hasonló terrakottaegyütteseket 
találtak. Mindkét szentélykörzet a 138 és 164 közötti években keletkezhetett, pusztulásukat 
a 275 körüli évekre teszik. 

H. Koethe megfigyelése szerint e szentélyekben a népi isteneknek áldoztak,56 amelye
ket a császárkorban a római hitvilág mezébe öltöztettek. A nyugati tartományokban a I I . 
század vége felé emelik a legtöbb új szentélyt és faragják a legtöbb kultusz-szobrot, nem is szólva 
az ez idő tájt megsokszorozódó feliratos emlékekről.57 Majdnem két évszázad kellett tehát ahhoz,5» 
hogy a meglevő bennszülött vallásos képzeteket romanizált módon sikerüljön a provinciálisok
nak kifejezniük.59 Természetesen ez a folyamat korábban indul meg a nyugati tartományokban, 
s hamarabb is mutat fel eredményeket, hiszen e területek meghódítása hamarabb zajlott le, 
mint Pannóniáé a Duna középső szakaszán. 

A nyugati tartományokban a helyi kőfaragók a római istenábrázolások közismert típusait 
vették át60 pl. a sírkőplasztika szokványos típusait bennszülött istenek oltárdíszéül alkalmazták.61 

Pannóniában azt figyelhettük meg, hogy a rajnai gyakorlattól eltérően nem itt helyben vette át 
a romanizáció során a tartomány lakossága a görög—római mitológia közismert képtípusait, 
hanem a közvetlen átvétel helyett a korábban romanizált déli és nyugati provinciákban kialakult 
formákhoz nyúlt. 

A pannóniai termékenység-kultuszokhoz kapcsolható kőemlékek Savariában már a II . 
század első felében nyugati, alsó-rajnai mintaképekre utalnak. Ugyancsak innen származnak a 
pannóniai limes mentén szórványosan előforduló kis Venus-terrakották mintaképei is, amelye
ket a különböző lelőhelyeken mind a I I . század közepére kelteztek.62 Ide sorolhatók az áttört-
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díszű ólom votív emlékek, amelyekkel legutóbb B. Thomas E. foglalkozott, s amelyeket általá
nosságban a I I . században készítettek.63 A kultuszhatások átvétele szempontjából fontos, hogy 
az emléktáblácskák dél felől, Moesia és Dél-Pannónia felől kapták közvetlen mintaképeiket.«4 

A kultusz tovább él, sőt virágzik a I I I . század elejéig, s ez egyezik a pannóniai termékenység
istennőkre alkalmazható egyetlen felirat korával is.65 Az emlék a provincia határainkívül ke
rült elő — a dél-galliai Lugdunumban —, s művelődéstörténeti szempontból értékes adatokat 
szolgáltat. 

A germániai feliratok nagy részét ekkor helytartók és feleségeik, magasrangú legióstisztek 
és az állami adminisztráció tartományi vezetői állítják.66 A „matres Pannoniorum" szóló oltár
követ Ti. Claudius Pompeianus, az 1. Minervina legio tribunusa emelteti Septimius Severus idejé
ben.67 Talán nem véletlen, hogy Ti. Cl. Pompeianus azonos nevű apja korábban Aquincumban 
helytartóskodott, fia is könnyen megismerkedhetett a pannóniai helyi kultuszokkal. Az aquin
cumi termékenység-kultusz feltűnő sok szállal kapcsolódik a Rajna vidékéhez, s ebben jelentős 
szerepe lehetett az aquincumi kölni kolóniának, ezért részletesebben kitérünk ennek tevékeny
ségére. 

Nagy Lajos hívta fel a figyelmet egy aquincumi sírkőcsoportra, amelynek felirataiból 
kitűnik, hogy a I I . század 30-as éveiben Aquincumban a kölni kereskedők temetkezési egyesülete 
állíttatta azt elhunyt tagtársai részére.68 Az egyik feliraton az egyesülés teljes neve a következő
képpen hangzik: cives consistentes leg. I I . adiutricis Coloniae Agrippinenses transalpini. Igen 
jelentős Alföldi A. észrevétele, miszerint a transalpini jelző csak abban az esetben logikus, ha a kölni 
kereskedőegyesülés — Köln felől nézve — eredetileg az Alpok innenső oldalán, vagyis Itáliában 
fejtett ki tevékenységet,69 s akkor is megtartotta ezt a már fémjelzett nevet, amikor később a 
rajnai—dunai provinciák gazdasági vérkeringésébe kapcsolódott bele. Ettől az elképzeléstől füg
getlenül H. Schmitz a jelzőt úgy értelmezi, hogy az aquincumi kereskedőegyesület a társulat 
aquileiai ágához tartozna, amely délről észak felé terjeszti ki üzleti kapcsolatait.70 H. Aubin meg
figyelései szerint a kölni kereskedők feliratai a Rajna és a Duna vonalán végig, Triertől Dáciáig 
megtalálhatók,71 s minthogy Aquincum a dunai kereskedelem szempontjából az egyik legfontosabb 
gócpont volt72 a barbaricumba, valamint a Dáciába irányuló kereskedelem miatt, érthető, ha a 
társulatnak i t t székháza állott, sőt a társulati tagoknak saját temetkezési egyesületük is volt. 

Ilyen kereskedelmi egyesülések és ezek székházai a kor szokása alapján a birodalom jelen
tősebb gazdasági csomópontjain megtalálhatók.73 Rómában, ha nem is minden nagyobb provin-
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ciális ipari centrumnak, de majd minden provinciának 
megvolt a maga gyülekező helye. A gyakorlat az volt, 
hogy éppen a forum környéki kisebb szállodákat, 
kocsmákat bérelték vidéki kereskedőegyesületek, 
ahol a társulati tagok üzleti útjuk alkalmával szál
láshoz és ellátáshoz is jutottak, s egymással is fenn
tar that ták a szükséges kapcsolatokat. Dáciában pl. 
több különböző kisázsiai várost képviselő kereske
delmi egyesülésről tudunk,74 de pl. olyan kereskedő
társulat emlékét is megőrizte egy felirat,75 amely 
„collegium peregrinorum"-ról szól. Savariában és 
végig a borostyánkő útvonalon köztudomásúan észak
itáliai üzletházak képviselői tar tot ták kezükben a 
piacot.76 Ezek az adatok az elterjedt emlékanyaggal 
párhuzamosan világosan jelzik, hogy egy-egy ipari 
központ, mint pl. Alexandria, Köln, Aquileia, milyen 
sugarú körben és mikor fejtette ki tevékenységét, 
éreztette hatását. 

Nézzük meg tehát ebből a szempontból, 
hogy mikor kerültek a kölniek Aquincumba? 

A Nagy L. által publikált és már említett 
sírkővek egyike 138-ból való,77 tehát ekkor már it t 
voltak a városban. Viszont nem tartjuk valószínű
nek, hogy Hadrianus uralkodása előtt ide kerültek 
volna, miután a dunai limesút kiépítéséhez a lénye
ges lépést csak Traianus tette meg 100-ban a Vas
kapu áttörésével, s csak ezután épül ki teljes hosszá
ban, átkelőhelyekkel, és postaállomásokkal végig 
minden szakasz.78 Ebben az időpontban gazdaságos
sági okokból átszervezték a hadsereg ellátását. Az I. 
század folyamán még Itáliából érkeztek a császári 
szállítások. A költségcsökkentést lényegesen elősegí
tette a szállításoknál az útvonal lerövidítése; ezért 
helyben, a környékről szerezték be az utánpótlást.79 

Ez a meggondolás döntően befolyásolta az ipar de
centralizációját. S ezzel magyarázhatjuk valószínűleg 
azt is, hogy a korábban Itáliában tevékenykedő 
kereskedők most a dunai provinciákba helyezték át 
működésük súlypontját. A kölniek elsősorban had

seregszállítók lehettek, ez szintén a nevükből tűnik ki, s így természetes, hogy kezdetben az 
aquincumi legióstábor mellett, annak canabaejában laktak. 

Aquincum szempontjából megváltozik jelentőségük akkor, amikor innen átköltöznek a 
polgárvárosba,80 amely röviddel azelőtt kapott municipium rangot,81 s ennek következtében 
óriási fellendülés észlelhető a település életében. Rövid egy-két évtized alatt az egész városkép 
átalakult, s a korábbi rendezetlen, bennszülött jellegű falu helyén82 rendezett utcákat szegélyező 
középületek, emeletes lakóházak, sétacsarnokok, közművek létesülnek az ekkor megépülő város
falon belül. Aquincum legkorábbi periódusa ma még nincs feltárva, csak a zegzugos utcarendszer 
alapján következtetnek arra, hogy a korábbi utcahálózatot követi ez az építkezési korszak.83 Vi
szont a városfal, a főutcákat szegélyező épületek,84 boltsor az E—D-i út teljes hosszában,85 a vá
ros középpontjában emelkedő fürdők, szállók ós a kézművesek magánházai az aquaeductus 
mentén:86 első periódusában mind Hadrianus-kori építkezés,87 korábbi épületek elplanírozott 
rétege fölött. 
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Lényegesnek tartjuk e korszak gazdasági életének 
módosulásához az úthálózatban beálló változást. Ekkor 
épül ki ugyanis a polgárváros К—Ny-i főutcája, sokkal 
szélesebb kivitelben, mint a korábbi alapozású E—D-i 
főút.88 Ez а К—-Ny-i tengely a dunai kikötőt hivatott össze
kötni az ekkor épülő s Brigetióba vezető limesúttal. A 
kikötő is ekkor keletkezhetett, vagy legalábbis ekkor vált 
jelentőssé, amire abból következtethetünk, hogy az 
É—D-i irányú közlekedés helyett a város ütőerében a ki
kötő felé fordult az érdeklődés. Erre azért kerülhetett sor, 
mert ugyanekkor, a I I . század 30-as éveiben megépülnek 
a város és a környék ellátását biztosító különböző ipari 
műhelyek, pl. éppen az említett Ny-i útvonal mentén egy 
nagyméretű fazekastelep.89 Bár semmi adatunk sincs még 
rá, de csak itt, a patak partján képzelhetők el a bőrkidol
gozó és szövőműhelyek. Majd tovább ugyanitt, az út men
tén húzódott a város legkorábbi úrnatemetője90 gazdag 
síremlékeivel, ahova a kölni polgárok is temetkeztek. 

Már korábbi megfigyelések rögzítették a kölniek 
átköltöztetésének időpontját a táborból, ugyanis éppen 
az egyik sírkő feliratán még canabae lakosainak, egy má
sikon már a municipium rangú civilváros polgárainak91 

nevezik őket. Az épülettípusok kölni párhuzamai alap
ján92 arra gondolunk, hogy a városkép megformálásá
ban is szerepük lehetett. Arra vonatkozóan, hogy a 

15—16. kép. Abundantia-terrakották Kölnből, ill. 
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j város ipari életének kialakításában milyen mér
tékig vettek részt, csak közvetett adataink 
vannak. Az említett Hadrianus-kori polgár-

1 városi fazekasműhelyben készült edényekről 
formakincsük és díszítésük stíluselemei elárul
ták, hogy semmilyen kapcsolatban sincsenek 
sem a korábbi, sem a velük párhuzamosan 

; üzemben levő táborvárosi fazekasműhelyek 
edényeivel, hanem közvetlenül dól-pannóniai 
és nyugati hatásokat tükröznek.93 Viszont 
később helyi technikával alkalmazzák ezeket az 

i idegenből másolt motívumokat, tehát az ere
detileg nyugatról idekerült műhelytulajdonos, 

1 fazekasmester bennszülött alkalmazottakkal 
, dolgoztathatott. Az eddig ismertté vált köl

niek névanyagában L. Vepintalia (vagy Lue-
pintania) libertus pl. kölni kereskedőház kép
viseletében élhetett itt.94 

A fazekasműhely mellett a helyi kőfa
ragók is rajnai mintaképek alapján dolgoztak 
ebben az időben, ennek bizonyító adatait, 
a képtípusok módosulását számos tanulmány 
ismertette.95 Helyi üveggyártásról még nem 
tudunk, viszont a hamvasztásos sírok mellékle-

j tei azt bizonyítják, hogy importált üvegkészle
teket használtakekkor96 a helyi készítésű kerá
miával együtt, amely utóbbit könnyebben 
lehetett előállítani. 

Mindezek alapján arra gondolunk, 
hogy a kölni kereskedők, akik a I I . század első 
felében a tábor mellett megtelepedve a legio 
ellátását szervezték, később az újonnan kiépülő 

polgárvárosban részben kölni megbízóik érdekeit képviselve, részint magánvállalkozóként vagyo
nukat iparba feletették.97 

A I I . században birodalomszerte nagyobb változás állt be a városi lakosság vagyoni 
helyzetében, Itáliában némileg eltolódik az arány a pénzarisztokrácia és a közepes vagyonú föld
birtokos réteg között, az utóbbiak előnyére, s ez hatással volt a városi társadalom kialakulására.98 

A kölniek aquincumi vállalkozásaik révén meggazdagodva, vagyonuk révén a városi társada
lomban is szerepet játszhattak.99 Temetkezésük elárulja, hogy a lakosság tehetősebb rétegéhez tar
toztak. A frissen kibontakozó városban érthető felfelé törekvésük, mert az új s hihetetlenül 
tarka összetételű lakosság100 keretében jobban érvényesülhettek, ez újonnan romanizált provincia 
új alapítású fővárosában műveltségük révén is az elsők közé tartozhattak. 

Már korábban rámutat tunk arra, hogy az aquincumi kerámiaipar a legtöbb exportáruval 
közvetlenül a markomann háborúk után, a I I—III . század fordulóján jelentkezik a várostól délre 
fekvő Intercisában,101 sőt a távoli Dáciában is.102 A temetkezési rítus elterjedése s az i t t feltűnő 
kölni terrakottatípusok alapján arra gondolunk, hogy ekkor talán lerakata is lehetett Intercisában 
a kölni kereskedők egyesületének. Ez a város volt a Dáciába irányuló kereskedelem csomó
pontja. 

Összegezve az elmondottakat, Pannónia kelta alaprótegű helyi lakossága egy életet 
és halált osztó termékenység-istennőnek áldozhatott a római foglalást megelőző időben. Ahhoz, 
hogy a császárkorban romanizált módon jusson kifejezésre az istennő alakja és jellemző tulajdon
ságai, a korábban romanizált Rajna menti provinciálisoktól vette át a már interpretált kész kép-
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19. kép. Az aquincumi polgárváros sokszögű szentélye 

típusokat. Az átvétel során több Rajna menti szokás meghonosodott, pl. a padkás sírok alkal
mazása, a halott mellé három példányban helyezett tárgyak szokása stb. Ebben az átvételben 
a Duna menti kereskedelmi ú t miatt i t t élő kölnieknek is szerep jutott , akik Aquincumból irányí
tot ták a provincia gazdasági életének egy részét a I I . században. 
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B. Thomas E. : Arch. Ért. (1952) 36. — Nagy T. : 
Ant. Hung. 2 (1948) 215. kk. 

28 A termékenységet terjesztő és védő istennő 
fogalmához: E. Bickel : BJ 143—144 (1939) 217. — 
Kenner i. h. 64. — Loeschke i. m. 138. 

29 Bickel (i. h. 218) megfigyelte, hogy ugyanez 
a turbános típus Galliában és az észak-itáliai kelta 
vidékeken is hiányzik. Szerinte ez az ábrázolásmód 
a Rajna mellékén egy ősi germán termékenysógrítus 
beütése, a szóban forgó kultusznak nyelvi bizonyítékai 
is maradtak a Rajna menti császárkori bennszülött 
kultuszokban. 

30 Ugyanezek az alakok Aquincumtól távolálló 
területen is megvannak az istennő kultuszin-
ventárjában, pl. Iuvavumban (A. Schober, Römer
zelt "n Österreich. 1935, 4. old., 62. kép; Klose— 
Silber i. m. 75. old., 51. kép; Kenner i. h. 61, 64), 
Kölnben (F. Fremersdorf, Neue Beiträge zur Topo
graphie d. röm. Köln. Berlin 1950, 58. kk., 9. t.), 
Trierben (Loeschke i. m. 61. kk.), egy flandriai 
bennszülött szentélyben (Kenner i. h. 65), Graz 
mellett (E. Swoboda, Carnuntum. 1958, 164). 

3 1 Sági i. h. 67. Az intercisai sírleletekkel kap
csolatban Hekler (i. h.) Bern mellett rossfeldi sírokra 
figyelmeztet, ahol szintén sírokban kerültek elő 
terrakotta mellkópek. — Vö.: ASA (1909) I. t. 1. — 
A sírba helyezett Venus- és Priapos-terrakottákhoz 
lásd még: Brelich i. h. 50. 

32 pm Fremersdorf, Das Röniergrab in Weiden 
bei Köln. 1957, 22. old., 4. t. 

33 Sági i. h. 111. 
34 Fitz J. : Arch. Ért. (1959) 142, 
35 NagyL. : Budapest története. I. köt. Bp. 1942, 

337. — Ugyanez a sírrítus a n i . században is megvan 
Aquincumban a Bogdányi úton. Publikálatlan. 

3 6 Ehhez pl.: M. Siebourg : BJ 138 (1933) 103; 
F. Fremersdorf ; BJ (1933) 67, 11. ábra. — Pl. 
68. és 78. sír. 

37 L. 23. jegyzet. 
38 Ehhez: Nagy L. : Budapest története. I. köt. 

Bp. 1942, 661. old., 67. t. 
39 NagyL. : Germania 15 (1931) 264; és 16 (1932) 

290. 
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40 Finály G. : Arch. Anz. 40 (1925) 289. — F. 
Oelmann : Germania 17 (1933) 178; Nagy L. : Buda
pest története. I. köt. Bp. 1942, 582. Egy kerek 
szentélyről, illetve kör alaprajzú kultikus épületről 
számol be Nagy L. az 1935. évi feltárások során. 
Ez a polgárváros déli kapujának szomszédságában 
állott: Bud. Rég. XII . köt. Bp. 1937, 273. 

41 H. Koethe : BRGK 23 (1933) 11. 
42 Uo. 19. 
43 Szilágyi J. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1956, 

404. old., 13. kép. — Uő., Aquincum . . . 74. — Vö.: 
Koethe i. m. 104. 

44 R. G. üollingwood : The archeology of roman 
Britain. 1930, 140. old., 35a kép. 

45 Poetovióban és Carnuntumban tártak fel még 
hasonló szentélytípusokat Pannónia területén, ehhez: 
Alföldi A. : Századok 70 (1936) 13; Schober ; . m. 47. 
kk.; M. Abramic, Führer d. Poetovio. 1925, 24. kk. 

46 Kuzsinszky B. : Bud. Rég. XI. köt. Bp. 
1932, 270. — Nagy L. : Budapest története. I . köt. 
Bp. 1942, 582. — Szentléleky T. : Bud. Rég. XIX. 
köt. Bp. 1959, 184. 

47 Nagy L. : Uo. 635. - - Póczy i. h. 125. 
48 H. Lehner : BJ 110 (1903) 188. kk., különösen 

202.—Loeschke i. m. 61. kk., 24. t. — K. E. Krüger : 
Tr. Z. 1 (1926) 2. old., 2. kép. — F. Fremersdorf : 
Die Denkmäler d. röm. Kölns. 1928, 34. t. — Uő.: 
Saalb. Jb . 9 (1939) 11. old., 6. t. 

49 Lehner i. h. 197. — Fremersdorf, Die Denk
mäler . . . 11. kk. — Uő.: Germania 8 (1924) 27. kk. 
— M. Siebourg : BJ 138 (1933) 106. 

50 A bélyeg felbontásához vö.: E. Kornemann : 
RE 7 (1900) 543. 

51 Siebourg i. h. 107. kk. 
52 Schmitz i. m. 185. 
53 W. Reusch : Germania 20 (1936) 113. 
54 J. Klingenberg szerint Vindex a kölni Mars 

Ultor szentélyének kultuszszobrát másolta volna a 
II . század elején [BJ 140—141 (1936) 294]. A műhely 
datálásához legutóbb: F. Fremersdorf, Köln 1000 
Jahre Stadt. 1950, 40. 

55 Vö.: Loeschke i. m. 139. 
56 Koethe i. m. 15. 
57 Összefoglalóan: W. Schleier macher : BRGK 

23 (1933) 138. — Siebourg (utóbb i. h. 120) idézett 
elméletével szemben Schmitz (i. m. 138) úgy véli, 
hogy a kultuszok feléledését részben a helyi elemek 
társadalmi feltörése okozta, részben a sok azonosság 
az akkortájt igen kedvelt Isis- és Semele-kultusszal. 
Azonban nem tudjuk, hogy nem fordított volt-e 
az utóbbi esetben a helyzet. 

58 Pl.: Alföldi A. : Századok 70 (1936) 9. — 
Nagy L. : Budapest története. I. köt. Bp. 1942, 618. 

59 Vö.: Siebourq i. h. 121. 
60 Ehhez: Ihm i. m. 2468, pl. az 1—3. ábrán 

a nőalakok attribútumai. — Bickel i. h. 217. 
61 Schleier macher i. h. 139 (erről részletesen). 
62 Fetlich i. h. 91. 
63 B. Thomas utóbb i. h. 33, 35. old., 80. t. 
64 Már Radnóti A. figyelmeztetett a votivtár-

gyak thráciai kapcsolataira (vö.: B. Thomas utóbb 
i. h. 37), s véleményünk szerint ugyanazt az utat 

teszik meg pannóniai gyártásukig, mint az alakos 
ábrázolásos ládaveretek, amelyeket korban éppen 
megelőznének. Ehhez: Radnóti A. : Intercisa. II . 
köt. Bp. 1957, 294. 

65 CIL XIII. 1466. Septimius Severus idejéből. 
Ritterling E.: Arch. Ért . (1927) 68. 

66 Vö.: Siebourg utóbb i. h. 108, 114. — Schmitz 
i. m. 138 (ettől eltérő véleménnyel). 

67 Talán ide sorolható még egy aquincumi foga
dalmi emléktábla, vö.: Hampel J. : Arch. Ért. (1881) 
171. 

68 Nagy L. : Germania 15 (1931) 64. — Uő.: 
Germania 16 (1932). 

69 Alföldi A. : Századok 81 (1947) 19. 
70 Schmitz i. m. 74. 
71 H. Aubin : BJ 130 (1925) 23, 29. Ehhez még: 

H. Niessen: BJ 98 (1895) 168. kk. 
72 A. Mócsy : Die Bevölkerung Pannoniens bis zu 

den Markomannen-Kriegen. 1959, 101. 
73 B. Saria : Pannónia 1 (1935) 176. 
71 Uo. 177. Ehhez még: M. Rostoozeff, Gesell

schaft und Wirtschaft im röm. Kaiserreich. Leipzig 
1929, 199. old., 78. jegyzet. 

75 Saria i. h. 178. — Vö.: ILS 7066. 
76 J. Weinmann : Mitt. d. Ver. f. Carnuntum 

5 (1952) 9. — A, Mócsy : Acta Ant. 4 (1955) 222. 
77 A. Mócsy : AAA 3 (1953) 180. 
78 Alföldi A. : Századok 70 (1936) 15. — F. 

Fremersdorf : Diss. Pann. 2. 10. 1938, 181. kk. 
79 Rostovzeff i. m. 136, 306. 
80 Vö.: 39. jegyzet. — Ehhez még: Mócsy utóbb 

i. h. 189. 
81 Szilágyi, Aquincum . . . 20. — Alföldi A. : 

Budapest története. I. köt. Bp. 1942, 277. 
82 Szilágyi, Aquincum . . . 24. — Ehhez: Klin

kenberg i. h. 290. kk. 
83 Mócsy A. : Arch. Ért . (1951) 109. — Vö.: 

Swoboda i. m. 142. 
84 A városfalhoz: Nagy L. : Bud. Rég. XII. köt. 

Bp. 1937, 262; a falat szegélyező utca és házsor: 
Szilágyi J. : Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 312. 

85 Vö.: Juhász Gy. : Arch. Ért . (1936) 33. Véle
ményünk szerint a boltsor nem éghetett le mindjárt 
a I I . század második—harmadik évtizedében, mert a 
sigillata-anyag, amit tartalmazott, a mai álláspont 
szerint későbbi annál. Vö.: J. A. Stanfield—G. 
Simpson, Central Gaulish potters. 1958, XLIII. t. 
A leletegyüttesben ún. rhaetiai edény import darabja 
is szerepel a század közepéből. Az egyik bolthelyiség
ben az Aranyárok menti fazekasműhely áruját 
találták. Ez a műhely szintén a 30—40-es években 
volt üzemben. A nagy közfürdőhöz: Thomas E. : 
Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 91. 

86 Nagy L. utóbb i. h. 263. — Nagy T. : Bud. 
Rég. XIII. köt. Bp. 1943, 384. — Uő.: Bud. Rég. 
XVIII. köt. Bp. 1958, 150. 

87 Mócsy, Bevölkerung . . . 70. 
88 Nagy L. : Budapest története. I. köt. Bp. 

1942, 370. — Szilágyi, Aquincum . . . 28. 
89 Nagy L. utóbb i. h. 629. 
90 Uo. 630. 
91 Mócsy, Bevölkerung. . . 379. jegyz. 
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92 Szilágyi, Aquincum . . . 104. 
93 Póczy i. h. 101. 
94 Mócsy A. : Arch. Ért. (1956) 145. 
95 Legutóbb összefoglaló irodalommal: Mócsy, 

Bevölkerung . . . 67. — Sz. Burger A. : Arch. Ért. 
(1956) 196. 

96 Erről legutóbb: Radnóti i. h. 154. 
97 Aubin (i. h. 15) szerint a ,,negotiator" a kéz

művest is jelenti, aki saját árujával kereskedik. 
Saria (i. h. 176) arra figyelmeztet, hogy a provin
ciákban a „cives consistantes" már magánszervez
kedést, kezdeményezést jelent. 

98 Ehhez: Rosiovzeff i. m. 128. kk. 
99 Ehhez: Mócsy A. : AAA 3 (1953) 186. 
100 Nagy vonalakban: Alföldi A. : Századok 

70 (1936) 62. kk. — Mócsy, Bevölkerung. . . 67, 
102. kk. 

101 Ehhez pl. a kerámiaiparban: Alföldi A. : 
Diss. Pann. 2. 10. 1938, 322; Póczy K. : Intercisa. 
II. köt. Bp. 1957. 

102 CIL V 1047 M. Secundius Genialis col. Agrip. 
negotiator Daciscus. — Vö.: J. Eggers, Der röm. 
Import im freien Germanien. 1951, 67. 
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K. с. по ЦП 

ТЕРРАКОТЫ КУЛЬТА БОГИНИ-МАТЕРИ ИЗ АКВИНКУМА 

В ходе изложения рейнского экспорта Фр. 
Фремерсдорф в 1941 году дает описание 
скульптурного портрета улыбающегося маль
чика из Аквинкума, попавшего из кёльнской 
терракотовой мастерской в придунайский край. 
С тех пор в ходе раскопок в Аквинкуме были 
обнаружены несколько терракотовых работ, 
изготовленных на месте, но подражающих 
кёльнских образцам. Эти типы терракот из
редка встречаются также вне Аквинкума 
вдоль границы римской империи. В мастер
ских аквинкумского гражданского города со
хранились также образцы негативов, испор
ченные экземпляры, и следовательно можно 
предполагать, что их поставляли отсюда в 
разные места. В связи с терракотовыми экзем
плярами из самых различных комплексов на
ходок выдвигался вопрос: к инвентарю ка
кого культа они принадлежали? 

Большая часть терракот представляет на
гую женскую фигуру в нескольких вариантах, 
иногда вместе с небольшой фигурой Приапа, 
а иной раз среди детей. Большинство терракот 
принадлежало к утвари многоугольного свя
тилища; на этой основе прежнее исследование 
определило данное здание как святилище Ве
неры. Однако, из исследований автора выя
вилось, что кёльнские образцы аквинкумских 
терракот следует отнести к кругу распрост
раненного в прирейнской области культа бо
гини плодовитости. Саму богиню называли в 
отдельных областях различным образом, и в 
соответствии с этим ее изображения немного 
отклоняются друг от друга. 

В Паннонии местами также появляются 
реминисценции культа богини плодовитости, 
причем на различных местах провинции мест
ное население изображало ее по разному, с 
более известными фигурами римских богов в 
период принципата. Согласно наблюдениям, 
в Паннонии в эпоху романизации для выраже
ния древнего культа применяли оформляв
шиеся в ранее романизированных южных и 
западных провинциях образцы картин, обря
ды погребения и формы культа. В Аквинкуме 
начиная с середины II столетия бросается в 
глаза большое количество непосредственных 
заимствований из Кёльна и прирейнской об

ласти, в чем на основании приведенных в на
стоящей статье данных значительную роль 
играла предположительно колония кёльн
ских торговцев, работавших в Аквинкуме. 

В дальнейшем автор подробно распрост
раняется на обоснование кёльнских торгов
цев и их постройки в Аквинкуме, далее на их 
разнообразную промысловую деятельность, 
благодаря которой они развили промышлен
ность Аквинкума до такой степени, что на 
рубеже II—III столетий товары из местных 
мастерских экспортировались в соседние про
винции. Благодаря своему имуществу и своей 
культуре разбогатевшие кёльнские купцы обе
спечили себе место также в руководящем слое 
новообразовавшейся столицы провинции, и 
таким образом они оказали большое влияние 
также на духовую жизнь города. В Аквин
куме было учреждено их культовое общество, 
а затем в конце 11 столетия на основе образцов 
из прирейнской области было построено свя
тилище богини-матери, в котором при раскоп
ках были обнаружены скопированные по 
кёльнским образцам предметы культа. 

Подытоживая замысел статьи: в период до 
римской оккупации туземное население Пан
нонии с кельтским основным составом пред
положительно жертвовало богине-матери по
кровительнице и богине плодородия хтони-
ческого характера. В целях выражения об
лика и характерных черт богини население 
городов Паннонии в эпоху римской империи 
заимствовало от уже раньше романизирован
ных провинций в прирейнской области там 
уже оформившиеся готовые образцы подоб
ного культа. Разумеется, в ходе заимствований 
паннонский культ богини-матери расширялся 
несколькими, распространенными в прирейн
ской области обрядными элементами, как напр. 
применение могил со скамейками, помещение 
вещей в трех экземплярах возле умершего и 
т. д. В этих заимствованиях играли значитель
ную роль жившие около торгового пути вдоль 
Дуная кёльнские купцы, которые во II сто
летии и в первой половине III столетия из 
Аквинкума руководили одной ветвью экономи
ческой жизни провинции. 
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KÁBA MELINDA 

RÓMAI KORI ÉPÜLETMARADVÁNYOK 
A KIRÁLY FÜRDŐNÉL 

1958 májusában termálcső fektetése közben római kori épületek részei kerültek felszínre 
a Király fürdőnél,1 a Fő utca 84. sz. épület előtt2 (1. kép és 6. kép 1). 

A kutatás csak a csatornaárkok kiszélesítésére korlátozódhatott. Az építtető vállalat négy 
árkában (2. kép, I—IV. sz.) talált római kori emlékek összefüggő képét erősen megzavarta a barokk
korban e helyen épült katonai kórház. 

Az I. sz. árok K-i végének blokkszerüen kiszélesített árkában egy É—D-i irányú középkori 
fal alatt római fürdőhelyiség apszis-záródású falívje bontakozott ki a földtakaró alól (3. kép, 
5. kép; 6. kép 2, 3 és 8. kép 4). A medence falát és padozatát terrazzóval burkolták. Ez a réteg 
csak a falak lábazati részét fedte, a felmenő falat freskóval díszítették, amit a nem nagyszámú, 
de változatos mustrájú fennmaradt töredék bizonyít (23. kép 1—17, 24. kép 1—15 és 25. kép 1—-25). 
Megtaláltuk a medence K-i irányba kivezető szennyvízcsatornáját. Oldalának peremes tegula 
burkolatát egy-két helyen in situ találtuk (6. kép 4). A csatorna betömődőtt törmelékrétegéből 
számtalan tegula, imbrex és tubus töredékét szedtük fel. Valamennyi bélyeg nélküli. 

A termet hypocaustummal fűtötték. A meleg levegőt csatorna vezette a medence alá. 
A légfűtő csatornát ugyancsak kibonthattuk (7. kép 2), benne erősen átégett és kormos trachit-
oszlop feküdt. 

A medence fala opus spicatum technikával készült. Az alaprajz átalakítás nyomait tük
rözi a helyiség É-i és D-i végénél (8. kép 4). A meleg levegőt vezető fűtőcsatorna is új elhelyezést 
kapott, amely jól kivehető az alaprajzon az apszis ívének É-i szélénél. Ennél az átépítésnél meg
csonkult az ív vonala is. 

A fürdőmedence padozatán opus spicatum falrakás utolsó kősóra kíséri egyforma széles
ségben az íves falat. Valószínűleg a medence ülőpadkájának maradványa ez (6. kép 3).Üreges volta 
arra enged következtetni, hogy eredetileg ezt a részt is fűtötték. A padozat egyébként ebben a kis 
sávban is terrazzóból készült. Nyoma jól kivehető az elfalazás belső oldalán is. 

A medence csonkán maradt Ny-i fal végződései mellett leástunk a bolygatatlan talajig 
(8. kép 1 és 3). Metszetben megtaláltuk a köríves fal alapozásának szintjét. Alatta egy faszenes 
paticsos réteg húzódott, amelyben kelta kerámia feküdt. Amint a továbbiakban látjuk majd, 
ez a réteg mindenütt kibontakozik a bennszülött őslakók egykori verem- vagy lakógödreinek 
emlékeként. 

Az apszishoz D-en egy K—Ny-i irányú fal kapcsolódik, amelynek alaprajzi rendeltetését 
már nem sikerült tisztázni a leletmentés keretei között (5. kép). 

LELETEK 

I. A medence belsejében több, s főleg kerámialelet feküdt. A római réteget itt, mint mon
dottuk, bolygatták a közép-, török- és a barokk-korban. A római anyag tehát vegyesen fordul 
elő az utóbbi korok emlékeivel. 

A leleteket ennek ellenére bemutatjuk, tekintettel arra, hogy összmennyiségükben érdekes 
keresztmetszetet kapunk a legkorábbi anyagtól a legkésőbbi darabokig. 
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I/a. TERRA SIGILLATÁK 

1. Pó-vidéki Drag. 25-ös típtisú tál aljtöredéke, belsejében planta pedis keretben L. CE . . . bélyeg 
részlete3 (13. kép 11 és 16. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 420. 

2. Tál töredéke. Drag. 25-ös forma. A felhajló oldal-részen barbotin spirál minta (9. kép 2, 14. kép 
1 és 16. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 421. 

3. Dél-galliai Drag. 2-es típusú tál oldaltöredéke (10. kép 2 és 16. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 234. 
4. Vésett pohár töredéke. Drag. 54-es forma (13. kép 10 és 16. kép 5). Lt. sz.: 60, 1. 366. 
5. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredéke. A domborképes mezőből egy balra hajló férfi alakjának 

részlete maradt fenn« (13. kép 9 és 16. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 208. 
6. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredóke. Tojásfüzér részlete alatt jobbra ugró és visszatekintő bika 

figurájának töredékes része (13. kép 8 és 16. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 108. 

-« DUNA 
? 4::̂  

1. kép. A Fő utca környékének helyszínrajza 

7. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredóke. Zsinórvonallal kettéosztott díszítéscsoport bal oldalán 
triton, jobb oldalon kettős medal ionkeretben szfinx-ábrázolás5 (13. kép 13 és 16. kép 13). Lt. sz.: 60. I. 319. 

8. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredéke. Kettős medalion-keretben balra forduló női fej része (13. 
kép 17 és 17. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 205. 

Az alábbi tálak mindegyike a Drag. 37-es típusba csoportosítható: 
9. Tál domborképes oldaltöredéke. Ruhátlan, álló Mars (?) figurája, bal kezéből lelógó lepel része, 

jobb kezében lábfejig érő lándzsa. A töredék bal alsó sarkában a rovátkolt függőleges osztótagot kettős kiskör 
díszítés zárja leG (13. kép 16 és 17. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 196. 

10. Tál domborképes oldaltöredéke. Rovátkolt félköríves keretben jobbra nyilazó figurának töredéke. 
Rheinzabern (13. kép 18 és 17. kép 1). Lt. sz.: 60, 1. 102. 

11. Tál domborképes aljtöredéke. Jobbra futó ló mellett függőleges zsinórvonal alatt akantusz-
levéP (13. kép 14 és 17. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 342. 

12. Tál domborképes oldaltöredéke. Kettős medalion-keret alatt rozetta és akantusz-levól. 
Rheinzabern8 (13. kép 19 és 17. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 195. 

13. Tál bélyeges aljtöredóke. Medalion-keret rovátkolt díszítésének kis részlete maradt meg. Ugyan
csak töredékesen olvasható ONN" . . . mesterjelzés9 (13. kép 15 és 17. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 417. 

14. Tál ugyancsak aljtöredéke. Rozetta sor felett előbbi mester bélyegzőjének ezúttal utolsó betűi 
olvashatók: . . NIO10 (13. kép 12 és 17. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 422. 

15. Tál oldaltöredéke, fogaskarcolás díszítésével (13. kép 27 és 17 kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 430. 
16. Tál oldaltöredéke. Magasba emelkedő növényszár tetején fürtös hajú férfi fejet ábrázoló makk 

csüng alá (13. kép 7 ós 16. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 9. 
Darabunk díszítésének nem találtuk párhuzamát a birodalom más provinciáinak ásatási anyagá

ban. A minta finomsága és megoldása az arezzói edények díszítésére emlékeztet, az anyag és kivitel össze
hasonlíthatatlanul durvább, máza sötét pecsétviasz színű. Talán a rheinzaberni mesterek egyikének keze
munkája. 

17. Tál oldaltöredéke. Kettős medalionkeretben jobbra ugró kutya figurája (15. kép 6 és 17. 
kép 11). Lt. sz.: 61. 5. 2. 

18. Tál oldaltöredéke. A képes mezőből jobbra lépő alak részlete, zsinór-dísz és balra tekintő 
evélsor maradt meg (15. kép 9 és 17. kép 4). Lt. sz.: 61. 5. 5. 
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ferde vonalkázás = barna agyag 
pontozás — szürke agyag 
függőleges vonalkázás = agyagos humusz 





19. Tál töredéke. Tojásfüzér alatt medalion és fenyőgally minta részlete. Rheinzaberni készítmény 
(15. kép 7 és 17. kép 12). Lt. sz.: 61. 5. 3. 

I/b. FESTETT EDÉNYEK 

20. Edény oldaltöredéke. Tégla színű anyag, narancs színű festéssel (15. kép 17). 
21. Tál aljtöredéke, belsejében két sor sekély hornyolás kereteli a szandálkötős lábbélyegzők sorát. 

Nyers színű, porózus anyag, kopott narancs festéssel11 (13. kép 25 és 18. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 429. 
22. Tál oldaltöredéke, vastag falú, nyers színű anyag, sötétnarancs festéssel, sűrű fogaskarcolás 

díszítésével12 (13. kép 20 és 18. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 258. 
23. Tál talpgyűrűs aljtöredóke, nagyon vékony falú, finoman iszapolt, üvegcsengésűre égetett, 

okker színű festéssel. Belsejében apró homokszem beszórással, külső felületén két sor hornyolás fölött fogas
karcolás díszítése13 (11. kép 1 és 19. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 424. 

24. Tál oldaltöredéke, vastag falú, nyers színű anyag, sötétvörös, fényes festéssel, belsejében fogas
karcolás díszítésével14 (13. kép 21 ép 19. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 358. 

25. Tál oldaltöredéke, tégla színű anyag, fényes, narancs színű mázszerű festéssel, oldalán fogas
karcolás15 (13. kép 23 és 20. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 284. 

26. Tál oldaltöredéke, sűrű fogaskarcolás díszítésével. Nyers színű anyag, okker színű fényes fes
téssel (14. kép 17 és 20. kép 1). Lt. sz.: 61. 5. 4. 

27. Tál oldaltöredéke. Keskeny peremének szélénél hornyolás, oldalán barbotin pikkely díszítésé
vel. Barna, fémes fényű festéssel (9. kép 6 és 19. kép 6). Lt. sz.: 61. 5. 6. 

28. Tál oldaltöredéke. Enyhén kihajló perem, alatta hornyolás. Oldalán nagyméretű barbotin 
csepp díszítéssel. Alsó részén fésűs díszítéssel és apró homokszem beszórással látták el. Okker színű festéssel, 
fémes fényű felülettel. Üvegcsengésűre égetett, vékony falú (9. kép 5 és 20. kép 12). Lt. sz.: 61. 5. 1. 

29. Tál oldaltöredéke. Vastag falú, nyers színű anyag, fényes narancs színű mázzal. Oldalán fogas-
karcolás felett hornyolás, majd benyomott rozetta minta részlete16 (13. kép 6 és 19. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 321. 

30. Tál oldaltöredéke. Tojáshéj vékonyságú, finoman iszapolt és égetett. Sötótnarancs színűre 
festett. Enyhén kihajló keskeny pereme alatt sekély hornyolás és három sor erősen plasztikus barbotin csepp 
díszítés. Az edényke oldalának alsó része és belseje apró homokszem beszórású17 (11. kép 8 és 20. kép 2). Lt. 
sz.: 60. 1. 423. 

31. Pohár peremes töredéke. Enyhén kihajló perem alatt két sor keskeny hornyolás, majd szög
ben megtörő oldalán pikkelyminta plasztikus díszítésének részlete. Vékony falú, finoman iszapolt, matt narancs 
festéssel18 (11. kép 3 és 19. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 418. 

32. Korsó oldaltöredéke. Nyers színű alapon barnásvörös, széles festett sávban elfekvő lándzsalevél 
bekarcolt díszítése19 (13. kép 26 és 18. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 376. 

33. Mélytál peremes oldaltöredéke. Kissé elkeskenyedő függőleges perem külső oldalán hornyolás. 
Széles, sima, díszítetlen sáv után ismét hornyolás következik. Finoman iszapolt, üvegcsengésűre égetett, világos 
tégla színű anyag20 (11. kép 2 és 19. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 419. 

34. Mélytál töredéke. Megvastagodó perem. Nyers színű, narancs festéssel21 (10. kép 6). Lt. sz. : 
60. 1. 316. 

35. Tál meredeken kihajló oldalú töredéke, oldalán körben futó borda. Nyers színű anyag, sötét
narancs mázszerű festéssel (10. kép 5 és 18. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 202. 

36. Tál galléros peremű töredéke, barnás festéssel, aranyosan csillogó fémesfényű felülettel (11. kép 
11). Lt. sz.: 60. 1. 204. 

37. Mélytál megvastagodó peremű töredéke. Tégla színű, porózus anyag, kopott narancs festéssel 
(10. kép 22). Lt. sz.: 60. 1. 231. 

38. Tál gömbölyű peremű töredéke. Oldalán hornyolás. Barnásvörös festéssel és fémesfényű felü
lettel22 (11. kép 19). Lt. sz.: 60. 1. 353. 

39. Fazék ívesen kihajló peremű töredéke. Külső oldalán a perem alatt három sor hornyolás. Nyers 
színű anyag, barnásvörös festéssel23 (10. kép 4 és 18. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 392. 

40. Fazék peremtöredóke. Külső oldalán megvastagodik, bordázott. Nyers színű anyag, barnás
vörös festéssel, fémesfényű bevonattal24 (10. kép 12 és 19. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 28. 

41. Tál gömbölyűén megvastagodó peremtöredéke. Tégla színű anyag, fényes narancs színű máz
szerű festéssel25 (11. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 359. 

42. Mélytál töredéke, megvastagodó perem, oldalán két sor hornyolás. Narancs színű festéssel, 
fémesfényű felülettel26 (10. kép 7 és 18. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 99. 

43. Mélytál töredéke, gömbölyű perem, függőleges oldal. Tégla színű anyag, kopott sötétnarancs 
festéssel27 (10. kép 20). Lt. sz.: 60. 1. 414. 

44. Mélytál oldaltöredéke, külső oldalán megvastagodó perem, ívelt oldal, mat t narancs színű festés28 

(10. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 312. 
45. Edény oldaltöredéke. Nyers színű alapon vörös sávos festés. Kelta jellegű (13. kép 22 és 18. 

kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 328. 
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I/c. SZÜRKE SZÍNŰ KERÁMIA 

46. Bögre oldaltöredéke. Szürke színű, sötétszürke festéssel, fémesfényű felülettel. Finoman iszapolt, 
üvegcsengésűre égetett, oldalán sűrű, vékony fogaskarcolás díszítése39 (13. kép 5 és 21. kép 2). Lt. sz. : 60. 1. 434. 

47. Bögre peremes töredéke. Elkeskenyedő perem alatt keskeny hornyolások, majd két sorban 
fogaskarcolás díszítése. Anyaga és festése, mint az előző30 (11. kép 4 és 21. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 433. 

48. Tál vízszintes peremű töredéke. A perem két szélén keskeny hornyolás. ívelt oldalú, vastag 
falú. Szürke színű, finoman iszapclt (10. kép 18 és 22. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 345. 

49. Bögre töredéke. Keskeny, rézsútosan kihajló perem, gömbölyű oldal. Szürke színű, fémes
fényű középszürke festéssel. Jól iszapolt, vékony falú31 (11. kép 7 és 21. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 369. 

50. Fazék gömbölyűén megvastagodó peremű töredéke. Világosszürke színű, jól iszapolt32 (10. 
kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 301. 

51. Tál töredéke. ívesen kihajló perem, rézsútos oldal. Szürke, durván iszapolt (10. kép 11). Lt. 
sz.: 60. 1. 228. 

52. Fazék háromszögben megvastagodó peremű töredéke. Sötétszürke színű (10. kép 8). Lt. sz. : 
60. 1. 209. 

53. Hombár enyhén kihajló peremű oldaltöredéke. Vastag falú, durván iszapolt, külső oldalán sűrű, 
vékony fésűs díszítéssel. Sötétszürke színű33 (10. kép 3 és 21. kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 432. 

54. Fazék vízszintes peremű töredéke. A perem tetején hornyolások. íves oldal. Világosszürke 
színű. Jól iszapolt (10. kép 17). Lt, sz.: 60. 1. 203. 

55. Fazék rézsútosan kihajló peremű töredéke. A perem tetején hornyolás. Szürke színű, durván 
tezapolt (11. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 349. 

56. Mélytál oldaltöredéke. Befele hajló, megvastagodó perem, szürke, durván iszapolt (11. kép 17). 
Lt. sz.: 60. 1. 296. 

57. Fazék ívesen kihajló peremű töredéke. Világosszürke színű, durván iszapolt (10. kép 13). Lt. sz.: 
60. 1. 95. 

58. Fazék vízszintes, megvastagodó peremű töredéke. Szürke színű, durván iszapolt (10. kép 9). 
Lt. sz.: 60. 1. 375. 

59. Fazék enyhe ívben kihajló peremű töredéke. A vállán sűrű hornyolás. Sötétszürke színű, durván 
iszapolt (10. kép 19). Lt. sz.: 60. 1. 94. 
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60. Fazék ívesen kihajló peremű töredéke, szürke színű, durván iszapolt anyag (10. kép 16). Lt. 
sz.: 60. 1. 21. 

61. Fazék rézsútos peremű, szürke színű töredéke. Durván iszapolt (10. kép 21). Lt. sz. : 60. 1. 325. 
62. Tál gömbölyű peremű, rézsútos oldalú töredéke. Szürke színű, jól iszapolt. Sötétebb színű 

fényes festéssel. A Resatus-műhelyek valamelyikébe utalható (10. kép 15). Lt. sz. : 60. 1. 367. 
63. Tál töredéke. Drag. 37-es típust utánoz. Oldalán lefele csüngő több osztatú levélminta, alatta 

két sor hornyolás fut körbe. Fekete mázszerű festéssel. Resatus körének műhelyéből (15. kép 19 és 22. kép 
10). Lt, sz.: 61. 5. 9/a 

64. Tál töredéke. Drag. 37-es típust utánoz. A díszített mezőben lelógó levélminták alatt balra 
tekintő levélfüzér. Fekete mázszerű festéssel (19. kép 14 és 22. kép 9). Lt. sz.: 61. 5. 9. 

65. Fedő felbaj ló peremű töredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt (10. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 348. 
66. Hombár oldaltöredóke. Külső felületén vékony és sekély, vízszintes, valamint függőleges fésűs 

díszítések sora váltakozik.34 Lt. sz.: 60. 1. 198. 

I/d. BRONZOK 

67. Érem. Septimius Severus kisbronza35 (14. kép 2 és 21. kép 3—4). Lt. sz.: 60. 1. 279/a. 
68. Ládikafogantyú. Lapos, félkörívű, két vége kiszélesedik (13. kép 1 és 21. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 428. 
69. Kulcs kerek fogóval, hengeres, üreges nyeléhez bevagdalt szélű, tagolt tollrész illeszkedik (13. 

kép 2 és 21. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 427. 
70. Bronzpánt lapos, széles, két végén a szegecselés nyomokban megmaradt (13. kép 3 és 21. kép 5). 

Lt. sz.: 60. 1. 380. 

I/e. ÜVEG 
71. Üvegtál aljtöredéke bordás díszítéssel. Sárgás színű, vastag falú, irizál (15. kép 2 és 20. kép 8). 

Lt, sz.: 60. 1. 431. 
II. A medence apszis-részénél érintetlenül találtuk a terrazzó burkolatot, amelyet feltörtünk. Az 

alatta levő faszenes rétegben a következő edény töredéke feküdt: 
72. Edény oldaltöredéke. Nyers színű, simított felületű, világos narancs színű festéssel. Díszítése: 

vízszintes sávok között hullámvonal, alatta fogaskarcolás36 (13. kép 24 és 20. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 311. 
III. Az apszis D-i végénél húzódó K—Ny-i irányú fal részben már kiszedett volt (8. kép 1). Az alatta 

levő bolygatatlan rétegből: 
73. La-Tene hombár szürke színű oldaltöredékét (lt. sz.: 60. 1. 331), 
74. Dól-gaUiai sigülata tál oldaltöredékét (lt. sz.: 60. 1. 340) és 
75. Nyers színű edény barna festésű, aranyosan csillogó felületű töredékét (lt. sz. : 60.1. 331/a) találtuk. 
76. Tál töredéke. Drag. 25-ös típus. Terra sigillata. A felhajló oldalrészen spirál minta (9. kép 3, 

14. kép 4 és 16. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 242. 
IV. A fűtőcsatorna törmelékrétegében egy alig sérült kis urna került felszínre: 
77. Urna. Rézsútosan kihajló perem, szív alakú test, keskeny alj. Oldalán egy sor sekély hornyolás. 

Szürke színű, durván iszapolt. Pereme sérült. Mag.: 11 cm37 (12. kép 18). Lt. sz.: 60. 1. 4. 

FALFESTMÉNYEK 

Valamennyi töredék a medence padozatán feküdt. 
78. Fehér alapon széles vörös csík38 (24. kép 8). Lt. sz.: 60.1. 442. 
79. Fehér alapon vörös sáv részlete mellett okker színű sásszerű levelek. A két töredék nem illeszt

hető össze, de kis hiányzó rész után mintájuk folytatódik (23. kép 15, 16 és 25. kép 21, 22). Lt. sz.: 60. 1. 443. 
80. Fehér alapon széles bordó sáv, majd keskenyebb, barna sávon elnyújtott tojásdad alakú bordó 

díszítés (24. kép 10 ós 25. kép 23). Lt. sz.: 60. 1. 33. 
81. Fehér mezőben egymással párhuzamos lila négyszög részletéhez ugyancsak egy négyzet motívum 

csatlakozik, vékony okker keretben kék mező, amelynek középpontjában vörös korongminta részlete rajzo
lódik ki (24. kép 13 és 25. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 445. 

82. Fehér mezőben keskeny lila négyzet és egymással párhuzamos vonalakhoz ferde ellipszis alakú 
foltdíszítés csatlakozik. Utóbbi három töredék a 81. sz. darabhoz kapcsolható (24. kép 2, 3, 4 és 25. kép 18, 19). 
Lt. sz.: 60. 1. 446. 

83. Fehér alapon okker színű húsos növényi bimbót bordó sáv keretez, oldalt zöld csík kapcsolódik 
a főmotívumhoz. A tojásdad alakú bimbók vízszintes bordó csíkon állnak (23. kép 9, 10 és 25. kép 13, 14). 
Lt. sz.: 60. 1. 447. 

84. Széles bordó négyszögben fehér festés részlete (24. kép 5 és 25. kép 17). Lt. sz.: 60. 1. 448. 
85. Fehér alapon zöld gyöngysorból képezett korongdíszítés részlete (23. kép 4 és 25. kép 16). Lt. sz.: 

60. 1. 448/a. 
86. Kék kört keskeny fehér, majd széles vörös sáv vesz körül. A középponti kék körből sárga küllők 

ágaznak ki (24. kép 1 és 25. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 448/b. Ennél a darabnál is jól megfigyelhető a festő körzőjé
nek nyoma, amelyet a kör középpontjában felfedezhetünk. 
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87. Fehér alapon zöld szekfűszerű minta részlete (23. kép 12 és 25. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 449. 
A következő csoportban fehér alapon hegyes levelű, stilizált növényi ornamenseket találunk: 
88—90. (23. kép 1, 2, 14 és 25. kép 2, 5). Lt. sz.: 60. 1. 450, 
majd pedig ugyancsak fehér alapon egy függőleges szárhoz majdnem gömbölyű, húsos levelek csat

lakoznak: 
91—97. (23. kép 3, 5, 7, 11, 12, 17 és 25. kép 3, 7, 8, 9, 10). Lt. sz.: 60. 1. 451. 
98. Fehér mezőben vörös keretelő sáv alatt okker színű, plasztikusan festett IMP betűk töredéke 

(24. kép 11 és 25. kép 25). Lt. sz.: 60. 1. 452. 
99. Fehér mezőben vörös kör, közepén szürke virágsziromszerű minta. A kört 2 cm távolságra haj

szálvékony szürke karika kereteli, amelyre merőlegesen, a középpont felé nagyobbodó pontok sorát, ugyan
csak szürke színnel festették (24. kép 15 és 25. kép 20). Lt. sz.: 60. 1. 453. 

* 
A termálcső árkának keleti oldalába belebontottunk. I t t egy újabb (2. sz.) épület délnyugati sarka 

és nyugati zárófala rajzolódott ki (3. kép és 7. kép 3). A nyugati zárófal északi végénél ívben kanyarodik 
a Fő utca úttestjének tengelye alá, tehát ez a helyiség is apszis-lezárással készült. 

* 
V. Az I. sz. kutatóárok Ny-i folytatásánál belejutottunk a barokk épület pincéjének közepébe. 

A pince fala alatt 3,80 m mélységben (A. f. 100,40 m) néhány leletet találtunk: 
100. Pó vidéki terra sigillata tál aljtöredóke3» (14. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 117. 
101. Alá vágott peremű békásmegyeri típusú tál oldaltöredéke. Szürke színű, finoman iszapolt (11. 

kép 24). Lt. sz.: 60. 1. 86. 
102. Kelta hombár vállrészónek töredéke. Széles sávban besimított zegzug vonal díszítése40 

(15. kép 5 és 21. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 118. 
103. Csont korong, faragott (15. kép 12 és 22. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 122. 
104. Mélytál peremes töredéke. A perem vízszintes gallérban kiszélesedik. Tégla színű, durván 

iszapolt, füstölés nyomával (11. kép 14 és 18. kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 116. 
105. Fedő fogós töredéke, szürke színű, durván iszapolt41 (11. kép 23 és 22. kép 7). Lt. sz. : 60. 1. 85. 
A leletmentés második súlypontja az I. sz. blokk, ül. árok közelítő meghosszabbításában húzott 

II. sz. kutatóárok. Ezen a helyen török létesítmények alatt két Ë—D-i irányú habarcsos római falat 
és egy agyagba rakott ugyancsak római falsarkot bontottunk ki (2. képen „A", „B" , ill. „C" jelöléssel). 

Ugyanebben az árokban tűnt fel az a római kori Ë—D irányú úttest, amelynek egy kis szakaszát 
már előzőleg, 1955-ben megfigyelhettük a Király fürdő udvarán, ugyancsak építkezéssel kapcsolatos csatornázás 
során. 

A stratigráfia azt mutat ja, hegy a nyers humuszba beleásva mindenütt jelentkeznek az őslakó kelta-
eraviszkuszok gödörvermei, esetleg lakásai. Azt, hogy a kettő közül melyikkel találkoztunk, nem állt módunk
ban megállapítani az adott keretek között. 

Az őskori gödrök betöltésének idején épül az ,,A" jelű fal, amelynek döngölt agyag padlója a fal 
keleti oldalán húzódott. 

A , ,B" jelű, mélyebben alapozott vastag fal mellett kirajzolódni ugyanez a padozatnívó, a tetején 
pedig későbbi kultúrréteg szintje. (Lásd a 4. kép déli profilrajzán a 15,50 és 20 fm alapvonali pontok között). 

VI. A török csatornától a „ B " jelű falig terjedő ,,a" gödörelválás anyagát (100,95 ós 101,50 m magas
sági, valamint 15,50 és 17,60 fm alapvonali pontok között) mutatjuk be az alábbiakban. 

106. Pó vidéki Drag. 25-ös típusú terra sigülata tál töredéke. Oldalán delfin és színházi maszk bar-
botin részlete42 (9. kép 1 és 16. kép 17). Lt. sz.: 6. 1. 143. 

107. Pó vidéki terra sigillata tál lapos aljtöredéke. Belsejében koszorúban futó sűrű fogaskarcolás 
díszítése43 (14. kép 6 és 16. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 144. 

108. Pó vidéki terra sigillata tál aljtöredéke. Planta pedis bélyegzőnek kis sarokrésze, talán C . . . 
kezdőbetű részletével (14. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 145. 

109. Alávágott peremű, békésmegyeri típusú tál töredéke. Világos szürke színű, finoman iszapolt44 

(9. kép 19 és 22. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 149. 
110. Urna keskeny, ferdén kihajló peremű töredéke. Vastag falú, finoman iszapolt, vüágos szürke. 

Kelta áru45 (9. kép 18 és 21. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 294. 
111. Hombár oldaltöredéke, oldalán ók alakban kidudorodó sávban ujjbenyomás díszítése. Sötét

szürke színű, durván iszapolt dák kerámia46 (15. kép 20 és 21. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 79. 
112. Hombár oldaltöredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt, oldalán ritka fésűs díszítéssel47 

(15. kép 18 és 22. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 81. 
113. Edény rézsútosan kihajló peremtöredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt (9. kép 22). Lt. 

sz.: 60. 1. 130. 
114. Tál talpgyűrűs aljtoredeke^ Belsejében koszorúban futó fogaskarcolás díszítése. Menetté 

levő mezőben ferde, plasztikus keresztek. Nyers színű anyag, kopott narancsbarna festéssel48 (9. kép 12 és 
20. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 135. , -
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115. Edény oldaltöredéke. Nyers színű anyag, barna sávos festéssel, apró, keskeny fogaskarcolás 
díszítésével49 (15. kép 3 és 19. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 76. 

116. Tál talpgyűrűs aljtöredóke, narancs színű festéssel. Lt. sz.: 60. 1. 134. 
117. Bronzeszköz. Hosszúkás alakú fejének egyik oldala lapos, másik domború. Nyele vége fele 

elkeskenyedő szögletes alakú (13. kép 4 és 21. kép 8). Lt. sz. : 60. 1. 151. 
118. Tál oldaltöredéke. Nyers színű, jól iszapolt anyag, tégla színű festéssel (9. kép 4 és 18. kép 

12). Lt. sz.: 60. 1. 158. 

VII. , ,A" fal K-i oldala mellett a döngölt agyag padozatról 
119. Terra sigillata tál peremtöredéke. Drag. 15-ös típus. Dél-galliai50 (11. kép 10 és 16. kép 18). 

Lt. sz.: 60. 1. 123. 
120. Terra sigillata tál oldaltöredéke. Drag. 29-es típus, dél-galliai. A díszített mezőben két gyöngy

sor között határolt sávban spirálisan fonódó indák végén kis ós nagyobb méretű rozetták. A közben alakuló 
üres felületen ugyancsak egy-egy ötszirmú rozetta helyezkedik el51 (14. kép 8 ós 16. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 246. 

121. Tál oldaltöredéke. Keskeny, gömbölyű pereme alatt két sor hornyolás. Az oldalmezőben bar-
botin pikkelyminta. Világos tégla színű, porózus anyag, kopott narancs festéssel52 (11. kép 20 és 19. kép 
13). Lt. sz.: 60. 1. 247. 

122. Fazék peremes oldaltöredéke. Keskeny perem alatt sekély hornyolás. Nyers színű, vékony 
falú (11. kép 12 és 20. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 126. 

123. Edény oldaltöredéke, nyers színű anyag, fényes, narancs festéssel Lt. sz.: 60. 1. 125. 
124. Tál talpgyűrűs aljtöredóke. Oldalán fogaskarcolás díszítésével. Sötétszürke színű, ezüstösen 

csillogó felülettel. Resatus és körének műhelyéből53 (11. kép 5 ós 22. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 128. 
125. Fazék enyhén lehajló, széles peremű töredéke. A perem két szélén hornyolás. Szürke színű, 

durván iszapolt (11. kép 16). Lt. sz.: 60. 1. 179. 
126. Tál töredéke. Alávágott peremű, békásmegyeri típusú, kelta tál. Világosszürke színű, jól 

iszapolt (9. kép 20). Lt. sz.: 60. 1. 147. 
127. Fazék peremtöredéke. Széles, enyhén lehajló perem. Durván iszapolt, sötétszürke színű 

(11. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 178. 
128. Tál oldaltöredóke. Drag. 37-es típusú terra sigillata. Tojássor alatt zsinór dísz. A képesmező

ben kettős medalion részlete. Rheinzaberni készítmény (14. kép 12 és 16. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 171. 
129. Edény aljtöredéke. Tégla színű, porózus anyag, barna festéssel (9. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 142. 
130. Tál oldaltöredéke. Terra sigillata, Drag. 37-es típus. Jobbra lépő harcos alakjával (14. kép 

9 és 16. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 174. 

VIII. A két padozatnívó között 
131. Hombár ívesen kihajló, megvastagodó peremű töredéke. Szürke színű, jól iszapolt (9. kép 

15). Lt. sz.: 60. 1. 161. 
132. Dörzstál kihajló peremű töredéke. Nyers színű, festetlen, belsejében apró kavicsszem beszórás-

sal. Lt. sz.: 60. 1. 167. 
133. Mélytál ívesen kihajló oldalú töredéke. Nyers színű anyag, téglavörös festéssel. Szögben 

megtört profil, külső felén sekély hornyolások54 (9. kép 10 és 18. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 157. 
134. Edény befele hajló, gömbölyű peremű töredéke. Nyers színű anyag, kopott, narancs festéssel. 

Külső oldalán a perem alatt hornyolás. Lt. sz.: 60. 1. 156. 
135. Terra sigillata tál oldaltöredóke. Drag. 37-es típus. Balra futó állatalakok. Középen egy kutya 

figurája55 (15. kép 10 ós 17. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 239. 
136. Terra sigillata tál oldaltöredéke. Drag. 37-es típus. Táncoló szatír részlete56 (14. kép 13 ós 

16. kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 140. 
137. Lapos tál töredéke. Keskeny, galléros perem, meredek oldal, talpgyűrűvel. Nyers színű, kopott 

vörösesbarna festéssel57 (9. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 180. 
138. Edény oldaltöredéke. Világos tégla színű anyag, vörös sávos és rács mintás festéssel. A széles 

vörös sávban bekarcolt hullámvonal díszítése. Jól iszapolt58 (14. kép 19 ós 19. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 181. 
139. Tál oldaltöredéke. Drag. 37-es formát utánoz. Oldalán benyomott András-kereszt és stilizált 

növényi ornamensek. Vastag falú, nyers színű anyag, fényes okker festéssel59 (15. kép 14 és 18. kép 13). 
Lt . sz.: 60. 1. 236. 

140. Tál töredéke, alávágott peremű, békásmegyeri típus. Világosszürke színű, finoman iszapolt 
(9. kép 17). Lt. sz.: 60. 1. 160. 

IX. A második római szint fölötti anyag 
141. Tál oldaltöredóke. Nyers színű anyag, fényes narancs festéssel. Külső oldalán hornyolás 

alatt sűrű fogaskarcolás díszítése60 (14. kép 18 és 20. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 250. 
142. Tál oldaltöredéke. Meggömbölyödő vastag perem, meredek oldal. Fogaskarcolás díszítése61 

(11. kép 21 és 18. kép 8). Lt . sz.: 60. 1. 352. 
143. Tál oldaltöredóke, gömbölyűén megvastagodó perem. Meredek oldalán, kívül, körbenfutó 

borda. Világos tégla színű anyag, fényes narancs festéssel62 (11. kép 22 és 18. kép 7). Lt, sz,: 60. 1. 251, 
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19. kép. Leletek a Király fürdői római épületmaradványok területéről 

28.1 
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24. kép. Falfestménytöredékek az 1. sz. épületből 
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25. kép. Falfestménytöredékek az 1. sz. épületből 
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144. Terra sigÜlata tál oldaltöredéke. A domborképes mezőből kettős medalion keretben balra 
ugró vaddisznó figurájának töredéke maradt meg63 (15. kép 11 ós 17. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 253. 

145. Hombár széles, vastag peremű töredéke. Tetején sekély hornyolás. Vastag falú, durván iszapolt, 
sötétszürke színű (11. kép 18). Lt. sz.: 60. 1. 254. 

146. Tál behúzott peremű oldaltöredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt. Pereménéi füstölés 
nyomával64 (11. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 416. 

X. A második őskori gödörszakaaz törmelékrétegéből (34—39. sz. alapvonali pontok közölt) előkerült leletek 
147. Terra sigillata tál oldaltöredéke. Drag. 37-es forma. Finom tojássor között, három bojtban 

végződő osztótag, alatta zsinórvonal65 (12. kép 9 és 16. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 10. 
148. Edény oldaltöredéke, nyers színű alapon narancs színű márványos festés. Lt. sz.: 60. 1. 222. 
149. Edény ugyancsak márványos festésű narancs színű töredéke66 (15. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 39. 
150. Edény oldaltöredéke, sötétvörös festéssel, vízszintes ós bullám vonal bekarcolt díszítésével 

és széles sávban fogaskarcolás67 (14. kép 14 ós 19. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 9. 
151. Edény oldaltöredéke, vastag falú, világos tégla színű, vízszintes és hullámos fésűs díszítések 

váltakozása sávokban68 (15. kép 8 és 20. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 221. 
152. Terra sigillata tál töredéke. Kettős medalion félköríve, mellette rovátkolt választópálca 

tag végén ötosztatú bojt69 (14. kép 5 és 16. kép 16). Lt. sz.: 60. 1. 24. 
153. Edény oldaltöredéke, vastag falú, világos tégla színű, a vállrészen sűrű hornyolások (14. kép 

15 és 20. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 3. 
154. Edény oldaltöredóke. Perem alatt hornyolás, majd széles sávban vörös festés (15. kép 16 

és 18. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 8. 
155. Edény oldaltöredéke, vastag falú, fényes narancs festéssel, ritka, vékony fogaskarcolás díszí

tésével70 (14. kép 16 és 19. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 275. 
156. Mélytál oldaltöredóke, gömbölyűén megvastagodó perem, külső oldalán két sor hornyolás. 

Világosokker festéssel71 (9. kép 16 és 20. kép 11). Lt. sz. : 60. 1. 220. 
157. Mélytál oldaltöredéke, külső és belső oldalán sekély hornyolás. Szürke színű, jól iszapolt, ezüstös 

szürke festéssel (12. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 16. 
158. Tál oldaltöredéke. Világos anyag, narancs színű fényes festéssel ós benyomott, stilizált díszí

téssel72 (14. kóp 7 ós 19. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 62. 
159. Edény oldaltöredéke, vastag falú, fényes narancs festéssel, amelyre szürkés fekete vonalakkal 

rácsmintát festettek73 (14. kóp 11). Lt. sz.: 60. 1. 41. 
160. Edény aljtöredéke. A kis átmérőjű talp alján hornyolás. Barnás festéssel, apró homokszem 

beszórással ós fémes fényű bevonattal74 (9. kép 11). Lt. sz. : 60. 1. 225. 
161. Mélytál enyhén befele hajló peremű töredéke, barnásvörös kopott festéssel ós fémes fényű 

felülettel (12. kóp 17). Lt. sz.: 60. 1. 15. 
162. Edény aljtöredéke, nyers színű, okker festéssel (12. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 46. 
163. Pohár ferdén kihajló, hornyolt pereme, tégla színű, durván iszapolt (12. kóp 2). Lt. sz.: 60. 1. 2. 
164. Fazék nyers színű nyakrészének töredéke. Vízszintes megvastagodó perem, oldalán körbe

futó borda. A perem szélénél kopott vörös festés (9. kép 21 és 18. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 4. 
165. Hombár peremes töredéke. Vállhoz simuló szóles, hornyolt x i e r e m - Nyers színű, szemcsés 

iszapolású75 (12. kép 6 ós 18. kóp 16). Lt. sz.: 60. 1. 7. 
166. Mélytál oldaltöredéke. Elkeskenyedő perem. Belsejében ós külső oldalán sekély hornyolás. 

Ezüstszürke festéssel. Resatus köre (12. kép 1 és 22. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 35. 
167. Tál oldaltöredéke. Drag. 37-es típus. Oldalán benyomott, rovátkolt szélű díszítés. Szürke, 

jól iszapolt, fényes fekete festéssel (15. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 60. 
168. Mélytál oldaltöredéke. Külső oldalán rovátkolt keretű medalion részlete. Szürke, jól iszapolt 

anyag, fényes fekete festéssel. Resatus és körének műhelyében készült (15. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 72. 
169. Alávágott peremű, békásmegyeri típusú tál töredéke. Világosszürke színű, finoman iszapolt76 

(12. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 224. 
170. Fazék rézsútosan kihajló peremű töredéke. Szürke durván iszap olt (12. kóp 16). Lt. sz. :60. 1. 18. 
171. Hombár vízszintesen kihajló, megvastagodó peremű töredéke. A perem alatt sűrű hornyolás. 

Sötétszürke színű, durván iszapolt77 (9. kép 13 és 21. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 269. 
172. Edény rézsútos, keskeny peremű töredéke. Szürke színű, szemcsés iszapolású (12. kép 5). Lt. 

sz.: 60. 1. 47. 
173. Edény rézsútos peremű töredéke. Szürke színű, szemcsés iszapolású (12. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 271. 
174. Fazék széles, lefele hajló peremű töredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt78 (12. kép 8). 

Lt. sz.: 60. 1. 270. 
175. Fazék széles, vízszintes peremű töredéke. A perem két szélén sűrű, keskeny hornyolás. Sötét

szürke színű, durván iszapolt79 (12. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 299. 
176. Tál szóles, lefele hajló peremű töredéke. Világosszürke színű. A perem két szélén hornyolás. 

Durván iszapolt anyag80 (12. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 223. 
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177. Fazék széles peremű töredéke. A perem két szélén hornyolással, sötétszürke színű, durván 
iszapolt (12. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 68. 

178. Fazék rézsútosan kihajló, megvastagodó peremű töredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt. 
Lt. sz.: 60. 1. 243. 

179. Hombár oldaltöredéke, szürke színű, durván iszapolt, külső oldalán sűrű fogaskarcolás díszí
tésével81 (15. kép 13 és 22. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 226. 

180. Fazék peremes töredéke. Kihajló, megvastagodó perem. A vállon sűrű, keskeny hornyolás. 
Sötétszürke színű, durván iszapolt (9. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 245. 

181. Fazék aljtöredéke. Nyers színű anyag, tégla színű festéssel, talpgyűrűvel82 (12. kép 14). Lt. 
sz.: 60. 1. 1. 

182. Tál oldaltöredéke. Terra sigillata, Drag. 31-es típus (12. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 235. 
183. Bordás üvegtál töredéke. Zöldessárga színű8? (15. kép 2 és 20. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 431. 

* 

A stratigráfia szerint három nívó választható szét. Legrégibb réteg a kerámiával és az árok 
metszetében kirajzolódó gödörbeásások84 nyomával jelzett, s a bennszülött őslakók életét meg
örökítő emlékanyag a római foglalás előtti település bizonyítékaként. I t t is érvényre jut a legutóbbi 
évek ásatásaiból levont következtetés, hogy a római foglalás előtt nem lakatlan a későbbi Aquincum 
területe. Az antik főváros egész területén megtaláljuk a bennszülött őslakosság emlékeit, nemcsak 
a gellérthegyi oppidum és a tabáni telep helyén, ahogy azt az eddigi kutatás tartotta.85 

A következő periódus az aquincumi élet legkoraibb éveibe enged bepillantást. Ha 
sorra vesszük egész Aquincum, tehát a katona- és polgárváros eddig kiásott anyagát, azt 
tapasztaljuk, hogy ennyire korai és gazdag leletegyüttest sehonnan sem ismerünk. 

Az eddigi ásatások legkorábbi nyomai: a Raktár utcai Cella trichora alatti első periódus,86 

az Aquincum tűzoltószékháza alatti réteg,87 a kiscelli fazekasműhely88 leletei és a Kiscelli utcai 
villa első periódusa,89 a polgárvárosi nagy közfürdő laconikuma alatti gödör,90 a két koracsászár
kori temető az Aranyhegyi patak mentén91 és a Bécsi út 52. sz. alatt,92 valamint a 98. sz. épület93 

melletti öt égetett sír leletei, a Laktanya utcai praetorium,94 a polgárváros nyugati részén 1955-ben 
végzett kutatásunk első periódusa,95 valamint a Lajos utca 33. sz. épület96 előtt ós a Meggyfa 
utcai mozaikos épület falai alatt talált gödörlakások anyaga.97 Egyik helyről sem ismerjük azonban 
a korai itáliai import árut, a Pó vidéki sigillátát. 

Pó vidéki sigillátákkal kísért ásatás a provinciában elsősorban a korai alapítású Savaria,98 

majd Scarabantia" környékéről ós Vetus Salina táborából100 ismert. 
A narancsmázas, vörös festésű, fogas karcolt és csillámos fémes fényű, márványos festésű 

áru mind a pannóniai, mind pedig más provinciákbeli leletek alapján a Flavius-korra keltezhető. 
Több típus azonban tovább él a bennszülött Resatus-műhelykörhöz tartozó ezüstszürke ós fekete 
áruk együttesében. 

Kutatásunkkal a bennszülött kunyhók mellett elválaszthattuk az i. sz. I . század első 
évtizedeire keltezhető leletegyüttest mint az első kőépület kísérőjét; majd az i. sz. I—II. század 
fordulójára jellemző anyagcsoportot, amikor már minden bizonyossággal a kelta-eraviszkusz 
falvak lakói is beköltöznek kŐépületekbe, felhagyva és betemetve gödörlakásaikat, ahogy ezt már 
több helyen tapasztaltuk Aquincum katona- és polgárvárosában. 

Aquincum útjainak kérdése érthetően sokat foglalkoztatta eddig is a kutatókat. A polgár
város több útja részben ma is szemlélhetően,101 részben betemetve102 húzódik a földtakaró alatt. 
Az Aranyhegyi patak menti temető mellett vezető aquincum—brigetiói u ta t évtizedekkel ezelőtt 
kikutatta Simonyi Dezső,103 majd az erre épült középkori szakaszt Garády Sándor.104 

A táborváros útjaiból a legutóbbi évek leletmentései felszínre hoztak néhányat: a Harrer 
Pál utcai csatornázás árkában,105 az Emese utca és Vörösvári ú t sarkán106 és a Vörösvári úti 
vízvezeték mellett.107 Radnóti Aladár a Csalogány utca és Málna utca sarkán kiindulva húzza 
meg a limesútból elágazó K—-Ny-i út irányát, amely a hegyek felé halad.108 

Az É—D-i irányú limesút helyét a Fő utca tengelyében jelöli az irodalom.109 

Az 1958. évi Király fürdői leletmentésünk ebből a szempontból is szerencsésnek bizonyult, 
mert az 1955. évi ugyancsak leletmentésből származó kis szondajellegű leásásnál már jelentkezett 
úttestnek folytatását az 1958-as I I . sz. kutatóárkunkban ismét megtaláltuk (4. kép 1, 2). Afedőlapok 
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lepusztultak, de az alapozás kőrétegsora jól kivehető a 9 m szélességű felületen. Ez az úttest a 
limesút; a város legkorábbi útja a leletek tanúsága szerint, amely néhány méterrel nyugatabbra 
húzódik, mint a jelenlegi Fő utca vonala. Ez az É—D-i irányú főfelvonulási hadiút, amely keresztül
szelte a várost, megépült már a század elején, jó fél évszázaddal korábban, mint ahogy Traianus 
általánosságban elrendelte az aquincumi utak rendezését és a város teljes kiépítését. 

Az aquincumi topográfiai kutatás szempontjából döntően lényeges a korai leletegyüttes 
e helyen való jelenléte. 

Pannónia dunai limesét a megszálló római auxiliáris csapatok földtáborokkal erősítették. 
Az erődítményre szükségük volt az ideérkező hódítóknak, mivel a lázadások sorozatával kellett 
felvenniök a harcot. x\z i. sz. I. század első évtizedében a markomannok leverésére indult római 
csapatok végül is az óriási mérvű pannon— dalmata lázadást fojtották el. Röviddel utána a rajnai 
származású katonalegénység nyugtalankodott. Ekkor a római hadvezetés mint tartalék hátvóderőt 
szervezte a legmegbízhatóbbnak vélt italikusokat, a limes exponált helyeire pedig bennszülöttekből 
toborzott segédcsapatokat állított.110 Ezek az auxiliáris csapatok építették kezdeti időben a föld
sáncokat, amelyeket rövidesen kőkapukkal, kőépületekkel erősítettek meg.111 Ez a magyarázata 
annak, hogy Aquincumban aránylag korán, már i. sz. 20-ból112 kelteződik egy építési emléktábla, 
amely a földtábor kőbeépülésének egyik dokumentuma. Szilágyi János ezt az építkezést a felvidéki 
germán mozgalmak idején szükségessé vált Drusus-féle védelmi vonal egyik megerősítésének 
tartja.113 

A Király fürdői termálcső-árkokban felszínre került római falak maradványaiból — 
rendeltetésükre vonatkozóan — messzemenő következtetéseket levonnunk nem lehet. Annyi 
bizonyos azonban, hogy az 1. sz. épület apszis-záródású helyisége fürdőmedence volt, amely azon
kívül, hogy a tábor fürdője volt, szépen példázza a csaknem kétezer éves Budapest fürdővárosi 
mivoltának emlékét. A római kortól a török időkön114 keresztül egészen a barokk és modern Király 
fürdőig115 vezet a hagyomány fonala. 

Az említett Drusus-kő szól arról, hogy az i. sz. I. század legelején már kőópületnek kellett 
lennie az aquincumi palánktáborban. Arra nézve, hogy hol állott ez a tábor, a Király fürdői ásatás 
a korábbi emlékekkel együttesen ad választ. Most már teljes biztonsággal állítható, hogy a jelen
legi fürdőépület és közvetlen környéke az a hely, amelyet ókori elődeink kiszemeltek mint leg
alkalmasabb stratégiai pontot116 tábor építésére. 

Kérdés: mely csapattest vehetett részt az építkezésben? Ebből a szempontból szükséges 
sorra venni a Fő utca környékén eddig előkerült emlékeket. 

A Vízivárosban feltételezett117 i. sz. I. századi katonai temetőhöz tartozhattak a Fő utca 
és Corvin tér között felszínre került sírkövek.118 A Csalogány utca 3/d sz. alatt római úttestet,119 

a Csalogány utca 12 — Málna utca 4. sz. ház sarkánál szarkofágot,120 a Fő utca 36. sz. alatt sír
követ,121 a Főutca 68. sz. telken122 Ariadné figurájával díszített sigilláta töredéket, a Fő utca 70. 
sz. telken123 nagy mennyiségű kerámiaanyag mellett sok érmet és végül a Bem téren ugyancsak 
sírkövet találtak.124 

A fent említett temetőhöz tartozhattak, annak északi határát jelezve a Zsigmond utca125 

ós Császár fürdőnél126 feltárt sírkövek. 
A felsorolt emlékek közül legtöbb adatot az említett korai katonai sírkövek szolgáltatnak. 

A Corvin téri Vigadó és a Császár fürdő építkezésénél talált kövek nagyobb része légionárius -
emlék.127 Három elhunyt alában szolgált.128 Az i. sz. I—II. század fordulóját idézi az ala I Auriana 
katonája, a kelta nevű Trovcetissa.129 Ugyancsak ala egységhez tartozott Ti. Claudius,130 akinek 
sírköve lovas jelenetet ábrázol, és annak a sírkőnek elhunyt katonája, amelyen csak a fülkében 
ábrázolt portré131 és ugyancsak egy lovasjelenet részlete maradt meg. 

A legújabb kutatás összefoglalta a lovas katonai sírkövek elterjedését a provinciákban.132 

Eszerint általában ott fordulnak elő ezek az emlékek a limesen, ahol legkorábban szállt meg a 
római hadvezetés. E két utóbb említett lovassírkő az i. sz. I. század elejére keltezhető.133 

Ebből az időből Aquincumban egyik ismert ala az ala I Hispanorum,134 amelynek köte
lékébe tartozott Ti. Claudius is.135 Ebből arra következtethetünk, hogy a Király fürdő melletti 
legkorábbi falmaradványok építése az ala I Hispanorum itt-tartózkodásával kapcsolatos, amely -
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nek legénysége a palánktábort kőéptiletekkel megerősítette. Ti. Claudiust pedig, az ala katonáját, 
a tábor déli szomszédságában húzódó temetőben temették el. 

A Király fürdői kutatásunk csak egy leletmentés szerény igényével léphetett fel, mégis 
fontos eredményekkel gazdagította topográfiai ismereteinket. Lát tuk az első kőbeépült aquincumi 
táborban letelepült római foglalók életének egy parányi töredékét. 

* 

Összegezve az ásatás eredményeit: A Király fürdői leletmentés során kelta-eraviszkusz 
bennszülött település emlékeit, majd Aquincum koracsászárkori ala-táborához tartozó épületek 
maradványait tár tuk fel. Az egyik épületben kibontott fürdőmedencét hosszabb ideig használhatták, 
mert átalakítás és felújítás nyomait észleltük. Megtaláltuk az É—D-i irányú limesút egy szakaszát. 
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Der Bäderbezirk von Virunum. Wien 1947, 95. kép 
7525. — Schörgendorfer i. m. (18. jegyz.) 173. — Mócsy 
i. m. (3. jegyz.) 186. old., 2, 14, 31, 36, 37, 59, 61, 
66 és 68. sírból. — Bónis É., A Bécsi úti korarómai 
temető agyagedényei. Ant. Hung. (1947) 45, 49. 

30 L. előző jegyzet. 
31 Hunyady I., Kelták a Kárpátmedencében. 

Diss. Pann. II . 18. XCIII. t. 7. 
32 Uo. XCIII. t. 12. 
33 Fésűs hombárok díszítése kelta hagyomány. 

Megtaláljuk a békásmegyeri, tabáni ós gellérthegyi 
bennszülött telepek anyagában grafitos, szemcsés és 
változatos fésűmintás formákban. Ez a díszítésmód 
kedvelt marad a császárkor első századában és a 
második század elején. Bónis i. m. (12. jegyz.) 64—65. 
— Barkóczi—Bónis i. m. (3. jegyz.) XVIII. t. 1—2. — 
Schörgendorfer i. m. (18. jegyz.) 112. — Nagy L. : 
Bp. tört. 236. —- Kaba i. m. (12. jegyz.) 9. kép 14, 
XXVIII. t. 46, 54. 

34 L. előző jegyzet. 
35 SEVERUS PIUS AVG; P. M. TR. P. XVI. COS. 

III. P. P. —-I. sz. 208-ból származó veret: H.Mattingly, 
The Roman Imperial Coinage. London 1936, 119. 
old. 216. 

36 Hasonló edény töredékét találtuk a polgár
város nyugati részén végzett kutatásunk alkalmával: 
Kaba i. m. (12. jegyz.) XXXVI. t, 4. 

37 Bónis i. m. (12. jegyz.) 
38 W. Drack, Die römische Wandmalerei der 

Schweiz. Basel 1950, 87. old. 75. A kaiseraugusti i. sz. 
I—II. század fordulójára keltezhető freskók között 
fehér alapra festett zöld, hegyes levelű mustrák 
együttesében található a legközelebbi analógia. — 
A keleti, hellenisztikus hatások érezhetők a fal
képeken, amint ez a kelet-pannóniai falfestészetben 
már más helyeken is megfigyelhető volt: L. Nagy, 
Die römisch-pannonische dekorative Malerei. Röm. 
Mitt. XLI (1926) 112. 

39 L. a 3. jegyzetben elmondottakat. 
40 Nagy L., A békásmegyeri késő La-Tène fazekas 

kemence. Arch. Ért. (1942) 162. — Uő., Tabán a 
régészeti ásatások világában. Tanulmányok Budapest 
múltjából. IV. köt. Bp. 1936, 18. — Hunyady i. m. 
(31. jegyz.) 

41 Kába i. m. (13. jegyz.) 277. old. ós i. m. (12. 
jegyz.) 9. kép 6. — Hasonló anyagú és típusú fedő: 
Gose i. m. (18. jegyz.) 

42 L. 3. jegyzet. 
43 L. 3. jegyzet. 
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44 Alávágott peremű békásmegyeri tálak nagy 
számban kerültek felszínre a praetorium alatti lakó
gödrökből: Kába i. m. (13. jegyz.) 18. kép 4—6, 11, 
20. kép, 22. kép 4. — Aquincumon kívül több helyről 
ismert ez a típus, elsősorban természetszerűleg Békás
megyerről: Nagy L. i. m. (40. jegyz.) XIX. t. 5a—b, 
164; Bonis i. m. (12. jegyz.) XXIII . t. 6, 24; Hunyady 
i. m. (31. jegyz.) CIV. t. 1, 4, CV. t. 2—3; Schörgen-
dorfer i. m. (18. jegyz.) 4. t. 61; legutóbb: G. Mossier, 
Die Vorgeschichtliche Funde. Die Ausgrabungen auf 
dem Magdalensberg. 1950. Carinthia. Wien 1952, 
126. old., 28. kép. 

45 Hasonlót közöl: Hunyady i. m. (31. jegyz.) 
46 Tabánban került elő több hasonló dák kerámia: 

Nagy L. i. m. (40. jegyz.) 24. old., XII . t . 1. — Nagy 
L., A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és 
ásatásai az 1958. évben. Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 
1959, 249. 

47 L. 33. jegyzet. 
48 András-kereszt motívumos tá l azon áruk 

körébe tartozik, amelyek kapcsolatosak a maros-
keresztúri kerámia anyagával. (Vö. 16. jegyz.) 

49 L. 12. jegyzet. 
50 Claudius—Vespasianus-korra keltezhető dél-

galliai sigillata: E. Ritterling, Das frührömische Lager 
bei Hofheim. 1913, 4. típus B. — F. Oswald—D. 
Pryce, An Introduction to the Study of terra sigillata. 
1920, XLIL t. 19. 

51 A Duna-vonal közvetlen megszállásával léte
sült kapcsolat kelet és nyugat között, és ekkor impor
tál ták Pannóniába a dél-galliai gyárak termékeit. 
Ezek az áruk, s közöttük a Drag. 29-es korai forma 
a Pó vidéki edények utolsó jelentkezési idejében 
együtt találhatók (Nagy L. : Bp. tört. 355—356, 
661). A mi darabunkhoz hasonló mintájú töredéket 
közöl: A. Oxé, Frühgallische Reliefgefässe vom Rhein. 
Frankfurt a. M. 1934, VI. t. 22—25. Az inda utóbbi 
helyen lazábban csavarodik, levelek és nagyobb 
rozetták vannak [Dechelette i. m. (5. jegyz.) 97. 
old., 65. kép]. Díszítésében a Nijmegenben talált 
darab a legközelebbi analógia (R. Knorr, Terra 
Sigillata Gefässe des ersten Jahrhunderts mit Töpfer
namen. Stuttgart 1952, V. t. 2). Több ugyancsak 
hasonló darab az augsti thermákból [Ettlinger i. m. 
(18. jegyz.) 40. t . 22, 42. t . 92, 43. t . 94]. — Egy 
majdnem ép Drag. 29-es edényt mutatot t be ásatási 
beszámolója kapcsán Albertfalván Nagy Tibor, az 
i. sz. I. századi tábor területéről. 

52 L. 18. jegyzet. 
53 Resatus bennszülött fazekas mester és körének 

műhelyéből kerültek ki a sima falú, fogaskarcolt és 
benyomott díszítésű ezüstszürke, szürke és feketére 
festett fényes kerámiatálak. Áruja előfordul az 
aquincumi, i. sz. I. ós II . század eleji rétegek anyagá
ban általában mindenütt: Nagy L., Az óbudai 
ókeresztény cella trichora a Raktár utcában. Bp. 
1931, 54; Nagy L., Egy pannóniai terra sigillata gyár. 
Arch. Ért . (1928) 96; Nagy L. : Bp. tört . 255, 627; 
Bonis É., A Bécsi úti korarómai temető agyagedényei. 
Ant. Hung. (1947) 45; Kába i. m. (13. jegyz.) 19. 
kép 1—3; és i. m. (12. jegyz.) 165. old., 5, 8. kép. — 
A technikai sajátosságairól: Alföldi A., Az eravisz-

kuszok Buda földjén. Bp. tör t . 160. — Legutóbb 
bővebben foglalkozott a problémával: E. Thomas, 
Die römerzeitliche Villa von Tác—Fövénypuszta. 
Acta Arch. Hung. (1955) 114. — Tál névbélyeges 
töredéke: Barkóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 23. kép 9, 
L. t. 13; Kiss i. m. (13. jegyz.) VIII. t . 1; egyéb 
díszítéssel: uo. VET. t. 2, 3. 

54 Vörös festésű edények analógiái legelőször: 
Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora a 
Raktár utcában. Bp. 1931, 36. kép; uő., Az aquincumi 
polgárváros tűzoltóságának székháza. Laur. Aqu. I. 
Diss. Pann. I I . 11. 206. old. — Sok töredék a praeto-
riumból és a polgárváros nyugati részéből: Kába i. m. 
(12. jegyz.) 

55 A tál kutya-figurájával megegyező kutya
díszítések CINNAMVS és PATERNVS mester keze
munkái: Dechelettei. m. (5. jegyz.) 140. old., 934. ábra. 

56 Táncoló szatír: Dechelette i. m. (5. jegyz.) 
II . 65. old., 384. ábra; Oswald—Pryce i. m. (50. 
jegyz.) XXXII . t. 652 (Lesoux). 

57 A tál formája erősen La-Tène karakterű. Leg
kedveltebb az i. sz. I . század első évtizedeiben. Némi 
változtatásokkal a profilkiképzésben itt-ott még 
feltűnik a l l . század elején: Ettlinger i. m. (18. jegyz.) 
19. kép 9. 

58 Az edények sávos, rácsmintás díszítése ugyan
csak La-Tène hagyomány. Megtalálható a legkoraibb 
tibériusi anyag leletegyüttesében éppenúgy [Fischer 
i. m. (13. jegyz.) 33. t . ] , mint az i. sz. I. század végi 
[Mócsy i. m. (9. jegyz.) 62. old., XVI. t. 19, 23, 24), 
vagy II . századi anyagban, pl. Bicsérden, ahol nincs 
császárkor előtti előzmény, ennek ellenére a kerámia 
La-Tène jellegű [Barkóczi L., A bicsérdi római 
kemence. Folia. Arch. (1956) 23. kép 3—4, XIX. t. 3]. 
A Vêtus Salina-i táborban is előfordul [Barkóczi— 
Bonis i. m. (3. jegyz.) XLI. t. 2]. 

59 L. a 16. jegyzetben foglaltakat. 
60 L. 12. jegyzet. 
61 Uo. 
62 Uo. 
63 Rheinzabern. Ludooici i. m. (6. jegyz.) 63. 

old., 84. kép. 
64 Behúzott peremű mély tálak általánosan a 

császárkor első és második századában. Vörös vál
tozatban főleg a korábbi lelőhelyekről ismerünk pél
dányokat [Mócsy i. m. (3. jegyz.) 187]; gyakoribbak 
a szürke szemcsés iszapolású darabok [Bonis i. m. 
(12. jegyz.) XXII . t. 2—3], Bicsérden [Barkóczi i. m. 
(58. jegyz.) XX. t. 7, 24. ábra 7], Iváncon (Bonis É„ 
Császárkori halomsíros temetkezés Iváncon. Folia 
Arch. IX. 71). — ÍV. Lamboglia, Gli Scavi di Albin-
timilum e la cronologia della ceramica Romana. 1950, 
28. 7/3, 71. — Barkóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 20. 
kép 13. — ö. Simonéit, Tessiner Gräberfelder. Basel 
1941, 139. old., 26. sír. — Kába i. m. (12. jegyz.) 11, 
kép 12, 15, 21. 

65 Dél-galliai töredék: Oswald—Pryce i. m. (50. 
jegyz.) 30. t. 54, 66. t . 67. 

66 A márványos festésű áru a Duna-menti 
anyagban a Flavius-korban jelenik meg: Bonis i. m. 
(12. jegyz.) 15. — K. Bettermann, Die bemalte Kera
mik der frühen Kaiserzeit im rheinischen Germanien. 
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Saalburg Jahrbuch, 1934, 94. — Schumacher, Bemalte 
röm. Tongefässe des I—II. Jahrhunderts. Die Alter
tümer unserer Heidnischer Vorzeit. Mainz 1911, V. 
köt. 45, 777, 250. — Ettlinger—Simonett i. m. (11. 
jegyz.) 61, 32, 14—16. old. 

67 A római kori fogasdíszítésű, edényekről lásd: 
Bonis i. m. (12. jegyz.). — Hasonló darab került elő 
Vetus Salináról [BarJcóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 
LIII. t. 2, LVIII. t. 3], valamint Százhalombattáról 
[Mócsy i. m. (9. jegyz.) 62. old., XVI. t. 18, 22]. 

68 Sávokban váltakozó vízszintes hornyolás és 
hullámvonalas fésűs díszítésű áru az i. sz. I—II. 
század fordulójáról ismert az ásatások anyagában: 
Barkôczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 24. kép 8; Mócsy 
i. m. (9. jegyz.) XVII. t. 2; Kaba i. m. (13. jegyz.) 
23. kép 7; és i. m. (12. jegyz.) XXIX. t. 48, 
XXXV. t. 7. 

69 Dél-galliai töredék. 
70 L. 12. jegyzet. 
71 Uo. 
72 Narancs festésű, benyomott díszítésű edények

hez 1.: 16. jegyzet. 
73 A narancs alapon fekete rács- és geometrikus 

mintákkal festett edények töredékei az i. sz. I. 
században betöltött őskori gödrök anyagából kerültek 
felszínre. Ezek az edénymotívumok a klasszikus 
görög díszítmények gyökereiből táplálkoznak. A kül
földi anyagból Bernből ismerünk hasonló töredéket 
egy i. sz. I. századi szemétgödör leletegyütteséből: 
Tschumi, Massenfund bemalter La Tène III . Ware 
aus Kellergrube 13 in Bern-Enge 1927/1957. Jb . 
der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 
1949/50. Basel 1950, XXXIV. t . 7, XXXV. t . 6. 
A hazai anyagból a legszebb rácsmintás edényt Nagy 
László találta a békásmegyeri kelta-eraviszkusz lakó-, 
ill. veremgödrök anyagában [Nagy L. i. m. (46. 
jegyz.) 250. 2]; a papföldi nagy közfürdő laconicuma 
alól hasonló töredék került elő. Tekintettel arra, 
hogy a polgárváros nyugati részén végzett ásatás 
során ugyancsak lakógödör betöltésében találtuk 
egy edény előbbiekkel megegyező töredékét [Kaba, 
i. m. (12. jegyz.) XXVI. t. 70], legutóbb pedig a 
Meggyfa utcai mozaikos épületek falai alatt ugyan
csak lakógödrök anyagában, arra gondolunk, hogy 
a nagy közfürdő laconicuma alatti, a múlt század 
végén kiásott leletegyüttesben is kelta-eraviszkusz 
elődeink életének emlékeit szemlélhetjük. Ezt a 
feltevést támasztja alá az a tény, hogy az eddig 
i. sz. H. század végére, III . század elejére datált 
szomszédos macellum falkonzerválása során a fa
lak alatti rétegből egy i. sz. I. század végére keltez
hető volutás mécses töredéke került elő (Szilágyi J., 
Aquincum. Bp. 1956, XIII. t. lenn). 

74 Festett, fémes fényű, apró homokszembe
szórású edények kora a flaviusi időkig keltezhető: 
Fischer i. m. (13. jegyz.) 15. t. 1. — Bénis i. m. 
(12. jegyz.) X. t. 10/3, XVIII. t. 45. — Mócsy i. m. 
(9. jegyz.) XII. t. 10—11.-'— Gose i. m. (18. jegyz.) 
188. típus. — Simonett i. m. (64. jegyz.) a liverpooli 
19. sírból. —'• Kiss i. m. (13. jegyz.) 42. old., II . halonv 
sír 3, 6i — Kaba i. m. (13. jegyz.) 18. kép 33; és 
i; m.~ (12. jegyz.) 159. old., 25. sz. tárgy. — A polgár

város nyugati felének ásatásából: Kaba i. m. (12. 
jegyz.) XXXV. t. 3. 

75 La-Tène típusú az edény peremkiképzése. 
Halternben az Augustus-kori leletegyüttesekben for
dul elő: S. Loeschcke, Keramische Funde in Haltern. 
Mitt. Altert. Kom. (1909) Westfalen. 9. — Teljesen 
megegyező a polgárvárosi nyers és vörös sávos fes
tésű hombár profilkiképzése: Kaba i. m. (12. jegyz.) 
XXIH. t . 2. 

76 Az alávágott peremű békásmegyeri tálak 
analógiáira vonatkozóan lásd a 44. jegyzetben fog
laltakban. 

77 Analógiái az i. sz. I. századi leletek között: 
Bonis i. m. (12. jegyz.) 

78 Ez az enyhén lefele hajló peremű, hornyolt 
szélű, szürke, durván iszapolt anyagú fazék a 
legáltalánosabban elterjedt háziedény-típus a császár
kor első és második századában: Bonis i. m. (12. 
jegyz.) -— Oose i. m. (18. jegyz.) 504. típus. 

79 Uo. 
80 Uo. 
81 L. 33. jegyzet. 
82 Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora 

a Raktár utcában. Bp. 1931, 54. 
83 A bordás, félgömb alakú üvegtál szerte a 

birodalomban az i. sz. I. századi leletek társaságában 
található. A tessinai sírmezők Cadra 11. sírjában 
Drag. 25-ös Pó vidéki sigillátával együtt feküdt: 
Simonett i. m. (64. jegyz.) 124. kép 21. — További 
analógiák: W. B. Honey, Glass a handbook and a 
guide to the Museum collection. Victoria and Albert 
Museum. London 1946, 2. t. A. 24. —• J. Morin, 
La Verrerie en Gaule sous l'Empire romaine. Paris 
1913, 152. kép. — F. Fremersdorf, Das röm. Bunt
glas in Köln. Köln 1958, 24—25. t . Utóbbi helyen 
ennek a típusnak összefoglaló irodalma. — A bordás 
üvegtálak elterjedését a nyugati provinciákban tér
képen szemlélteti: H. J. Eggers, Der röm. Import 
im freien Germanien. Hamburg 1951, 49. t. 

84 A leletmentés keretei között csak a két kelta 
gödröt sikerült teljes egészében kibontani. 

815 Erről a kérdésről részletesen Kaba M., Kelták 
Aquincumban. Kézirat. 

86 Nagy L. i. m. (53. jegyz.) 
87 Nagy L. i. m. (16. jegyz.), a Tűzoltószékház. 
88 Nagy L. : Bp. tört. 627. 
89 Póczy K., Római épületek Óbudán a Kis-

celli u. 10. sz. alatt. Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 42. 
90 L. 73. jegyzet. 
91 A temető összefoglaló irodalma: Kaba M., 

Az aquincumi üvegek. Bud. Rég. XVIII. köt. Bp. 
1957, 443. old., 3—4. jegyz. 

92 Bonis i. m. (29. jegyz.) 
93 Nagy T., A Fővárosi Régészeti ós Ásatási 

Intézet jelentése az 1938^-1942. évek között végzett 
kutatásairól. Bud. Rég. XIII. köt. Bp. 1943, 376. 

94 Kaba i. m. (13. jegyz.) 255. 
95 Kaba i. m. (12.. jegyz.) . . 
96 Az Aquincumi Miizeum 1938. évi leletmentése, 

az anyag publikálatlan. 
97 Az Aquincumi Múzeum 1959. évi leletmentése, 

publikálatlan..1 .';.;.• 
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98 Barkóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 143. old., 
19—20. jegyz. 

99 Juhász i. m. (3. jegyz.) ő. 
íoo Barkóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 143. 
101 Kuzsinszhy B., Az aquincumi ásatások. 

1882—1884 és 1889. Bud. Rég. II . köt, Bp. 1890, 
83. old., 13. kép. 

102 B. Bónis É.—Sz. Burger A., Leletmentő 
ásatások az 1955. évben. Arch. Ért, (1957) 85. 

103 Simonyi D., A Brigetio—Aquincum közti 
diagonalis (Dorog—Csév—Óbuda) útvonal kérdése. 
Egyetemes Philologiai Közlöny (1936) 1—3. füz. 44. 

104 Oarády 8., Az Aquincum—Brigetiói római út 
felkutatása az Aranyárok mentén. Laur. Aqu. Diss. 
Pann. II. 10. 1938, 183—187. 

105 B. Bónis É.—Sz. Burger A., Leletmentő 
ásatások az 1954. évben. Arch. Ért . (1956) 98. 

106 A. 8z. Burger—P. Patay, Archäologische 
Forschungen im Jahre 1956. Arch. Ért . (1958) 84. 

« 7 Uo. 85. 
108 Radnóti A., Buda régészeti emlékei. Magyar

ország műemléki topográfiája. IV. köt. Bp. 1955, 26. 
109 Nagy L. : Bp. tört. 464. — Radnóti i. m. 26. 
110 Alföldi A,, Az eraviszkuszok honfoglalása a 

Dunazugban és a római megszállás. Bp. tört. 154. — 
Szilágyi J., Aquincum. Bp. 1956, 11. 

111 Szilágyi J., Aquincum helyőrsége. Bp. tört, 
487. 

112 Szilágyi J., Aquincum és Északkelet Pannónia 
katonai megszállása. Laur. Aqu. I. Diss. Pann. II. 
10. 304. 

113 Uo. 
114 L. e kötetben Gerő Győző cikkét. 
115 Borsos B., A Királyfürdő. Ép. Tud. Közi. 

(1957) 69. 
116 Radnóti i. m. (108. jegyz.) 
117 Uo. 24. — Nagy L. i. m. (109. jegyz.) 464. 
118 L. előző jegyzet. 
119 Oarády S., Budapest székesfőváros területén 

végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése 
(1931—1941). Bud. Rég. XIII. köt. Bp. 1943, 210. — 
Radnóti i. m. (108. jegyz.) 26. 

120 Nagy T., Római kőemlékek Transaquincum 
területéről. Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 366. — 
Radnóti i. m. (108. jegyz.) 26. — Kába M., Késő
római sírok a Fényes Elek utcában. Bud. Rég. XIX. 
köt. Bp. 1959, 161. 

121 Kuzsinszhy B. : Múz. Kvt . Ért. (1908) 89. — 
Nagy L., Az aquincumi múzeum kutatásai és gyara
podása az 1923—35. években. Bud. Rég. XII . köt. 
Bp. 1937, 270. — Radnóti i. m. (108. jegyz.) 26. 

122 Garády i. m. (119. jegyz.) 436. old. Minervá
nak nevezi a figurát. Helyesbítés: Radnóti i. m. 
(108. jegyz.) 25. 

123 A Gasparetz-fóle anyag számos darabját 
említi: Radnóti i. m. (108. jegyz.) 25. — E helyen 
mondunk ismételt köszönetet Barkóczi Lászlónak, az 
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M. KÁBA 

R Ö M E R Z E I T L I C H E G E B Ä U D E R E S T E B E I M K I R Á L Y - B A D 

Im Mai 1958 kamen bei der Rohrlegung für 
die Warm Wasserleitung im IL Bezirk vor dem 
Gebäude Fo-Straße 84 beim Király-Bad Reste 
von römerzeitlichen Gebäuden zum Vorschein. 

Bei der Ausgrabung mußte man sich auf 
eine teilweise Verbreiterung der Kanalgräben 
beschränken. Das zusammenhängende Bild der 
in den vier von dem Bauunternehmen ausge
hobenen Gräben (auf dem Grundriß mit I—IV 
bezeichnet) gefundenen römischen Denkmäler 
ist durch das in der Barockzeit hier erbaute 
Militärlazarett stark gestört. 

Im blockartig verbreiterten Schnitt am 
östlichen Ende des Grabens Nr. I befand sich 
unter einer nach N—S verlaufenden mittelalter
lichen Mauer ein Mauerbogen der Apsis eines 
römischen Bades. Wand und Fußboden des 
Wasserbeckens waren mit Terrazzo bedeckt. 
Diese Schicht bedeckte nur den Sockelteil der 
Mauern, das aufgehende Mauerwerk war mit 
Fresken verziert, worüber die in nicht großer 
Anzahl, doch mit mannigfaltigen Mustern ver
sehenen, erhalten gebliebenen Fragmente den 
Beweis erbringen. Auch den nach östlicher 
Richtung führenden Kanal des Wasserbeckens 
fanden wir. An manchen Stellen war in situ die 
Bedeckung seiner Seite mit berandeten Ziegeln 
vorhanden. Aus der hineingefallenen Schutt
schicht des Kanals kamen zahlreiche Ziegel, 
Imbrex- und Tubusfragmente, alle ohne Stem
pel, zum Vorschein. 

Der Saal wurde mit einem Hypokaustum 
geheizt, also die warme Luft unter das Wasser
becken durch einen Kanal geleitet. Im Luft-
heizungskanal, den wir ebenfalls freilegen konn
ten, lag eine stark durchbrannte und russige 
Trachitsäule. 

Die Wand des Wasserbeckens wurde in 
opus spicatum-Technik aufgebaut. Der Grund
riß t rägt am nördlichen und südlichen Ende 
des Raumes die Spuren einer Umänderung 
an sich. Auch der Heizkanal, der die warme Luft 
weiterleitete, ist verlegt worden, was auf dem 
Grundriß beim nördlichen Rand des Apsis -
bogens gut zu erkennen ist. Bei diesem Umbau 
wurde der Bogen stark beschädigt. 

Auf dem Bodenbelag des Wasserbeckens 
begleitete die bogenförmige Mauer in regel
mäßigem Abstand die letzte Steinreihe der 
opus spicatum-Mauerung, wahrscheinlich ein 
Teil des Wasserbeckens. Der darin befindliche 
Hohlraum läßt darauf schließen, daß ursprüng
lich dieser Teil ebenfalls geheizt wurde. Der 
Fußboden war ansonsten auch in diesem kleinen 
Streifen aus Terrazzo. Seine Spuren sind auch 
an der Innenseite der Mauerung deutlich erkenn
bar gewesen. 

Neben den westlichen fragmentarischen 
Mauerenden des Wasserbeckens führten wir die 
Ausgrabungen bis zu dem ungestörten gewach
senen Boden fort und haben im Schnitt das 
Fundamentsniveau der rundbogenförmigen 
Mauer gefunden. Darunter zog sich eine mit 
Holzkohle durchsetzte Lehmbewurfschicht ent
lang, in der sich keltische Keramik befand. Wie 
wir weiter unten sehen werden, kommt diese 
Schicht überall als die Hinterlassenschaft der 
einheimischen Urbevölkerung zum Vorschein 
und stellt die Überreste ihrer einstigen Vorrats
und Wohngruben dar. 

Der Apsis schließt sich im Süden eine nach 
O—W orientierte Mauer an, deren Bestimmung 
wir aber im Rahmen der Notbergung nicht 
mehr zu klären vermochten. 

Im Inneren des Wasserbeckens lagen mehre
re, vor allem keramische Funde. Die römische 
Schichte wurde — wie bereits erwähnt — im 
Mittelalter, in der Türkenzeit und besonders 
in der Barockzeit gestört. Das römische Material 
kommt daher mit den Denkmälern der letzteren 
Epochen gemischt vor. 

Nach der Stratigraphie sind drei Niveaus 
zu unterscheiden. Die älteste Schicht mit der 
Keramik und mit den Spuren der Gruben, die 
sich im Schnitt als Denkmäler der einheimischen 
Bevölkerung abzeichnen, zeugt von einer vor-
römerzeitlichen Siedlung. Auch hier macht 
sich die aus den in den letzteren Jahren durch
geführten Ausgrabungen gezogene Schlußfol
gerung geltend, wonach das Gebiet des späteren 
Aquincums auch vor der römischen Besetzung 
nicht unbewohnt war. Im ganzen Gebiet der 
antiken Provinzhauptstadt finden wir die 
Denkmäler der einheimischen Urbevölkerung, 
und nicht nur — wie es die bisherige Forschung 
angenommen hat —- im Bereich des Oppidums 
am Gellértberg und in der Siedlung des Viertels 
Tabán. 

Die nächste Periode gewährt einen Ein
blick in die frühesten Jahre des Lebens von 
Aquincum. Betrachten wir das ganze bisher 
ausgegrabene Material von Aquincum, dieser 
Militär- und Bürgerstadt, so erkennen wir, daß 
ein so frühzeitiger und reicher Fundkomplex 
nirgendwo vorzufinden ist. 

Die frühesten Siedlungsspuren wurden bei 
den bisherigen Grabungen an folgenden Stellen 
entdeckt: die erste Siedlungsperiode unter der 
Cella trichora in der Raktárgasse, die Schicht 
unter der Feuerlöschstelle von Aquincum, die 
Funde der Töpferei von Kiscell und die erste 
Bauperiode der Villa in der Kiscelli-Straße, die 
Grube unter dem Laconicum des großen öffent
lichen Bades in der Bürgerstadt, die beiden 
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frühkaiserzeitlichen Friedhöfe; Funde entlang 
des Aranyhegyi-Baches, die unter dem Haus 
Becsi-Straße 52, sowie die der fünf Brand
gräbern beim Haus Nr. 98, das Praetorium 
in der Laktanya-Straße, die Funde unserer 
im Westteil der Bürgerstadt im Jahre 1955 
durchgeführten Ausgrabungen, sowie das Mate
rial der vor dem Gebäude Lajos-Straße 33 und 
unter den Mauern, des mit Mosaiken geschmück
ten Gebäudes in der Meggyfa-Straße entdeckte 
Wohngruben. Von keiner dieser Stellen ist uns 
die frühzeitige italische Importware, die Sigil-
laten aus der Pogegend bekannt. 

Sigillaten aus der Pogegend sind in der 
Provinz vor allem in der Umgebung der früh-
gegründeten Stadt Savaria, sodann aus der Um
gebung von Scarabantia und aus dem Lager 
Vetus Salina bekannt. 

Die rotbemalte, marmorierte, mit orange
farbiger Glasur überzogene, reliefartig wirkende, 
in Metallglanz schimmernde Tonware läßt sich 
auf Grund der Funde aus Pannonién wie auch 
aus den anderen Provinzen in die flavische 
Zeit datieren. Mehrere Typen sind jedoch 
jünger und kommen mit der silbergrauen und 
schwarzen Ware des einheimischen Werk
stattkreises des Resatus vor. 

Durch unsere Ausgrabung wurde die Abson
derung des Fundkomplexes der einheimischen 
Bevölkerung der ersten Jahrzehnte des 1. 
Jahrhunderts u. Z. ermöglicht, die zugleich die 
Funde der ersten Steingebäude darstellen. 
Weiter konnte die für die Wende des 1—2. 
Jahrhunderts u. Z. charakteristische Material
gruppe ausgeschieden werden, als die Bewohner 
der keltisch-eraviskischen Dörfer bereits sicher 
in Steinhäuser einzogen und ihre Grubenwoh
nungen aufgaben und zuschütteten, wie das 
an mehreren Stellen in der Militär- und Bürger
stadt von Aquincum konstatiert werden konnte. 

Begreiflicherweise beschäftigte die Frage 
der Straßen von Aquincum die Forscher auch 
bisher in starkem Maße. Mehrere Straßen der 
Bürgerstadt sind zum Teil auch heute noch 
unter der Erddecke begraben. Die Straße neben 
dem Friedhof am Aranyhegyi-Bach, die Aquin
cum mit Brigetio verband, erforschte schon 
vor Jahrzehnten D. Simonyi, danach den 
daraufgebauten mittelalterlichen Abschnitt S. 
Garádi. 

Von den Straßen der Lagerstadt sind einige 
durch die Notbergungen der letzteren Jahre 
erforscht worden, solche sind die Straße im 
Kanalisationsgraben der Harrer Pal-Straße, 
die an der Ecke der Emese-Straße und der 
Vörösvari-Straße und eine neben den Aquä
dukten der Vörösvari-Straße. 

A. Radnóti stellte die O—W-Richtung der 
Straße, die vom Limes in die Berge führte, an 
der Ecke der heutigen Csalogány- und Málna-
Straßen fest. 

Die nach N—S verlaufende Limesstraße 

gibt die Literatur in der Achse der Fo-Straße an. 
Die Rettungsgrabung beim Király-Bad im 

Jahre 1958 erwies sich auch von diesem Gesichts
punkt her für erfolgreich, weil wir im Jahre 
1958 in einem Probeschnitt die Fortsetzung 
der damals entdeckten Straße 1958 in unserem 
Schnitt Nr. 21 wiedergefunden haben. Die 
Deckplatten waren zugrundegegangen, doch 
ist die Steinschichtreihe des Fundaments auf 
einer 9 m breiten Fläche deutlich ausnehmbar. 
Dieser Straßenabschnitt gehört zur Limes
straße und verlief nach den Funden der älteren 
Straße um einige Meter westlicher als die gegen
wärtige Fo-Straße. Diese nord—südliche Haupt
aufmarschlinie, die die Stadt durchquerte, 
wurde ein gutes Halb Jahrhundert von der Ver
ordnung Traians angelegt, nach der die Straßen
regelung und der volle Ausbau Aquincums 
durchgeführt werden sollte. 

Vom Gesichtspunkt der topographischen 
Forschung Aquincums ist das Vorhandensein 
des frühzeitigen Fundkomplexes an dieser Stelle 
von entscheidender Bedeutung. 

Den Donaulimes Pannoniens befestigten 
die ersten römischen Auxiliartruppen mit Erd
lagern. Die hier eingetroffenen Eroberer bauten 
diese Lager, da sie ständig gegen Aufstände 
kämpfen mußten. Die im ersten Jahrzehnt 
des 1. Jahrhunderts u. Z. zum Niederschlagen 
der Markomannen in den Kampf gezogenen 
römischen Truppen warfen schließlich den 
große Außmaße angenommenen pannonisch-
dalmatischen Aufstand nieder. Kurz danach 
lehnte sich die aus der Rheingegend stam
mende Mannschaft auf. Die römischen mili
tärischen Führer organisierten die Nachhut
reserve aus den Reihen der für besonders 
verläßlich gehaltenen Italiker und stellten an 
die exponierten Stellen des Limes eingeborene 
Hilfstruppen. Diese Auxiliartruppen errichteten 
in der Anfangszeit die Erdwälle, die dann in 
Eile mit Steintoren, Steingebäuden befestigt 
wurden. Damit läßt sich erklären, daß in 
Aquincum verhältnismäßig früh, bereits aus 
dem Jahre 20 u. Z. eine Bauinschrift bekannt 
ist, ein Beweis dafür, daß das Erdlager in ein 
Steinlager umgebaut wurde. J . Szilágyi hält 
diesen Bau für die eine Befestigung der Ver
teidigungslinie unter Drusus, die zur Zeit der 
germanischen Unruhen im Hochlandgebiet der 
heutigen Slowakei notwendig wurde. 

Aus den in den Thermalrohrgräben des 
Király-Bades zum Vorschein gekommenen 
römischen Mauerresten lassen sich — hinsicht
lich ihrer Bestimmung — keine weitgehenden 
Schlüsse ziehen. Eines steht jedoch fest, daß der 
mit einer Apsis abgeschlossene Raum des 
Gebäudes Nr. 1 ein Wasserbecken, das Bad 
des Lagers war und davon zeugt, daß die 
heutige Badestadt Budapest von der römischen 
Zeit an durch die Türkenzeit hindruch bis zum 
barocken und modernen Király-Bad auf eine 
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fast 2000jährige Vergangenheit seiner Bäder 
zurückblickt. 

Der erwähnte Drusus-Stein spricht davon, 
daß im Palisanderlager von Aquincum bereits 
zu Beginn des 1. Jahrhunderts u. Z. Steinge
bäude vorhanden sein mußten. Wo dieses Lager 
war, gibt die Ausgrabung beim Király-Bad 
zusammen mit den früheren Denkmälern Auf
schluß. Je tz t kann bereits mit voller Gewißheit 
behauptet werden, daß das gegenwärtige Bade
gebäude, und seine unmittelbare Umgebung 
die Stelle war, die unsere Vorfahren im Altertum 
vom strategischen Gesichtspunkte aus als den 
geeignetesten Punkt zum Lagerbau ausgewählt 
hatten. 

Nun erhebt sich die Frage, welcher Trup
penkörper am Bau beteiligt war? Aus diesem 
Grunde muß man die aus der benachbarten 
Gegend der Po-Straße bisher zutage gebrachten 
Denkmäler der Reihe nach prüfen. 

Dem in der Wasserstadt angenommenen 
Militärfriedhof aus dem 1. Jahrhundert u . Z . 
dürften die zwischen der Po-Straße und dem 
Corvin-Platz zutage geförderten Grabsteine 
angehört haben. Es wurden folgende Denk
mäler entdeckt: unter dem Haus Csalogány -
Straße 3/d ein römischer Straßenabschnitt, an 
der Ecke Csalogany-Straße 12 und Malna-Straße 
4 ein Sarkophag, unter dem Haus Fo-Straße 
36 ein Grabstein, auf dem Grund Fo-Straße 
68 ein mit der Figur der Ariadne verziertes 
Sigillata-Fragment, auf dem Grund Fo-Straße 
70 neben reichem keramischen Material zahl
reiche Münzen und schließlich auf dem Bem-
Platz gleichfalls ein Grabstein. 

Zu dem obenerwähnten Friedhof konnten 
als dessen nördliche Grenzmarkierung die in 
der Zsigmond-Straße und beim Császár-Bad 
freigelegten Grabsteine gehört haben. 

Von den aufgezählten Denkmälern liefern 
die erwähnten frühzeitigen Soldatengrabsteine 
die meisten Angaben. Der Großteil der beim 
Bau der Redoute am Corvin-Platz und des 
Császár-Bades gefundenen Steine stellten Grab
denkmäler verschiedener Legionssoldaten dar. 
Drei der Hingeschiedenen dienten in einer Ala. 
Die erste Jahrhundertwende zeigt der keltische 
Soldat der ala I Auriana, namens Trovcetissa 
an. Ebenfalls einer Ala-Einheit gehörte T. 

Claudius, mit einer Reiterszene auf seinem 
Grabstein an, sowie auch der Soldat, an dessen 
Grabdenkmal nur das in einer Nische darge
stellte Portrait und von einer Reiterszene nur 
ein Teil erhalten blieb. 

Die neueste Forschung faßte die Verbreitung 
der Grabsteine der Reiter in den Provinzen 
zusammen. Demnach kommen diese Denk
mäler auf dem Limes in der Regel in Gebieten 
vor, die die römische Heeresführung am frühes
ten besetzte. Die zwei zuletzt erwähnten Reiter
grabdenkmäler können an den Anfang des 1. 
Jahrhunderts u. Z. datiert werden. 

Aus dieser Zeit ist die ala I Hispanorum 
in Aquincum bekannt, deren Verband auch 
Ti. Claudius angehörte. Daraus können wir 
schließen, daß der frühzeitigste Bau der Mauern, 
deren Überreste sich neben dem Király-Bad 
befinden mit dem hiesigen Aufenthalt der ala 
I Hispanorum, deren Mannschaft das Palisa
denlager mit Steinbauten befestigt hat, ver
bunden ist. Der dieser Ala angehörende Soldat 
Ti. Claudius wurde demnach in dem in der süd
lichen Nachbarschaft des Lagers gelegenen 
Friedhofe begraben. 

Wenn auch unsere Forschungsarbeit beim 
Király-Bad nur den bescheidenen Anspruch 
einer Notbergung erhebt, bereicherte sie unsere 
topographische Kenntnisse dennoch mit wich
tigen Ergebnissen. Wir erkennen ein winziges 
Bruchstück aus der Lebensweise der ersten 
sich im Aquincumer Steinlager niedergelasse
nen römischen Eroberer. 

* 

Die Ergebnisse der Ausgrabungen zusam
mengefaßt: im Verlauf der Rettungsgrabung 
beim Király-Bad legten wir die Denkmäler 
einer keltisch-eraviskischen einheimishen Sied
lung frei, sodann die Reste mehrerer dem Ala-
Lager des frühkaiserzeitlichen Aquincums ange
hörenden Gebäude. Das in einem Gebäude auf
gedeckte Wasserbecken war wahrscheinlich 
längere Zeit lang im Gebrauch, da daran Spuren 
einer Veränderung und Erneuerung festzu
stellen sind. Auch einen Abschnitt der nach 
N—S verlaufenden Limesstraße vermochten 
wir zu finden. 
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WELLNER ISTVÁN 

TERRA MATER ÉS LIBER PATER KÖZÖS OLTÁRA 
AQUINCUMBAN 

1958 májusában a I I . ker. Lajos utca 37. sz. előtt, termálcső fektetésnél1 egy kisméretű 
oltárkő töredéke került elő (1. kép). Felirata: TERR(a)E MAT(ri) / LIBERO [pat](ri) / [. ] P F E I 
(?) [ . . . Előlapjának felső lezárásán a két elnyújtott M betű formájú bevésés lehetséges, hogy csak 
végigfutó díszítőminta. Ha felirat, akkor helyénél fogva majdnem biztosan csak istennóv töredéke 
lehet. Az első M tisztán látszik. Ha utána is M következik, akkor Magna Materra egészíthető ki, 
bár ez Terra Materral közös oltáron példa nélküli és valószínűtlen. A nagy Istenanyának csak egy 
felirata ismert Aquincum vidékéről, a Gellérthegy déli oldaláról.2 De helyi kultuszának meglétét 
bizonyítja két, a vele szoros kapcsolatban lévő collegium dendrophorum által állított sírkőtöredék.3 

A sírplasztikában rendkívül gyakori Attis-ábrázolásokat nálunk nem tarthatjuk minden esetben a 
Kybele-kultusz megnyilvánulásának, hanem—különösen a későbbi századokban— csak a túlvilági 
életbe vetett remény szimbólumának.4 

Mivel a második M végén levő függőleges szár nem látszik tisztán, egy elrajzolt N betű 
föltételezésével, amelyhez ligáivá csatlakozott volna egy I, nem vethetjük el a Minervának szóló 
dedikáció lehetőségét sem. 

Terra Mater felirata különös érdeklődésre tar that számot, mivel a neki dedikált oltárok az 
egész római birodalom területén aránylag ritkák.5 Aquincumból idáig három volt ismeretes.6 Ezek 
közül kizárólag a Földanyának van dedikálva a Táborhegy szomszédságában, a Remetehegyen 
előkerült kő.7 A másik két oltáron Juppiter Optimus Maximusszal,8 illetve Juppiterrel és Iunóval 
együtt9 szerepel Terra Mater, és az „égi" istenek meg is előzik őt a felsorolásban. A lényegében ellen
tétes arculatú istenségek ilyen formában való összekapcsolása a,,dii superi et inferni" formulához 
hasonlóan különböző körbe tartozó kultuszok egyesítését jelenti. A Lajos utcai oltáron Terra Mater 
neve áll első helyen, és utána szerepel csak az Aquincum környékén rendkívül népszerű Liber 
Pater.10 Ez a bacchikus isten, főleg a dunai tartományokban, női megfelelőjével, a termékenység 
istennőjével, Liberával együtt szokott szerepelni.11 Mindketten a természet, és ezen belül az ember 
termékenységének is védelmezői. Liber Pater Dionysos—Bacchusszal azonosítva az e- és túlvilági 
élet mámoros boldogságának megtestesítője. Mint a föld termékenységének előmozdítója, Terra 
Materral azonos arculatú isten. Ennek ellenére közös dedikációjú oltáruk Aquincum vidékén csak 
most került elő, és egész Pannóniában is tudtunkkal csak egy ismeretes. Ez a legközelebbi közös 
előfordulási helyük Singidunum (Belgrád).12 I t t a legio IV Flavia egyik veteranusa állított oltár
követ Juppiter Optimus Maximus, Terra Mater, Liber Pater és Liberának dedikálva.13 

Az eddigi Terra Maternak szentelt aquincumi oltárokkal kapcsolatban Brelich14 és Nagy 
Tibor15 felhívja a figyelmet arra, hogy az istennő kultusza nálunk is elsősorban barlangos helyek
hezkapcsolódik. A barlangoknak mindenütt „alvilági" jellegük van; úgy vélték, hogy a föld mé
hébe vezető szájukon keresztül közelebbi kapcsolatot létesíthetnek a chtonikus hatalmak
kal. A CIL 10469. sz. és a Bud. Rég. XII I . kötetében ismertetett, fentebb említett oltárok is 
barlangos hegyvidéken kerültek elő. A Lajos utcai kő lelőkörülményei alapján nem tudjuk meg
mondani, hogy eredeti felállítási helyén találták-e meg. De kézenfekvő oltárunkat i t t is kapcso
latba hozni a Szépvölgyi út közelében levő barlangokkal. (A Pál völgyi cseppkőbarlang csak a 
század eleje óta ismeretes, de a közelében még több kisebb-nagyobb barlang nyílik.16) 

Oltárunk állítójának nevét sajnos nem ismerjük. A felirat harmadik sora, ahol felté
telezhetően a dedikáló neve állott, annyira töredékes, hogy semmi biztosat nem várhatunk. 
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1. kép. Oltárkő töredéke a Lajos utcából 

Talán P(ublius) FEL[ix]-re egészíthető ki. 
A Felix, Felicissimus cognomen elég gyakori 
volt vidékünkön.17 Terra Mater kultuszát, em
lékeinek gyér előfordulása miatt, i t t nem tud
juk etnikumhoz kapcsolni. Az anyaföld tiszte
letét majd minden ókori népnél megtaláljuk. 
A termékenység-istennők tisztelete az illírek
nél és keltáknál is általános volt. Azonban, 
hogy melyikük és milyen mértékben azonosít
ható Terra Materral, még megoldatlan kérdés. 
Kultusza csak olyan népnél lehetett általá
nos, amely halottait az anyaföldnek adta 
vissza.18 

A területünkön igen népszerű Liber Pater 
tisztelői elsősorban az ' eraviszkusz őslakos
ság soraiból kerültek ki.19 A kutatók általános 
véleménye szerint az itáliai eredetű Liber egy 
ősi helyi istenséggel olvadt] egybe.20 így a 
betelepült hódítókat sem zárhatjuk ki a való
színű dedikálok közül, hiszen a termékenység, 
a jó termés — etnikumtól és társadalmi hely
zettől függetlenül — minden ittlakónak kö
zös érdeke volt. 
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/ . WELLNER 

G E M E I N S A M E R A L T A R D E R T E R R A M A T E R U N D D E S L I B E R P A T E R I N 

A Q U I N C U M 

Im Mai 1958 kam südlich der Canabae von 
Aquincum anläßlich einer Rohrlegung das 
Fragment eines Altarsteines von kleinem Aus
maße mit der Inschrift TERR(a)E MAT(ri) 
/LIBERO [pat](ri)/ [.] P F E I (?) [. . . zum 
Vorschein. Auf dem oberen abschließenden 
Teil der Vorderseite können die zwei M-för-
migen Einschnitte nur ein durchgehendes Orna
ment gewesen sein. Sollte es eine Inschrift dar
stellen, so wäre sie wahrscheinlich auf Magna 
Mater zu ergänzen. 

Bisher waren drei Altarsteine der Terra 
Mater von Aquincum bekannt. Einer von diesen 
war ausschließlich der Erdmutter geweiht, an 
den beiden anderen treffen wir sie mit Iuppiter 
Optimus Maximus bzw. mit Iuppiter und Iuno 
gemeinsam an und die „himmlischen" Götter 
werden vor ihr aufgezählt. Auf unserem Altar 
steht an erster Stelle der Name der Terra Mater 
und ihm folgt erst der in der Umgebung von 
Aquincum äußerst populäre Liber Pater. Dieser 
bacchische Gott war die Verkörperung des 
berauschten Glückes des dies- und jenseitigen 
Lebens. Als Förderer der Fruchtbarkeit der 

Natur ist er ein Gott gleichen Charakters wie 
die Terra Mater. Trotz alledem war ein Altar 
mit gemeinsamer Weihung in ganz Pannonién 
nur aus Singidunum bekannt. 

Auch die bisher bekannten Denkmäler von 
Aquincum des Terra Mater-Kultes befinden 
sich in Höhlengegenden. Die Höhlen hatten 
überall den Charakter der ,,Unterwelt"; man 
meinte durch ihre in den Schoß der Erde führen
den Mündungen, eine nähere Verbindung mit 
den chthonischen Mächten herstellen zu können. 
In der Nähe der Fundstelle unseres Altars sind 
ebenfalls Höhlen. Der Name des Stifters ist 
uns leider nicht bekannt. Die dritte Zeile der 
Inschrift läßt sich eventuell auf P(ublius) FEL 
[ix] ergänzen. Den Kult der Terra Mater ver
mögen wir in unserem Lande mit keiner Volks
gruppe in Verbindung zu bringen. Die Ver
ehrer des Liber Pater setzten sich in erster 
Linie aus der eraviskischen Urbevölkerung 
zusammen. Die Fruchtbarkeit, die gute Ernte 
war jedoch das gemeinsame Interesse eines 
jeden hier Ansässigen und konnte daher Gegen
stand der religiösen Verehrung worden sein. 
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WELLNER ISTVÁN 

UJABB ŐRTORONY AZ AQUINCUMI LIMESSZAKASZON 

A l i . ker Lajos utcában 1958 májusában termálcső fektetésnél római és középkori épület
maradványok ós sírok kerültek elő.1 Az árkot az úttestnek keleti, páratlan számazású oldalán, a 
házsortól átlag 7 m távolságra húzták. Régészeti leleteket a Zsigmond tér — Kolosy tér közötti 
szakaszon találtunk (1. kép). 

Ez alkalommal csak a római kori építészeti anyagot ismertetjük.2 A leletmentés az árok 
keskenysége (1 m) és az azonnali zsaluzás miatt kedvezőtlen körülmények között folyt. Az árkot 
bővíteni az úttest forgalma miatt nem lehetett, így a rétegek megfigyelése helyenként hiányos, ós 
az épületek rendeltetésére csak a csatornaárokban előkerült és a mélyépítők által meghagyott 
faltöredékekből lehet következtetni. 

A Lajos utca 29. sz. házzal szemben, a mai úttest alatt 140—150 cm mólyen, 454 cm 
hosszúságban, az árok teljes szólességében, habarcsba rakott római kőfalazás került napvilágra. 
Alapozása általában a mai szint alatt 2,18 m-re, a tengerszint fölött 103,52 m-re van. A falazat mére
tei és építési technikája alapján katonai őrtorony padlóalapozására gondolhatunk. Déli széle alatt 
(2. kép) és ettől kb. 40 cm-ig lekövezés húzódik, amelyet korai (I—II. századi) úttestnek tartha
tunk. Ettől a ,,nagy őrtorony"-tól 40 cm-re délre újabb habarcsba rakott kőfal húzódik, amelynek 
alapozása azonban 10 cm-rel magasabban van, mint az őrtoronyé (3. kép). Vastagsága 54 cm. 
Az őrtoronytól északra, tőle 25 cm-re is húzódik egy átlag 45 cm vastag kőfal. Alapozása nagyjából 
a toronyéval egyenlő mélyen van. Ennek ellenére nem látszik toronyhoz tartozó csatornafalnak, 
hanem inkább az őrtorony pusztulása után emelt épülethez tartozhatott , a toronytól délre lévő 
fallal együtt. A tárgyalt falak fölött, a mai úttest alatti 110—120 cm közötti réteg erősen kavicsos, 
fölötte 14 cm vastag homoksáv húzódik. I t t esetleg egy későközópkori vagy barokk-kori úttestet 
tételezhetünk fel (4. kép). 

A 31. sz. ház déli sarkával szemben újabb, ugyancsak nagyméretű építmény alapozása 
került felszínre. Az agyagba rakott kőfalazás 330 cm hosszú és ugyancsak az árok teljes szélességét 
kitölti. Alja az Adria fölött 103,39 m-re, a mai úttest alatt 2,52 m-re van. A falazat három sor kőből 
áll, amely fölött 2—3 cm vastag habarcsréteg húzódik (5. kép). Legvalószínűbben i t t is katonai 
őrtoronyra gondolhatunk, amely az előzőnél korábban épülhetett. A habarcsos padlószint fölötti 
felépítménye, az I—II. századi analógiáknak megfelelően, valószínűleg fából készült és ezért nem 
maradt semmi nyoma3 (6. kép). 

Ettől a „kisebb őrtorony"-tól 35 cm-re északra egy 45 cm vastag agyagba rakott fal húzódik. 
Déli irányban megmaradt terrazzóból készült padlója is, amely a torony habarcsos padlószintje 
fölött 40 cm-re húzódik, és a toronyalapozás fölött is megvan, így annál kétségtelenül későbbi 
(7. kép). A 8 cm vastag terrazzó padló alatt 24 cm-re, tehát a torony padlószintje fölött 16 cm-re, 
letaposott földréteg húzódik az agyagba rakott kis fal mindkét oldalán, de dél felé csak az őrtoronyig 
tart . Esetleg ennek volt külső terepszintje. 

Az agyagba rakott kis falalapozás habarcsos kőfalban folytatódik, amelyet az újkori út 
építéseko.r annak alapozásáig lebontottak. 

A 33. sz. házzal szemben két építési periódushoz tartozó falak kerültek elő. A korábbi fal 
kelet—nyugati irányú, észak felé egy 116 cm hosszú támpillór-szerű kiugrása van. A későbbi épület
ből egy helyiségnek h árom fala maradt meg; az északi, nyugati és déli, a termálcső árok nyugati 
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1. kép. Helyszín- ós alaprajz a Lajos utcai leletmentésről 
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2. kép. A későbbi őrtorony déli széle 3. kép. A későbbi őrtorony déli vége, előtte későbbi 
periódusú fal 

szélénél a megfelelő falsarkokkal. A helyiség déli zárófala mellett tüzelőhely és melléklet nélküli 
bolygatott gyermeksír mutatkozott. 

A helyiségen kívül, a nyugati fal északi irányú meghosszabbításaként, álboltozat-szerűen 
falazott téglasír került elő. A falhoz építették hozzá, nyilván az épület pusztulása után, tehát a sír 
tekinthető it t a legkésőbbi építménynek.4 

Még a 33. sz. ház északi szélével szemben, a Sajka utca sarkánál, a modern csatornaárok 
keleti falától, kifalazott római csatorna indul északkelet felé, a Duna irányában. Feneke kötőanyag 
nélkül, palaszerű kőlapokból, oldalfalai pedig habarcsba rakott, téglával kevert kövekből készül
tek. Teteje átlag 13 cm vastag kőlap. Belső magassága 43, maximális szélessége 55 cm. Kb. 3 m 
hosszúságban tudtuk a belsejét feltárni. 

Stratégiai meggondolások is indokolttá teszik, hogy ide az aquincumi katonai védőrendszer 
egy újabb láncszemét helyezzük. A tábortól dél felé, hozzá legközelebb, csak a Csalogány és Gyors-

4. kép. A csatornaárok keleti falának metszete a Lajos utca 29. sz. déli felével szemben 
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5. kép. A korábbi őrtorony északnyugati sarka 6. kép. A korábbi őrtorony északi falalapozása 

kocsi utcák sarkán sikerült egy római őrtorony falait feltárni.5 Ez a távolság azonban a limes 
Aquincum környéki erődítményeinek eddigi ismeretében igen nagynak tűnik. Szilágyi J . véleménye 
szerint is6 joggal tételezhető fel egy őrtorony a mai Lukács-fürdő tájékán. Nagy Lajos7 a Császár 
fürdő melletti későközépkori lőpormalomról gondolja, hogy esetleg egy római erőd alapjaira épült. 

Ha elfogadjuk ezt a feltételezést, e valószínű Lukács-fürdői őrtorony ós az aquincumi 
legióstábor közötti távolság még mindig majdnem 3 km, ami kb. kétszerese a Lukács-fürdő — 
Csalogány utcai, illetve a Csalogány utca — Lánchíd utcai erődök közötti távolságnak. Aquincumi
tól északra ugyan egymástól csak 2—3 km-re voltak őrtornyok és erődök, de Szilágyi J . is feltéte
lezi,8 hogy a legióstábortól délre, a terepviszonyok alakulása miatt, sűrűbb erődhálózatnak kellett 
lennie (8. kép). 

Őrtornyunk a Szépvölgyi út torkolatánál fekszik. A Szépvölgynek nevezett hágón keresz
tül valószínűleg a római korban is vezetett közlekedési útvonal.9 Ez is indokolttá teszi a terület 
katonai megerősítését. 

7. kép. A csatornaárok keleti falának metszete 
a Lajos utca 31. sz. déli sarkával szemben 
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Az ilyen kisméretű, mintegy 20 m2 alapterületű őrtornyok a császárkor első felében voltak 
szokásosak. A római védelmi rendszer megváltozásával, a I I I . század folyamán az őrtornyok is 
egyre nagyobbak lesznek.10 Csak néhány főnyi katonaság tartózkodhatott bennük, így erősebb 
támadás elhárítására nem voltak alkalmasak, és csak az őr- és jelzőszolgálatot lát ták el.11 Ennek a 
célnak megfelelően választották ki az őrtornyok építési helyét. Általában kisebb magaslatokon 
találjuk ezeket —- ahol a limesvonal megtörik — úgy, hogy a környék áttekinthető legyen, és 

8. kép. A római limes Aquincum környéken 

egymástól csak olyan távolságra, hogy az őrségek egymásnak jelzéseket adhassanak.12 A Rajna 
mentén, liaetiában, az őrtornyok átlagos távolsága egymástól 1200—1500 m. Ezeket olyan helyekre 
emelték, ahonnan a túlpartot jól szemmel lehetett tartani; de azért néha a folyótól 100 m-nyire 
is estek.13 A Lajos utca jelenleg kb. 150 m-re van a kérdéses ponton a Dunától, de a rakpart kiépítése 
előtt mintegy 100 m-re lehetett a Duna árterétől. Vindobona és Carnuntum környékén is átlag 1 
római mérföld, azaz 1% km volt az őrtornyok távolsága egymástól a limesút mentén, amely azon
ban néha kilométerekre is eltávolodott a jelenlegi Duna-medertől.14 Mindig a stratégiai szempontok 
döntötték el az őrtornyok helyének megválasztását.15 

Fából készült Duna vidéki őrtornyok ábrázolását láthatjuk a Traianus-16 ós a 
Marcus-oszlopon17 (9. kép). Főleg az előbbin jól kivehetjük a torony anyagát, szerkezetét és a 
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körbefutó erkélyt. Raetiában, a gunzenhausen—kip-
fenbergi limesszakaszon több őrtoronynál elég jól meg
maradt az alapozás faszerkezete.18 .Elvétve ugyan még 
a III. , sőt IV. században is találunk faszerkezetű őrtor
nyokat,19 de általában a I I I . század végétől kőtor
nyokat emelnek helyettük. Ezek a raetiai szakaszon 
Fabricius megfigyelés szerint20 a korábbi fatornyokhoz 
egész közel (1—22 m távolságra), de sohasem közvet
lenül azok helyére épültek. A Lajos utcában a két 
toronyalapozás 3,90 m-re van egymástól. Méreteik is 
megfelelnek a Germániában és Raetiában megfigyelt I I . 
századi burgusokénak.21 

A kísérő kerámia alapján a kisebb őrtornyot 
az I—II. század,22 a későbbit a II—III . század for
dulójára keltezhetjük.23 Végleges és biztos meghatáro
zást az építmények rendeltetéséről és koráról csak 
rendszeres feltárás alapján lehetne adni. Erre azonban 
a Lajos utca forgalma miatt jelenleg nincs mód. 

9. kép. Őrtorony képe Marcus Aurelius oszlopáról 

10. kép. Sírkő töredéke a Lajos utcából 
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Ugyancsak ebben a termálcső-árokban, már csaknem a Kolosy térnél, egy sírkő három, 
összeillő töredéke került elő (10. kép). Meglevő nagysága 56 X 34 cm, vastagsága 20 cm. A kerete
lés 13 cm széles. Felirata: . . . ]TER • PAR[E]NTE3/ [PILI]0 • DVLC(ISSIMO) / [BEN]E MERETTI 
(sic). Az utolsó szó első T betűje, bár töredékes, de félreismerhetetlen. A kőfaragó nyilván tévedés
ből véste a helyes N betű helyett. A töredékből csak annyit lehet megállapítani, hogy sírkőhöz 
tartozott, amelyet a szülők igen kedves és boldog emlékezetű fiuknak állítottak. A betűtípusok 
és a keretelés alapján a I I . század közepére datálható. 
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I. WELLNER 

EIN NEUENTDECKTER WACHTURM AUF DER LIMESSTRECKE VON 
AQUINCUM 

Im Mai 1958 kamen südlich von der Canabae 
in Aquincum bei Rohrlegungsarbeiten römische 
und mittelalterliche Gebäudereste und Gräber 
zum Vorschein. Diesmal soll nur das auf die 
römerzeitliche Architektur bezügliche Material 
beschreiben werden. Gegenüber dem Haus 
Lajos-Straße 29 kam in einer Länge von 454 
cm in voller Breite des Grabens eine mit Mörtel 
gebaute römische Mauer zutage. Auf Grund 
ihrer Dimension und ihrer Bautechnik kann 
man den Fußboden eines militärischen Wach
turmes vermuten. Südlich davon und zum Teile 
darunter zieht sich eine Straße, die aus frühe
rer Zeit stammt, hin, nördlich davon in einem 
Abstand von 3,90 m wurde durch ihrem Bau 
das Fundament eines anderen Wachturmes 
durchschnitten. Die aus Lehm und Steinen 
gebaute Mauer war 330 cm lang, darüber lagen 
drei Reihen Steine mit einer 2—3 cm dicken 
Mörtelschicht. Dies war der frühere Wachturm 
der aller Wahrscheinlichkeit nach um die 
Wende des 1. und 2. Jahrhunderts gebaut 
wurde. Der obere Teil des Gebäudes bestand, 
wenn man gleichaltrige Beispiele vergleicht, 
wahrscheinlich aus Holz, daher blieb davon 
nichts erhalten. Der größere Wachturm wurde 
vermutlich um die Wende des 2—-3. Jahr
hunderts errichtet. Derartige kleindimensio
nierte Wachtürme von 15—20 m2-Grundflache 
waren in der ersten Hälfte der Kaiserzeit üblich. 
In ihnen waren nur wenige Soldaten stationiert, 
sie waren daher zur Abwehr eines stärkeren 

Angriffes nicht geeignet und hatten nur den 
Wach- und Signaldienst zu versehen. Der Ort 
dieser Wachtürme wurde diesem Zweck ent
sprechend gewählt. Ihr Abstand voneinander 
betrug im Gebiete des heutigen Budapest, auf 
dem südlich vom Legionslager von Aquincum 
gelegenen Abschnitt durchschnittlich 1,5 km. 
Diese Festung schließt sich daher als ein bisher 
unbekanntes Kettenglied den bereits entdeckten 
an. Von strategischem Standpunkt ist die Aus
wahl des Ortes noch dadurch begründet, daß 
hier eine in der Richtung 0—W verlaufende 
Straße in die Limesstraße mündet, die durch 
einen der Gebirgssättel der Budaer Berge führt. 

Nach Beobachtungen in Germanien und 
Rätien wurden die frühen Wachtürme auch 
dort aus Holz gebaut und vom 3. Jahrhundert 
an an ihrer Stelle Steintürme errichtet. Die 
Auswahl des Ortes der Wachtürme, ihre Aus
maße und ihr Abstand voneinander stimmten 
im großen und ganzen ebenfalls mit denen der 
Limesstrecke von Aquincum, sowie auf der 
der Schweiz, des Rheinlandes und Österreichs 
überein. 

In der Nähe der Wachtürme durchschnitt 
der Graben noch mehrere römerzeitliche Stein
mauern ungewisser Bestimmung und einen 
gemauerten Kanal der in der Richtung der 
Donau verläuft. Auch ein 56x34 cm großes 
Grabsteinfragment kam noch zutage mit der 
Inschrift: . . .] TER -PAR[E]NTES/( FILTjO-

DVLC(ISSMO )/[ BEN] E 
MERETTI 
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PABBAOI GYÖRGYI 

A BOGDÁNI ÜTŐN FELTÁRT KÉSŐRÓMAI TEMETŐ 

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 1956-ban és 1957 őszén leletmentést 
végzett a Bogdáni úti lakótelep építkezésénél.1 

A Bogdáni út a Filatori gáttól nyugatra húzódik a budai hegyek felé. A lakótelepet a 
Berend, Meggyfa, Kerék, Hévízi utak határolják (31. kép). 

A Bogdáni úton feltárt temetőrósz az aquincumi canabaenak abba a temetőkomplexusába 
tartozik, amelynek egyes részeit a Vihar,2 Hunor,3 B3rend,4 Raktár5 utcákban tár tak fel az évek 
során. A Bogdáni úton feltárt temetőrész északkeleti része magfigyelésünk szerint összefügg a múlt 
század végén feltárt ún. raktárréti temetővel.6 

A leletmentés során két metszettel sikerült átvágni a canabaeból a polgárvárosba vezető 
utat , amelynek egy részét Szilágyi János tár ta fel a Szél utcánál.7 Az út mentén épületek sora
koztak,8 amelyeknek korhatározását a kísérő kerámia adja meg. Az első periódust korai dél-galliai 
sigilláták jelzik. A I I . században az épületeket megújították. A I I . század végi pusztulást egy égési 
réteg jelzi. Ezután az épületeket már nem használták, s a canabaenak ezt a részét csak temetkezés 
céljaira veszik igénybe (1. kép). 

A feltárási munkálatok a lakótelep épületalapozási munkálatait követték. A sírokat az 
előkerülés sorrendjében tárgyaljuk. A I I . számú alapozási blokkban a következő sírok kerültek 
elő. 

1., férfi sír. 147 cm mélységben. ÉNy—DK-i tájolású téglasír. Melléklet nem volt a sírban. Az egyik 
téglán Terentius dux bélyeg volt. Korát a téglabólyeg alapján a IV. század második felére tehetjük. 

2., férfi sír. 147 cm mélységben, ÉK—DNy-i tájolású, mészkőlapokból összeállított sír. Melléklet 
egy barna ólommázas korsó (2. kép). Magassága 22 cm, talpátmórő 6 cm. Szájpereme enyhén kihajló, keskeny 
nyak után az edény a hasi részen kiszélesedik, lefelé elszűkül, sima talpban végződik. A fül a peremből indul 
s a hasi részre támaszkodik. Gyakori melléklete ez a típus a későrómai síroknak. Intercisában egy hasonló 
korsó II . Constantius-éremmel datált sírból került elő.9 A sír korát a IV. század közepére tehetjük (28. kép 3). 

3., női sír. Az előzőtől 60 cm-re, ÉK-re került elő, 210 cm mélységben. ÉK—DNy-i tájolású, 
fejjel DNy-nak. A sír földbe volt ásva. Mellékletek: jobb alsó karján bronz karperec, átmérő 60 mm, 
bal lábszár mellett csontfésű, hossza 8 cm, II . Constantius kisbronza. A karkötő kerek átmetszetű bronzhuzal
ból készült, két vége stilizált állatfejben végződik. Analógiáit megtaláljuk a későrómai sírokban, így ismeretes 
Kisárpásról10 s a lauriacumi sírmezőről is.11 A csontfésű elég jó állapotban maradt meg, bekarcolt, geometrikus 
díszítés látható rajta. A sír kora a IV. század közepére tehető. 

4. sír. A 3. sírtól É-ra feküdt, 145 cm mélységben. Ny—K-i tájolású csontvázas sír, egyszerűen 
földbe ásva, feje alatt tegula volt. Melléklet nélküli. A Ny—K-i tájolású sírok mellékletben szegények,12 ami 
a késői idők jellemzője. A Kiscelli utcában előkerült, IV. század közepére és második felére datált sírok kivétel 
nélkül Ny—K-i tájolásúak voltak.13 Ezek alapján a sír korát a IV. század második felére tehetjük. 

5. sír. A blokk déli végében egy ÉNy—DK-i irányú, 65 X 80 cm-es gödör került elő, amelyben több 
koponyához tartozó koponyacsont, lábszár és bordacsontok voltak összedobálva. Melléklet a gödörben nem 
volt. A gödör mérete arra mutat, hogy nem elsődlegesen temetkeztek ide, hanem a későbbi idők folyamán 
dobálták össze a csontvázakat. Mivel korhatározásra alkalmas mellékletet a gödörben nem találtunk, a temetke
zés korát pontosan megállapítani nem tudjuk. Az I. számú alapozási blokkban a következő sírokkerültekelő: 

6. sír. 127 cm mélységben teljesen feldúlt csontvázas sír került elő. Csak a bal kar ós bal láb feküdt 
eredeti helyén. Melléklet a sírban nem volt. 

7. sír. 103 cm mélységben Ny—K-i tájolású téglasír feküdt, amely házszerűen volt összerakva. 
A csontváz nyújtott helyzetben feküdt. Karján egyszerű, huzalos bronz karperec volt, átmérő 65 mm, fejé
nél kis fekete csupor töredékei. Tájolás alapján a sír a IV. század második felére helyezhető. 
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1. kép. Edény a II . sz. 
elejéről 

8., férfi sír. 103 cm mélységben Ny—K-i tájolású téglasír. A sír oldalához kívül nagyobb méretű 
fekete hombár volt támasztva. Az itt előkerült hombár hasonló Schörgendorfer 431. típusához, amelyet 
a IV—V. századra helyez.14 A sír korát a IV. század második felére helyezzük. 

9. sír. Kiszedett római fal helyén, 103 cm mélységben, kövekkel körülrakott sírhelyen három koponya 
feküdt, egyéb csontok nélkül. Melléklet nem volt. 

Eddig Pannónia területéről római kori temetőben koponyatemetkezéssel nem találkoztunk. Mivel 
területünkön még egy hasonló koponyatemetkezós is előkerült, feltehetjük, hogy külön rítussal van dolgunk. 
További következtetések levonására az előkerült anyag nem elegendő, jövendő kutatás feladata a kérdés 
vizsgálása. 

10., női sír. 104 cm mélységben. Az É—D-i tájolású, téglalapokból összeállított koporsót a római 
út felső lapjára helyezték. A sírban melléklet nem volt. A temetőnkkel szomszédos raktárréti temetőben is 
előkerült egy Ë—D-i tájolású sír, szintén a római útra helyezve.15 Aquincum körzetében az É—D-i tájolású 
sírok őskeresztény környezetben jelentkeznek,16 ami szintén késői időkre utal. Kloiber említ Lauriacumból 
a IV. század második feléből É—D-i tájolású sírokat.17 Mivel adatunk van arra, hogy az utakat a IV. század 
elején még rendszeresen javították,18 a sír korát a IV. század utolsó évtizedeire vagy az V. század elejére 
tehetjük, amikor az út már nem volt használatban. Sági Károly említi, hogy a IV. századi .Ë—D-i sírok 
etnikumát nem kereshetjük helyi alapon, az elnéptelenedett területre betelepített elemek temetkezését kell 
látnunk bennük.19 

11. sír. A 10. sírral párhuzamosan feküdt. É—D-i tájolású, magára az úttestre helyezték a csont
vázat. A lábfej mellett koporsószeget találtunk. Feje mellett csont hajtű és fekete agyagedény volt. A sír 
korát az előzőkben elmondottak alapján szintén a IV. század legvégére vagy az V. század elejére tesszük. 

12* sír« Kövekkel körülrakott sírhelyen nyújtott helyzetű csontváz feküdt, A sír bolygatott volt 
s a xnodern épület nyugati fala alá húzódott. Melléklet a sírban nem volt... A sír mélysége 103,50 cm. 

IS. Mr. Az előző mellett, téglasír, a téglák és à csontváz bolygatott volt. Melléklet nem volt. 
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2. kép. Mázas korsó a 2. sírból 3. kép. Piros sávos korsó a 14.,^hamvasztásos sírból 

4. kép. Pi os korsó a 14., hamvasztásos sírból 5. kép. Urna a 15., hamvasztásos sírból 
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6. kép. Mázas tál a 10. sírból 

1 7. kép. A 18. sír 

8. kép. A J8. sír melléklele 
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9. kép. A 18. sír mellékletei 

14. sír. Az I. alapozási blokk déli végében 103,68 cm mélységben az anyatalajba beásva kör alakú sír
hely (átm. 102 cm) bontakozott ki. Alján 8 cm-es pernyeréteg volt, amelyen öt darab ép agyagedény állott. 
Mellékletek: 1-—3. sz.: három kétfülű korsó, keskeny galléros peremmel, keskeny nyakkal, körte formájú testtel. 
Az edény magassága 22 cm, talp átmérője 7,5 cm. A világos agyag színű edények hasi részén piros sávos 
festés fut körbe (3. kép; 27. kép 2). — 4. sz.: egyfülű korsó galléros nyakkal, erősen kiszélesedő hasi résszel. 
Lefelé fokozatosan elkeskenyedik, sima talpban végződik. Az edény hasi részén szintén piros sávos festés lát
ható. Magassága 28,5 cm, talp átmérő 7,5 cm (4. kép; 27. kép 1) — 5. sz. szürke, elég jól iszapolt edény, egye
nesen kihajló szájperemmel. Magasság 19,5 cm, száj átmérő 8 cm, talp átmérő 4,5 cm (28. kép 2). 

A 4. sz. korsónkhoz hasonló került elő Intercisában is egy égetéses sírból.20 Az aranyhegyi temetőből 
is ismeretes ez az edény. A Lajos utca 43—45. sz. házak előtt csatornázás alkalmával egy hasonló korsó került 
elő.21 A 4. sz. korsónk hasonló Schörgendorfer 499. típusához, amit I I . századinak tart.22 A temetkezés 
formájára visszatérve, Nagy Lajos említi, hogy az aranyhegyi temetőből is ismeretes az a mód, amikor 
a halott hamvait nem urnába gyűjtötték, hanem az elszórt hamura újabb adományokat tettek, úgy földelték 
el.23 Intercisában a 8. sz. hamvasztásos sírnál a hamvakat nem tették urnába, hanem a sírgödörbe helyezett 
mellékletekre szórták.24 

Figyelembe véve, hogy ezen a területen a II . század folyamán még épületek állnak, a temetkezés 
a II . század végére vagy a III . század elejére tehető. 

15. sír. Az előző mellett, az anyatalajba beásott 42 X 48 cm téglalap alakú sírhelyen fekete agyag
urna állt, kalcinált csontokkal. Az urna magassága 26 cm, száj átmérő 17 cm, talp átmérő 7,5 cm (5. kép; 28. 
kép 1). 

A két hamvasztásos sír a temető első periódusából való. 
16., férfi sír. 103 cm mélységben. ÉK—DNy-i tájolású. A koporsó mészkőlapokból volt össze

állítva. A nyújtott helyzetű váz lábánál kétfülű, zöld ólommázas tálka volt. Magassága 11 cm, száj átmérő 
12 cm, talp átmérő 5,5 cm. Schörgendorfer a IV. század közepére helyezi a tál elterjedését,25 a sír korát is erre 
az időre tehetjük (6. kép; 29. kép 2). 

17., férfi sír. A II. alapozási blokkban, az 1. sírtól l,40m-re dél felé került elő. K—Ny-i tájolású csont
váz, földbe fektetve. Medencéjén rossz állapotban levő kör alakú övcsat volt. Átm.: 4 cm. A sír korát az 
övcsat alapján a IV. század második felére tehetjük.26 

18., férfi sír. A II. blokktól délre, meszesgödör ásása közben került elő. ÉK—DNy-i tájolású, tégla
lapokból összeáUított sír. Téglákon LEG I I AD bélyeg. Mellékletek: vállon hagymafejes fibula, hossza 9 cm, 
medencéjén övcsat, babérlevél alakú tőr, hossza 10 cm, szíjvég átm. 3 cm, lábánál csonkakúpos üvegpohár, 
magassága 10 cm, piros mázas korsó, magassága 22 cm, talp átm. 6,5 cm, II . Constantius kisbronza (7. kép). 

A hagymafejes fibula késői típus, lábán pontkörös, kengyelen rovátkolt díszítés. Bronzcsat, ellipszis 
alakú szíjtartó lemez töredékével. Kósőrómai sírokban gyakran előfordul.27 A babérlevél alakú tőr szintén 
gyakori kísérője a későrómai síroknak28 (8. kép). 

A szíjvégen gyöngysorral határolt keretben Bellerophon látható, amint lobogó köpenyben jobbra 
lovagol. Felemelt jobb kezében lándzsát tart , amellyel a ló hasa alatt levő Chimórába akar döfni. A közép
részt állatfriz zárja le (9. kép). A Bellerophon-ábrázolás Pannóniában a III—IV. század folyamán terjedt 
el.29 Szíj végünkre analógiát a későrómai láda veretek között találunk. Dunapentelén, az Öreghegyen 1906-
ban talált szarkofágban bronzveretes ládika került elő,30 ahol a különböző mitológiai alakok között Belle
rophon is szerepel, szíj végünkön látható beállításban. Engelmann megemlíti, hogy a ládika mellett 27 db 
I I . Constantius-korabeli érem is volt.31 Kisárpásról, a IV. század közepére datált sírból előkerült ládavereten 
szintén találkozunk Bellerophon-ábrázolással.32 
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10—11. kép. A 
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18. sír mellékletei 

Nagy Lajos írja, hogy Pannóniában virágzó 
iparág volt a bronzlemezek trébelése.33 A mesterek 
mintakönyvek után dolgoztak, s így a ládavereten 
levő ábrázolásokkal találkozunk szíjvégeken, öv-
garnitúrákon is.34 

Nagy Lajos véleménye szerint a trébelt 
lemezek helyi készítmények, amit egy Aquincum 
körzetében előkerült, s az esztergomi múzeumban levő 
tróbelőtő is tanúsít.35 AIV. században Dél-Pannóniá
ból húzódik felfelé a bronzműhelyek tevékenysége, 
s a IV. század végéig tart . 

A csontváz lábánál előkerült korsó (11. 
kép; 29. kép 1) előzményeit a bronz- és üvegedé
nyekben láthatjuk. Az agyagedény is megtartotta 
a bronz- és üvegedényeknél használatos nyakgyűrűt, 
amely a kerámiánál már értelmét vesztette. Mázas 
változata íntercisábói. ismeretes.38 

A csonkakúpos üvegpohár (10. kép; 29. 
kép 3) gyakori és jellemző kísérője a későrómai 
síroknak. A korsó-pohár együttes jelentőségére és 
esetleges ókeresztény vonatkozására többen rámu
tattak.37 Sírunkkal kapcsolatban is felvethetjük 
annak a lehetőségét, hogy ókeresztény rítussal állunk 
szemben. Valószínűvé teszi ezt a Raktár utcai és 
Vihar utcai ókeresztény temető közelsége. 1960-ban 
a Veder és Berend utca sarkán keletéit apszisos záró
dású épület került elő, amelyről esetleg feltételezhető, 
hogy szintén ókeresztény temetőkápolna volt.38 

12. kép. Mázas korsó a 19. sírból 



13. kép. Nyílhegy a 20. sírból 

Összegezve az elmondottakat, a sír korát a IV. század második félére tesszük (30. kép 1—4). 
A következő sírok a Bogdáni út Kerék utcai oldalán kerültek elő, a lakótelephez tartozó óvoda 

alapozásakor: 
19., női sír. 210 cm mélységben, K—Ny-i tájolású csontváz, földbe fektetve. Jobb lábfeje mellett 

barna ólommázas korsó. Magassága 16 cm, száj átmérő 6 cm, talp átmérő 5 cm (12. kép). A sír korát a IV. 
század második felére helyezzük. 

20., férfi sír. A Kerék utca 86. sz. telken előkerült római kori medence terrazzó padozatára helyezték 
a koporsót, É—D-i irányban. Mellékletek: medence alatt vas nyílhegy, hossza 11 cm (13. kép), vas övcsat, 
átmérő 4 cm, vasszegek, farostok. A vasszegek és farostok alapján megállapíthatjuk, hogy a halott fakoporsó-
ban feküdt. Hasonló típusú övcsat került elő a lauriacumi sírmező 1952. évi ásatásának sírjából. Kloiber 
a IV. század végére, V. század elejére helyezi.39 Késői időre utal az É—D-i tájolás is. Nyílhegy előfordul Inter-
cisában,40 Lauriacumban is.41 A sír korát a IV. század végére tehetjük. 

21., női sír. É—D-i tájolású. A vázat zsugorított helyzetben helyezték a terrazzó medence aljára. 
Melléklet a sírban nem volt. Tájolás alapján a IV. század végére tehetjük (14. kép). 

22., női sír. A másodlagosan felhasznált ópületfaragványokból és mészkőlapokból összeállított koporsót 
a római épület lepusztított falára helyezték. A fejnél három másodlagosan felhasznált oltárkő állt.42 A váz 

14, kép. Temetkezésre használt római medence lő. kép. A 23. sír 
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19. kép. A 28. sír 20. kép. Korsó a 29. sírból 
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21. kép. A 30. sír melléklete 

nyújtott helyzetben feküdt, mellette közelebbről 
meg nem határozható két IV. századi érem volt. 
A koporsó korát a IV. század első felére helyez
hetjük. 

23. sír. A II—III. alapozási blokk kö
zött került elő. Az épületfaragványokból és mész
kőlapokból összeállított koporsóban a csontok az 
ÉNy-i sarokban voltak összerakva. Melléklet nem 
volt (15. kép). 

24. sír. A Meggyfa utca—Berend utca 
sarkán került elő. A kőlapokból összeállított sír
ládát római épület lepusztított falára helyezték. 
Csontok, mellékletek már nem voltak benne (16. 
kép). 

2ő., gyermek sír. Uo., mint az előző. A 
K—Ny-i tájolású váz zsugorított helyzetben fe
küdt, jobb oldalára fordítva (17. kép). Nyaka mel
lett egyszerű bronzgyűrű volt. A zsugorított te
metkezés szokása Pannóniában a II . század máso
dik felétől a IV. század végéig ismert.43 A zengő-
várkonyi II . sz. temető 11/b sírjában fejjel keletnek, lábbal nyugatnak fordított csontvázat talált Dombay 
János. A sírban kilenc II . Constantius-kisbronz volt.44 A sír korát a IV. század második felére tehetjük. 

A következő sírok a III . alapozási blokkban kerültek elő. 
26., férfi sír. A K—Ny-i alapozási árokban ÉNy—DK-i tájolású, kőlapokból összeállított csont

vázas sír került elő. A sír alja tegulákból állott. A halott nyújtott helyzetben feküdt, arccal ÉNy-nak. Vállán 
hagymafejes fibulát találtunk. A sír kora a IV. század első fele. 

27. sír. Az É—D-i irányú alapozási árokban Ny—K-i irányú, kőlapokból, köztük másodlagosan 
felhasznált sírkőtöredókből összeállított koporsó feküdt. A koporsóban két csontváz volt, ellentett tájolással. 
Mellékletek: gömbhasú üvegpohár, magassága 8 cm, és szemcsés anyagú sötétszürke bögre. Magasság 10 cm, 
száj átmérő 6 cm. Gömbhasú üvegpohárral gyakran találkozunk a canabae és a polgárváros területén előkerült 
későrómai sírokban. A szürke bögre megegyezik Schörgondorfer 23G. típusával, amelyet a IV. századra datál45 

(18. kép). Az együvétemetkezés a későrómai időkben szokásban volt. A korábban eltemetett halottra vékony 
földréteget szórtak, s arra helyezték az xíjabb csontvázat. Ezzel a szokással találkozunk a szentendrei késő-
római temetőben is.46 Aquincum körzetében a Török utcában találtak egy Ny—K-i tájolású, kőlapokból össze
állított koporsót, amelyben ellentétes keletelésű csontvázak feküdtek.17 1959-ben a Szőlő utcában találtunk 
egy kőlapokból összeállított, Ny—K-i tájolású sírt, ahol ugyancsak két ellentett tájolású csontváz volt. A sír 
korát a IV. század második felére tehetjük. 

22. kép. Szarkofág a Bogdáni útról 
23. kép. Szarkofágon kifaragott 

maszk 
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24. kép. Csőrös kancsó 

28. sír. Az előzőtől 8 m-re É felé került 
elő egy kőlapokból összeállított koporsó. Ny—K-i 
tájolású. A bolygatatlan váz nyújtott helyzetben 
feküdt melléklet nélkül. Tájolása alapján a IV. szá
zad második felére tehetjük. A sír szegénysége szin
tén késői, időkre mutat (19. kép). 

29., női sír. A blokk keleti oldalán Ny—K-i 
csontvázas sír került elő, földbe ásva. Melléklete 
csonkakúpos üvegpohár, magassága 8 cm, talp át
mérő «i cm, szürke korsó, magassága 16 cm, talp át
mérő 5 (ím. A korsó Schörgendorfer 447. típusához 
hasonló.'18 A III . századtól általános ez a forma, s 
még a IV. századi sírokban is megtalálható. A 
Kiscelli utcában feltárt későrómai sírokban is hason
lót találtak49 (20. kép). A korsó-pohár együttes alap
ján enné) a sírnál is felvethetjük ókeresztény elemek 
jelenlétéi. Sírunk korát a IV. század második felére 
tehetjük. 

30. sír. A 29. sírtól 2 m-re észak felé 
került elő. Ny—K-i tájolású, földbe fektetett csont
vázas sír. A halott fejénél ós lábánál egy-egy tegula 
állt. Ezt a sírtípust megtaláljuk a lauriacumi sírme
zőben is.50 A csontváz fejénél egyfülű sötétszürke 
bögre volt (21. kép). Magassága 10 cm, száj átmérő 
8 cm. Schörgendorfer szerint ez a bögretípus az V. 
század elejére is átmegy. Intoreisából egy IV. század 
második felére datált sírból is ismeretes hasonló.51 

Analógiák alapján a sír korát a IV. század utolsó évtizedeire tesszük. 
31. sír. A IV. alapozási blokkban. Egy tömbből faragott sírláda került elő a blokk keleti falánál. Csont

váz, mellékletek nem voltak benne. 
32. sír. Az V. alapozási blokk nyugati falánál egy tömbből faragott szarkofág került elő (22. kép). 

A szarkofág 209 cm hosszú, 96 cm széles, magassága 87 cm, az oldallapok vastagsága 14 cm. A fedőlap 49 cm 
magas. A szarkofág előlapjának két szélén egy-egy szárnyas géniusz áll. Hajuk homlok fölött csomóba 
van kötve. Bal kezükben lefelé fordított fáklyát tartanak, amelyre jobb kezükkel rákönyökölnek. Lábuk 
keresztbe van téve. A feliratos mező helyét a noricum—pannóniai barokkos dísz keretezi.5- A szarkofág teteje 
háztető-kiképzést mutat, lapos tegula formákkal. Fedelét félköríves akroterionok díszítik, a bal oldali akro-
terionban kifaragott maszk található. A szarkofág teteje fel volt törve. A keretdísz legközelebbi analógiája 
az Aquincumi Múzeumban levő M. Aur. Dionisius-szarkofágon látható (kat. szám: 275). Ha közelebbi vizs
gálat alá vesszük a szarkofágot, stílusbeli különbségeket tudunk megállapítani egyrészt a keretdísz és a géni
uszok, másrészt a láda és a maszk kidolgozása között. Erdélyi Gizella hívta fel a figyelmünket arra a lehető
ségre, hogy a géniuszokat egy már barokkos dísszel ellátott előlapra később faraghatták rá.53 A barokkos disz 
kidolgozása a III. század elejére mu ta t . A géniuszok felépítése nem arányos, a zömök testhez képest a fej 
elnagyolt. A fülke lezárása a volutás kiképzésnek leegyszerűsített és elnagyolt változata. Még szembetűnőbb 
a stílusbeli eltérés a láda és a maszk kidolgozása között. A nagy vonalakkal való ábrázolás már a tetrarchia 
korára utalna, ugyanakkor a szájrész ós az áll kidolgozása részletezőbb, egyénibb. Erdélyi Gizella véleménye 
szerint lehetséges, hogy Gorgo-fej elstilizált ábrázolásával van dolgunk, az arcot keretező haj kígyót utánozna, 
bár a maszk jellege férfi ábrázolás benyomását kelti. A Bogdáni úti szarkofágon kifaragott maszkhoz hasonló 
van a győri múzeumban. Méreteikben lényeges eltérés mutatkozik, a győri töredék magassága 60 cm. Lelő
helye nem ismeretes. A szarkofág korát a III. század közepére tesszük. 

A szarkofág mellett, kb. 20 cm távolságra előkerült három bronzedény, s egy bronzkulcs. Való
színűleg a szarkofághoz tartoztak, s vagy a sírrablók dobálták ki, vagy már eredetileg a szarkofág mellé helyezték 
a leleteket. Nagy Lajos a Táborhegyen kőlapokból összeállított sírt talált, ahol a mellékleteket szintén a 
síron kívül helyezték el. A melléklet a táborhegyi koporsóban is bronzedény volt.54 

Az első kancsó ún. lemezkancsó, csőrös kiöntővel (24. kép). Az öntött fül a csőrös kiöntővel egy 
darabból készült, és külön forrasztották az edény nyakára. A fogón kis bütyök van a fogás megkönnyí
tésére. Az elég hosszú nyak után az edény kiszélesedik, majd lefelé, ahol a talprészt ráforrasztották, kissé 
összeszűkül. Magassága 21,5 cm, talp átmérő 10,5 cm. 

Ez a típusú kancsó a II . században a nyugati provinciákból terjed el, s a III . században ér a Duna 
vidékére. A 300-as évnél később nem gyártják őket.55 Pannóniából,56 Aquincumból57 is ismerjük analógiáit. 
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26. kép. Kulcs 

25. (a—c) kóp. Bronzveder 

21 Gerevich; Budapest régiségei 



27. kép. A 14. sír mellékletei 

28. kép. 1. A 15. sír melléklete. 2. A 14. sír melléklete. 3. A 2. sír melléklete 

29. kép. 1, 3. A 18. sír melléklete. 2. A 16. sír melléklete 
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30. kép. 1—4. A 18. sír 
melléklete. 5. A 20. sír 

melléklete 

Készítésének idejét a II . század végére, a III . század elejére tesszük. A második bronzedény egy 
veder volt. Magassága 30 cm, talp átmérő 11 cm, száj átmérő 10 cm (25. kép). Az elég hosszú nyak után 
az edény a hasi résznél kiszélesedik, majd a talp felé enyhe ívben kissé elszűkül. A fogó tartására szolgáló 
kengyel az enyhén kihajló perem fölé magasodik, s az edény nyakán liliomszerű kiképzésben befejeződő pajzs
ban végződik. A pajzson maenas fej látható. Legközelebbi analógiája a környei szarkofágban előkerült veder.58 

A vedrünkön levő maenas fej finomabb, részletezőbb kidolgozású, mint a környei lelet. Az arc formája az 
aquincumi darabon hosszúkásabb, a környein nyomottabb. A haj volutaszerűen keretezi a homlokot és az arcot. 
A homlok három vízszintes vonallal barázdált. A haj felett mindkét oldalon egy-egy rozetta van, a két rozatta 
közötti terület bekarcolt vonalakkal kitöltött. A kengyelt zegzug vonal díszíti. 

Az i. sz. I I . században készülhetett, de készítésének helye egyelőre ismeretlen.59 Műhely-kérdése, 
közelebbi időmeghatározása még problematikus s további kutatást igényel. 

A harmadik korsó teljesen rossz állapotban került elő. A kulcs az Aquincum körzetében előkerült 
kulcsok között egyik legszebb példány (26. kép). Téglalap alakú testét kiemelkedő perem keretezi. Feje 
volutaszerü lezárásban végződik. Hossza 10 cm. 

33. sír. Az V. alapozási blokk északi falánál egy tömbből faragott kő sírláda került elő; csontok, mel
lékletek nem voltak benne. 

34., férfi sír. Az V. alapozási blokk közepén húzott É—D-i árokban tegulákból összerakott koporsó 
került elő. Ë—D-i tájolású. A váz nyújtott helyzetben feküdt. Melléklet a sírban nem volt. Tájolás alapján 
korát a IV. század második felére tesszük. 

A következőkben felsorolt sírok 1959-ben kerültek elő, részint a Meggyfa utcai villa feltárásánál, 
részint a lakótelep csatornázási munkálatai közben. 

35., férfi sír. A Bogdáni úton, a 2—3. épület között csatornaárok ásása közben K—Ny-i tájolású, 
földbe ásott csontvázas sírt találtunk. Melléklet nem volt. Mivel területünkön az előkerült, a IV. század 
késői évtizedeire datált sírok mellékletben szegények voltak, a 35. sírt is a IV. század végére helyezzük. 

36. sír. A Kerék utcai óvodától délre, római kemence felett É—D-i tájolású csontváz feküdt, földbe 
ásva. A váz bolygatott volt, mellékletet nem találtunk. A Bogdáni úton feltárt temetőrészben az l5—D-i 
sírokat a IV. század végére helyeztük, így a 36. sír korát is ekkorra határozzuk meg. 

37., gyermek sír. A Meggyfa utcai iskola építésénél a ,,g" jelzésű É—D-i keresztárokban téglákból 
összerakott sír feküdt, amelyben gyermek csontváz volt. A váz majdnem teljesen elporladt. Melléklet nem 
volt. ÉNy—DK-i tájolású. Tájolás alapján a temetkezés idejét a IV. század közepére helyezhetjük. 

38. sír. A Bogdáni úti VTL blokk nyugati alapozási árkában nagyméretű római tegulára kb. 50 cm 
magas kőkupacot raktak, s erre helyezték az alsó állkapocs és csigolyák nélküli koponyát. Melléklet nem volt. 

A Bogdáni úti lakótelep alapozási munkálatai közben előkerült temetőrészben több periódus 
különböztethető meg. Két sír a hamvasztásos ritust követi s a II . század végére vagy a III . század elejére 
tehető. 

A szarkofágtemetkezés is feltehetően a temető korai periódusához tartozik, legtöbbjük már teljesen 
ki volt fosztva. Az előkerült sírok többsége a IV. század folyamán került földbe; s mellékletben szegények voltak. 
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31. kép. A Raktár utca és Bogdáni út által határolt terület térképe az előkerült későrómai sírokkal 

A IV. századi sírok között is több típust különböztethetünk meg, egyrészt a temetkezés módja, másrészt 
a tájolás tekintetében. A leletmentés során feltárásra került temetőrészben a legtöbb sír koporsó nélkül 
volt földbe ásva. A sírok többsége K—Ny-i tájolású volt. A mellékletek és a tájolás alapján megállapí
tottuk, hogy a sírok kora a IV. század második felére tehető. 

A fakoporsóban eltemetett halottak Ë—D-i irányban feküdtek, az É—D-i tájolási móddal elteme
tet t csontvázak temetőnk legkésőbbi periódusából valók. Feltehetően a temetkezés még az V. század 
elején is tartott , a római uralom megszűnése után tovább it t élő lakosságtól származott. A kérdés megoldása 
az aquincumi későrómai temetők teljes feldolgozása után várható. 

Téglasírok is nagy számban kerültek elő, ÉN y—DK, Ny—K és Ë—D-i tájolásúak. A tájolás külön
bözősége azt mutatja, hogy ez a temetkezési mód kedvelt volt a későrómai időkben. Mint már említettük, 
a terrazzóval bélelt fürdőmedencét sírkertnek használták. 

Két zsugorított helyzetben eltemetett csontváz közül az egyik É—D-i, a másik K—Ny-i irányban 
feküdt. A zsugorított rítussal kapcsolatban új etnikum megjelenését is felvethetjük, mivel tudjuk, hogy a 
II . Constantius utáni időkben a római helyőrséget barbárokkal töltik fel. 

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy a Bogdáni úton előkerült temetőrész nem tervszerű ásatás, 
hanem leletmentés folytán került elő, a sírok etnikai szétválasztását teljes biztonsággal nem végezhetjük még el. 
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OY. P AR R AGI 

S P Ä T R Ö M I S C H E R F R I E D H O F I N D E R B O G D Á N I - S T R A S S E 

Im nordwestlichen Teil der Canabae von 
Aquincum kam wieder ein Teil des spätrömi-
sehen Friedhofes zum Vorschein. Der Friedhof 
besteht aus 38 Gräbern. Nach den Funden 
standen hier bis zum Ende des 2. Jahrhunderts 
Gebäude und erst nach ihrem Verlassen wurde 
hier bestattet. Die Gräber stammen in ihrer 
Mehrheit aus dem 4. Jahrhundert , doch fanden 
wir auch Brandgräber aus dem 3. Jahrhundert , 
ja sogar solche vom Anfang des 5. Jahrhunderts. 
Die Mehrzahl der Gräber waren einfache Gru
ben oder Särge, weiter wurde in Ziegelgräbern, 
Steinplattengräbern, Holzsärgen und Sarko
phagen bestattet. Auch architektonische Zier
stücke aus Stein und in den vorangehenden 
Jahrhunderten gestellte Altarsteine wurden 
verwendet. An Beigaben waren die Gräber 
ziemlich arm. Unter diesen befanden sich 
ein kegelstumpf förmiger Glasbecher, glasierte 
Gefäße, Zwiebelkopffibeln. Von den Gräbern 
vom Anfang des 5. Jahrhunderts legte man 
manche auf der früheren römischen Straße an. 
Die überwiegende Zahl der Gräber war nach 
O—W orientiert, die des 5. Jahrhunderts 
wiesen eine N—S Richtung auf. 

Im untersuchten Friedhofsteil ragt mit 
seinen Beigaben Grab 18 hervor. Der Tote lag 
in einem Ziegelgrab. Auf der Schulter des 
Skeletts befand sich eine Zwiebelkopffibel, am 
Becken waren eine Gürtelschnalle, ein lorbeer
blattförmiger Dolch, eine Riemenzunge mit 
einer Bellerophon-Darstellung und eine Klein
bronze des Kaisers Constantius II , bei den 
Füßen ein kegelstumpfförmiger Glasbecher und 

ein rot glasierter Krug. Die Bellerophon-Dar
stellung war in Pannonién im Laufe des 3.—4. 
Jahrhunderts üblich. Die Bellerophon-Dar
stellung der Riemenzunge ist auch auf dem mit 
Bronzeblechbeschlägen des Kästchens von 
Dunapentele und Kisárpás zu sehen. Auch das 
bringt den Erweis dafür, daß die Meister nach 
Mustervorlagen gearbeitet haben. 

Bedeutsam ist noch das Grab 32 mit seinem 
aus einem Stein gehauenen Sarkophag. An 
beiden Rändern der Vorderseite steht je ein 
Genius, die sich auf eine nach unten gekehrte 
Fackel stützen. Die Stelle des Inschriftenfeldes 
ist mit norisch-pannonischer barockartiger Ver
zierung umrahmt. Im linkseitigen Akroterion 
des Deckels ist eine Maske dargestellt. Ein mit 
Maske verzierter Sarkophag ist aus dem Gebiet 
von Aquincum bisher nicht bekannt gewesen. 
Zu den Beigaben des Sarkophags gehörten ver
mutlich der Bronzekrug mit schnabelförmigem 
Ausguß, der mit einem Mänadenkopf verzierter 
Bronzeeimer und auch der Bronzeschlüssel 
beim Sarkophag. Ein ähnlicher Bronzeeimer 
kam aus dem Sarkophag von Környe zum Vor
schein. Werkstatt und genaue Herstellungs
zeit des Eimers sind noch nicht geklärt. 

In Hinblick darauf, daß der bisher erschlos
sene Friedhofsteil nicht im Laufe einer Plan
grabung, sondern bei einer Fundrettung ent
deckt wurde und auch die Beigaben eine ver
hältnismäßig geringe Anzahl aufweisen, läßt 
sich die ethnische Bestimmung der Gräber 
nicht mit genügender Sicherheit durchführen. 

326 



LIPTÁK PÁL 

BUDAPEST AVARKORI NÉPESSÉGÉNEK 
ANTROPOLÓGIÁJA. I 

(BUDAPEST- NÉPSTADION) 

Ez a kis közlemény egy cikksorozat megindítója szeretne lenni. Céljául a mai Budapest 
területén előkerült avarkori (VI—IX. századi) embertani anyag rendszeres feldolgozását tűzi ki. 
Az előkerült — sajnos általában nem rendszeres ásatásokból származó — anyag már most is 
számottevő: Csepel—Kikötő, Népstadion, Rákos—Ejtőernyő torony, Rákoskeresztúri Izr. Temető, 
Soroksári út—Lámpagyár, Szőlő utca, továbbá az újabban feltárt rákoshegyi és a Wekerle-telepi 
temető. A több részletben történő közlések alapján végül is meg lehet kísérelni a szintézist, gondolva 
arra is, hogy ezek a temetőrészlegek közben kiegészülhetnek, illetőleg nagyobb, tervszerű ásatás 
esetleg jelentősebb számú csontváz-leletét is fog hozni. Mindehhez elengedhetetlen a régészeti 
emlékek párhuzamosan történő közlése. Most elsőnek a kis száma ellenére is embertani szempont
ból jelentős népstadioni anyagot közöljük. Budapesten, a mai Népstadion alapozásakor 1951-ben 
Nagy Tibor irányításával és Salamon Ágnes részvételével avarkori temető mentőásatását végezték, 
amely összesen 35 sírt eredményezett.1 A feltárás részleges, és nem ad támpontot a temető nagy
ságára vonatkozólag. Meg kell azonban jegyezni, hogy Budapest környékére jellemzők a kis sír
számú (40—50 sír) „nemzetségi temetők". 

I. A MEGMENTETT EMBERTANI ANYAG ÁTTEKINTÉSE 

Sor
szám Sírszám Emb. lelt. 

szám Korcsoport Nem Koponja Váz 
Eészletes 

vizsgálatra 
alkalmas 

1. 2. 6294 Felnőtt (?) Kissé hiányos Néhány hosszúcsont + 
2. 4. 6295 Felnőtt â Állkapocs nélkül — + 
3. 5. 6296 Felnőtt — — Néhány hosszúcsont — 
4. 7. — Gyermek — Töredékek Töredékek — 
5. 8. 6297 Felnőt t a Hiánytalan Néhány hosszúcsont + 
6. 10. 6298 Fiatalkorú — Töredékes — — 
7. 13. — Felnőtt (<?) Töredékek — — 
8. 18. 6299 Felnőtt (?) Koponyatető — — 
9. (20.) 6306 Felnőtt a Állkapocs nélkül — 4-

10. 22. 6300 Felnőtt 3 Állkapocs nélkül — + 
11. 23. 6301 Felnőtt ? Hiánytalan — + 
12. 28. 6302 Fiatalkorú — Töredékek — — 
13. 29. 6303 Fiatalkorú (?) Hiányos — + 
14. 30. 6304 Felnőtt (<?) Töredékek — — 
15. 34. 6399 Fiatalkori! — Töredékek — — 
16. 35. 6305 Felnőtt ê Hiányos — + 
17. Szórv. 6307 Fiatalkorú 

(18—20 é.) 
Néhány hosszúcsont. 

$27 



ía-j-3,'}! 

1. kép. 4. sír, 6295. sz., c$ 

328 



2. kép. 22. sír, 6300. sz., <J 
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3. kép. 20. sír, 6306. sz., $ 



A csontvázakat (leginkább csak koponyákat) 17 sírból mentették meg; az anyag áttekin
tését az I. táblázatban találjuk. Ezek régészeti mellékletei túlnyomó részben szegényesek vagy 
jellegnélküliek voltak, két sír kivételével: a 20. sírban (amelyet sajnos a koponyával csak felté
telesen lehet azonosítani) sima, lemezes bronz övgarnitúra és szablya került elő, a 22. sírban pedig 
indás bronz övgarnitúra és íj lemez volt. 

Vizsgálati anyagunk megoszlása a következő: 7 jó megtartású felnőtt egyén koponyája (5 
S, 2$ ), sajnos csak 2 esetben vázcsontokkal együtt, 1 jó megtartású fiatalkorú, továbbá 5 töredékes 
koponya. Feldolgozásukat eddigi munkáinkhoz hasonló módon,2 Martin előírásainak3 szem előtt 
tartásával végeztük. A jó megtartású anyag metrikus adatait a II . , főbb leíró jellegeit a I I I . 
táblázat tartalmazza. A töredékes anyag rövid jellemzését a IV. táblázatban, a 2. és a 8. sírban 
feltárt csontvázak mérhető hosszúcsontjainak adatait az V. táblázatban találjuk. I t t jegyezzük meg, 
hogy a testmagasságokat Wolanski nomogramja4 segítségével számítottuk ki. 

Az anyag kis számára való tekintettel a jellegek analízise elengedhetőnek látszik, ezek át
tekinthetők a I I . táblázatban. Annál nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a jellegegyüttesek 
analízisére. Ennek eredményeképpen első pillantásra megállapítható, hogy anyagunkat túlnyomó 
részben mongolid vonások jellemzik ugyan, bár az mégis heterogén jellegű. Közben megjelent 
tanulmányunk5 tapasztalatait is felhasználva, az alábbi típusokat (rasszokat) lehet elkülöníteni: 

1. Az első típus a mongolidok valamennyi jellemvonását (magas és lapos arc, alacsony 
orrhát, keskeny homlok, alacsony agykoponya stb.) egyesíti magában. Ezt a jellegegyüttest a 2. 
és 4. sírban eltemetett egyének képviselik. Alacsony dolichoid agykoponya, hajlott homlok és 
keskeny arc jellemzi. Ez a típus a szovjet embertani irodalomban6 bajkáli (b) vagy szinonim ki
fejezéssel paleoszibériai néven ismeretes. A magyar embertani irodalomba Bartucz mosonszent-
jánosi A-típus néven vezette be, az ott feltárt szép avarkori széria vizsgálata kapcsán.7 A két 
fentnevezett típus egymással való azonosíthatóságára egy korábbi munkánkban már rámutat
tunk.8 I t t még megjegyezzük, hogy a 4. sír koponyája valamelyik rövidfejü mongolid (való
színűleg a tungid) típus hatását is mutatja (1. kép). 

2. A második típusban is túlsúlyban vannak a mongolid vonások, de amellett europid 
jellegek is megállapíthatók. A 8. és 22. sír férfi (2. kép) és a 23. sír női koponyája képviselik. Brachy-
kania, alacsony agykoponya, alacsonyabb arc, határozottabb glabella és mélyebb fossa canina 
jellemzik, vagyis az arc az europidokra jellemző módon erősebben profilozott. Ezt az átmeneti 
europo-mongolid t ípust—egyelőre feltételesen — a szovjet szerzők jenyiszeji (j) típusával9 lehet 
azonosítani. 

3. Teljesen mongolid jellegű a 6306. sz. férfi koponya (3. kép), de szóles és alacsony arca 
miatt a bajkáli típussal nem lehet összevonni. I t t bizonyára a szélesarcá mongolid (tungid) típussal 
(tg) van dolgunk; valószínűleg ide vehető a 29. sír hiányos fiatalkorú (női?) koponyája. 

4. A 35. sír férfi koponyáját brachykrania, aránylag magas agykoponya, nagyon magas 
és igen keskeny arc jellemzi. Leginkább a belső-ázsiai mongolid típussal (ca) azonosítható, amelyet 
szintén nagy abszolút méretek és keskeny arc jellemeznek. A mi esetünkben azonban a mongolid 
vonások elmosódása is megállapítható, ez europid hatásra mutat . 

A népstadioni kis avarkori széria a részletesen tanulmányozott avarkori embertani leletek 
közül — a fentiek szerint — a teljesen vagy túlnyomó részben mongolid jellegű temetők anyagára 
emlékeztet. Ezek száma nem túlságosan nagy, Mosonszentjános,10 Öskü,11 Kiskőrös—Vágóhídi 
dűlő12 és Debrecen—Ondód13 tartoznak ide. Említést érdemel továbbá, hogy számottevő (de az 
europidokhoz viszonyítva mégis kisebbségben levő) mongolid elemet lehetett megállapítani az 
Üllő I. avar temetőben.14 

A később megjelenő közleményekben szeretnénk anyagunkat a többi, Budapest területéről 
előkerült avarkori szériákkal egybevetni, valamint a temetőn belül esetleg mutatkozó régészeti 
csoportokkal való korrelációt elemezni.15 
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I L FŐBB M É R E T E K ÉS JELZŐK 

Méretek és jelzők 

Koponya legnagyobb hossza 
Koponya hossza a metopiontól . . 
Koponyaalap hossza 
Koponya legnagyobb szélessége . 
Legkisebb homlokszélesség 
Basion-bregma magasság 
Porion-bregma magasság 
Számított koponyakapacitás 
Homlokhajlásszög , 
Archossz 
Járomívszélesség 
Középarcszélesség 
Arcmagasság 
Felsőarcmagasság 
Szemüregszélesség 
Szemüregmagasság 
Orrüregszélesség 
Orrmagasság 

Orrcsontok legkisebb széle&sége . 
Orrcsontok legnagyobb szélessége 
Maxilloalv. hosszúság 
Maxilloalv. szélesség 
Szájpadhossz 
Szájpadszélesség 
Állkapocsbütyök szélesség 
Allkapocsszeglet szélesség 
Allkapocsmagasság 
Allkapocság-magasság 
Állkapocság-szélesség 
Arcprofilszög 

Hosszúság—szélességi jelző 
Hosszúság—magassági jelző . . . . 
Szélesség—magassági jelző 
Transversalis—frontopar. jelző . . 
Jugomalaris jelző 
Arcjelző 
Felsőarcjelző 
Szemüregjelző 
Orrjelző 
Szájpad jelző . 

2. 
6294 
Ad. 
(?) 

188 
184 

98 
142 

98 
124 
M l 

1350 

103 
(125) 

74 
39 
30 
2 s 
52 
10 
17 
56 
68 
40 
44 

4. 
6295 
Ad. 
3 

8. 
6297 
Mat. 

3 

22. 
6300 
Ad. 
3 

23. 
6301 
Ad. 
? 

35. 
6305 
Mat. 

3 

(20.) 
6306 
Mat. 

3 

185 187 177 166 185 189 
179 185 168 166 178 185 
97 99 97 89 101 103 
150 158 150 137 155 149 
92 101 97 95 97 92 
127 125 123 110 132 131 
113 122 105 102 118 115 

1440 1581 1338 1084 1553 1522 
45° 46° 41° 43° 43° 48° 
98 100 99 85 98 104 

(143) (139) (139) 125 135 141 
(110) 100 102 99 100 116 
— 123 — 109 136 — 
82 74 77 70 85 76 
40 43 38 39 39 41 
30 34 34 33 32 32 
28 27 28 27 28 28 
60 52 55 52 60 57 
8 9 7 9 10 8 
16 18 21 18 17 17 
55 — 53 — 58 59 
72 62 67 65 64 75 
48 — 46 44 50 49 
50 — 45 43 39 — 
. — 121 — 117 110 — 
— 108 — 97 106 — 
— 33 — 29 39 — 
— 62 — 53 73 — 
— 34 — 30 34 — 
86° 88° 78° 86° 83° 86° 

75,5 81,1 84,5 84,8 82,5 83,8 78,8 
66,0 68,7 66,8 69,5 66,3 71,4 69,3 
87,3 84,7 79,1 82,0 80,3 85,2 87,9 
69,6 61,3 63,9 64,7 69,3 62,6 61,7 
— 76,9 71,9 73,4 79,2 74,1 82,3 
— — 88,5 — 87,2 100,7 — 
59,2 57,3 53,2 55,4 56,0 62,9 53,9 
76,9 75,0 79,1 89,5 84,6 82,1 78,1 
53,9 46,7 51,9 50,9 51,9 46,7 49,1 
89,8 104,2 — 97,8 97,7 78,0 — 



HT. LEÍRÓ JELLEGEK 

Sírsaám 
Leltári szám 

Nem 

2. 
6294 
(?) 

Jó megt. kopo
nya (calvarium) 
és állkapocs tö
redék 

4. 
6295 

8. 
6297 

S 

22. 
6300 

<? 

23. 
6301 

35. 
630S 

3 

(20.) 29. 
6306 6303 

3 ! ( » 

Koponya 
megtartása 

2. 
6294 
(?) 

Jó megt. kopo
nya (calvarium) 
és állkapocs tö
redék 

Jó megt. ko
ponya (calva
rium) 

Ki tűnő megt. ko
ponya állka
poccsal (cra
nium) 

Kitűnő megt. ko
ponya (calva
rium) 

Kitűnő megt. ko
ponya állka
poccsal (cra
nium) 

Sérült koponya 
állkapoccsal 
(cranium) 

Kitűnő megt. ko
ponya (calva
rium) 

Hiányos kopo
nya állkapocs
csal (cranium) 

Korcsoport Ad. Ad. Mat. Ad. Ad. Mat, Mat. Juv . 
Norma 
verticalis 

Pentagonoides 
Kryptozyg 

Ovoides 
Phaenozyg 

Sphenoovoides 
Kryptozyg 

Ovoides 
Phaenozyg 

Sphenoovoides 
Kryptozyg 

Ovoides 
Phaenozyg 

Sphaenoides 
Phaenozyg Phaenozyg 

Koponya általá
nos jellemzői 

Mesokran 
chamaekran 
tapeinokran 
Aristenkephal 

Brachykran 
ohamaekran 
tapeinokran 
Euenkephal 

Brachykran 
chamaekran 
tapeinokran 
Aristenkephal 

Brachykran Brachykran 
chamaekran chamaekran 
tapeinokran ! tapeinokran 
Euenkephal Oligenkephai 

Mesokran 
orthokran 
tapeinokran 
Aristenkephal 

Mesokran 
chamaekran 
tapeinokran 
Aristenkephal 

Homlok 

Glabella 

Eurymetop 
középmagas 

2. 

Stenometop 
hátrahajló 

2—3. 

Stenometop 
középmagas 

1. 

Stenometop j Eurymetop 
erősen hajlott í meredek 

4. | 1. 

Stenometop 
hátrahajló 

2—3. 

Stenometop 
hajlott 

2. 

Magas 
meredek 

1. 
N. occipitalis 
Prot. occ. ext. 
Proc. mastoid. 

Pentagonoid 
0. 

Kicsiny 

Ház alakú 
3. 

Erőteljes 

Lekerekített 
1. 

Kicsiny 

Lekerekített ! Ház alakú 
1. 0. 

Erőteljes Kicsiny 

Ház alakú 
1. 

Erőteljes 

Ház alakú 
3—4. 

Erőteljes 

Bomba alakú 
Nyakszirtcsont 

hiányzik 

Arc, 
felsőarc lépten lépten 

Mesoprosop 
mesén lépten 

Mesoprosop 
lépten 

Hyperleptoprosop, 
hyperlepten mesén 

Euryprosop 
mesén 

Járomcsont 

Fossa canina 

Lapos, középarc 
nagyon széles 

Kitöl töt t 

Kiálló 

Kitöltöt t 

Kiálló 

Nagyon mély 

Mérsékelten ki
álló 

Közepes 

Lapos 

Sekély 

Lapos 

Közepes 

Kiálló 

Kitöltöt t 

Mérsékelten ki
álló 

Közepes 
Szemüreg Mesokonch 

kissé szögletes 
Chamaekonch 
szögletes 

Mesokonch kissé 
szögletes 

Hypsikonch 
kerekded 

Mesokonch 
kerekded 

Mesokonch 
szögletes 

Mesokonch 
szögletes 

Hypsikonch 
kissé szögletes 

Csontos orr 
Apertúra pirif. 
alsó széle 

Chamaerrhin 
Elmosódott 

Leptorrhin 
Éles 

Chamaerrhin 
Elmosódott 

Mesorrhin 
Éles 

Mesorrhin 
Éles 

Leptorrhin 
Elmosódott 

Mesorrhin 
Elmosódott 

Leptorrhin 
Éles 

Orrgyök 

Orrhát 

Orrtövis 

Középmagas 

Lapos 

1. 

Teljesen lapos 

Alacsony, egye
nes 

2—3. 

Lapos 

Alacsony, egye
nes 

Alacsony, kes
keny 

Kiálló, egyenes 

3. 

Lapos 

Alacsony 

1. 

Középmagas 

Közepesen kiálló 

3. 

Középmagas, 
keskeny 

Közép, ldálló, 
egyenes 

2. 

Lapos 

Alacsony, egye
nes 

2. 
Szájpad 
Felső fogsorív 

Brachystaphylin 
Elliptikus 

Braehystaph. rk. 
széles 

Paraboloid 

Lapos 
Hiányos 

Brachystaphylin \ Brachystaphylin 
Paraboloid Paraboloid 

Leptostaphylin 
IT-alaki'i 

Széles 
V-alakú 

Brachystaphylin 
Paraboloid 

Arcprofil 
Erős alv. progn. 

fogmedri rész 
magas, homorú 

Orthognath 
Erős alv. pro-
gnathia 

Orthognath 
Erős alv. pro

gnathia 

Prognath Orthognath 
Alv. prognathia j — 

Fogmedri rész 
alacsony 

Mesognath 
Erős alv. prog

nathia 
Fogmedri rész 

magas 

Orthognath 
Erős alv. progna

thia 
Fogmedri rész 

alacsony 

Erős alveol. 
prognathia 

Fogmedri rész 
alacsony 

Állkapocs 
Alsó fogsorív 

Állkapocs tör. 
jobb fele. Torus 
mandibularis 

— 
Középmagas 
Paraboloid 

— 1 Alacsony 
— : Széttartó 

Nagyon magas 
Széttartó — 

Alacsony 
Széttartó 

Megjegyzés Torus sagittalis 
ossis frontis 

Pterion táj be
nyomott 

Pterion tá j be- j Jobb sutura 
nyomott ; squamosa el-

csontosodott, 3. 
moláris nem 

j t ö r t elő. Patho-
logikus forma( ?) 

i 

Bal sut. corona-
lison ütéstől 
eredő horpadás. 
Processus mar
ginalis. Jobb 
sut. squamosa 
el csontosodott 

Bsl oldalon kis os 
epiptericum. 
Járomcsont 
részben ketté
osztott 

Váz Néhány vázcsont — Néhány vázcsont — — — 
Termet 159 cm 

magas 
— 166 cm 

közepes 
— — i 

Típus b — x b - t g j j j ea — eur t g — X (tg) 





IV. T Ö R E D É K E S KOPONYÁK 

Sír
szám 

Lelt. 
szám Vázlatos morfológiai jellemzés 

Életkor, 
nem 

Kop. 
legn. 

h. 

Kop. 
legn. 
szél. 

Kop. 
jelző 

10. 6298 Hiányos, össze nem állítható koponyatöredékek. Glabella: 1. Bra-
chymorph. Állkapocs nagyon alacsony 

14—18 é. 
(Juv.) — — — 

18. 6299 Koponyatető (calva). N. vert.: sphenoid. Brachykran. Glabella: 1. 
Homlok alacsony 

Ad. 
(?) 

166 (138) 83,1 

28. 6302 Hiányos, vetemedett koponyatető, arcrészlet és állkapocstöredék. 
Dolichomorph jellegű. Glabella: 1 

16—18 é. 
(Juv.) — — — 

30. 6304 Hiányos, össze nem állítható koponyatöredékek. Glabella: 2. Orr
gyök teljesen lapos. Állkapocs magas. Mongolid jellegű 

Mat. — — — 

34. 6399 Hiányos, össze nem állítható koponyatöredékek. Glabella: 1. Doli
chomorph. Fossa canina mély. Erős alveolaris prognathia 

16—18 é. 
(Juv) 

— — — • 

V. HOSSZÚCSONTOK M É R E T E I 

Leltári szám Nem 
Femur Tibia Humerus Radius \ í lna 

Sírszám- Leltári szám Nem 
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal 

Termet 

2. 
8. 

6294 
6297 

(?) 
ê 

423 

— 366 361 — 331 

— 239 — — 159 

166 

J E G Y Z E T E K 

1 A régészeti vona tkozásokka l i t t n e m foglal
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P. LIPTÁK 

ANTHROPOLOGIE DER AWARENZEITLICHEN BEVÖLKERUNG VON 
BUDAPEST. I 

(Budapest— Vollcsstadion) 

Von den 17 Skelettfunden des im Jahre 1951 
ausgegrabenen awarenzeitlichen Gräberfeldes 
im Gebiete des heutigen Volksstadions (Nép
stadion) wurden die gut erhaltenen Skelette 
von 7 Erwachsenen (5 $, 2 $) und von einem 
Jugendlichen einer eingehenderen anthropolo
gischen Untersuchung unterzogen. 

Im Hinblick auf die geringe Zahl der Ske
lette scheint die Analyse der Merkmale entbehr
lich zu sein; einen guten Überblick gibt Tabelle 
2. Eine um so größere Aufmerksamkeit möchte 
ich der Analyse der Merkmalkomplexe widmen. 
Es läßt sich auf den ersten Blick feststellen, 
daß die Schädel, wenn sie auch in überwiegen
dem Teil durch mongolide Züge charakterisiert 
sind, dennoch einen heterogenen Charakter 
haben. 

Der erste Typus vereinigt alle Charakter
züge der Mongoliden (hohes und flaches Gesicht, 
niedriger Nasenrücken, schmale Stirn, niedriger 
Hirnschädel usw.). Diesen Merkmalkomplex 
haben die Individuen der Gräber 2 und 4; zu 
ihren Eigenschaften gehören der niedrige, 
dolichoide Hirnschädel, die gewölbte Stirn 
und das schmale Gesicht. Dieser Typus wird 
in der sowjetischen anthropologischen Litera
tur als baihalisch (b) oder synonym als paläo-
sibirisch bezeichnet. Das ungarische anthropo
logische Fachschrifttum nennt ihn nach Bar-
tU3z Mosonszentjános-A Typus im Anschluß 
an die Untersuchung der dort freigelegten 
schönen awarenzeitlichen Serie. Auf die Iden
t i tä t der beiden Typen wies ich bereits in einer 
meiner weiteren Arbeiten hin. Hier soll noch 
erwähnt werden, daß der Schädel d ^ Grabes 
4 auch Züge irgendeines kurzscnädeligen 
mongoliden (wahrscheinlich tungiden) Typus 
zeigt. 

Auch im zweiten Typus überwiegen die 
mongoliden Züge, neben denen jedoch auch 
europide Merkmale festgestellt werden können. 
Sie sind durch die männlichen Schädel der 

Gräber 8 und 22, sowie durch den weiblichen 
Schädel des Grabes 23 vertreten. Brachykranie, 
niedriger Hirnschädel, niedrigeres Gesicht, aus
geprägtere Glabella und tiefere Fossa canina 
charakterisieren sie, d. h. daß das Gesicht auf 
eine für die Europiden charakteristische Weise 
stärker profiliert ist. Dieser europo-mongolide 
Übergangstypus läßt sich einstweilen bedin
gungsweise mit dem Jenissei-Tyjius (j) der sow
jetischen Autoren identifizieren. 

Völlig mongoliden Charakter führt der 
männliche Schädel Nr. 6306, doch seines breiten 
und niedrigen Gesichtes wegen kann er nicht 
zu dem baikalischen Typus gezählt werden. 
Es handelt sich gewiß um den breitgesichtigen 
mongoliden (tungiden) Typus (tg); zu diesem 
gehört wahrscheinlich auch der fragmentarische 
juvenile (weibliche?) Schädel des Grabes 29. 

Der männliche Schädel des Grabes 35 ist 
durch Brachykranie, verhältnismäßig hohen 
Hirnschädel, sehr hohes und recht schmales 
Gesicht charakterisiert. Er kann am besten 
mit dem innerasiatischen mongoliden Typus (ca) 
identifiziert werden, den ebenfalls große abso
lute Maße und ein schmales Gesicht kennzeich
nen. In unserem Falle kann jedoch darüber 
hinaus auch die Verschwommenheit der mongo
liden Züge festgestellt werden, was auf euro
piden Einschlag hinweist. 

Die kleine awarenzeitliche Serie aus dem 
Volksstadion erinnert demnach unter den aus
führlicher untersuchten anthropologischen Fun
den aus der Awarenzeit an das Material der 
Gräberfelder mit gleichfalls völlig oder über
wiegend mongoliden Charakter. Die Zahl dieser 
Gräberfelder ist nicht allzu groß: Mosonszent-
jános, Oskü, Kiskőrös—Flur Vágóhídi und Deb
recen—Ondód gehören zu diesen. Erwähnenswert 
ist ferner, daß im awarischen Gräberfeld von 
Üllő I ein maßgebendes (im Vergleich zu den 
Europiden dennoch in Minderzahl befindliches) 
mongolides Element festgestellt werden konnte. 
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HOLL IMRE 

KÖZÉPKORI CSERÉPEDÉNYEK A BUDAI 
VÁRPALOTÁBÓL 

( X I I I - X V . SZÁZAD) 

BEVEZETÉS 

A budai középkori várpalota öt évszázadot felölelő leletanyagának —• elsősorban közép
kori régészetünk szempontjából — egyik legfontosabb csoportját a kerámia alkotja. Sokrétűsége, 
valamint az anyag jellege (telepanyag, amely sokszor nagy kiterjedésű, feltöltésre használt rétegek
ben található) és mennyisége az átfogó, minden kérdésre kiterjedő feldolgozást csak szakaszosan, 
az anyag nagyobb csoportjainak szétválasztásával teszi lehetővé. Ezért indult meg publikálása is 
a részletes ásatási feldolgozás megjelenése előtt. Ennek előnyei abban mutatkoztak, hogy már 
ásatás közben egyes kerámiatípusokat jól fel lehetett használni a rétegek kormeghatározásához. 

A mellékelt táblázatban mutatjuk be a palota kerámialeleteinek fajta és kor szerinti 
csoportosítását, zárójelben utalva az egyes elkészült feldolgozásokra. Az anyag sokrétűsége a lelő
hely jellegéből adódik; természetes, hogy a királyi vár megépülése, majd később az udvar ide-
költözése nemcsak a leletek mennyiségében, de minőségében is gazdagodást idéz elő; s az emlék
anyag sokrétűsége a XV. század második felében éri el tetőpontját. Az utolsó 150 évben mennyiség 
tekintetében csökkenés már nem áll be, és a drága importanyag (Kisázsia, Perzsia, Kína) is meg
található. Ez annak következménye, hogy Buda a török időkben is a vilajet központja. A leletek 
azonban kizárólag háztartási ós asztali kerámiából állanak, épületkerámia —- ami éppen a moha
medán műipar erőssége — nem került elő; a török csak használja, de nem építi tovább a palotát. 

Hazai műhelyek Külföldi műhelyek 

Konyhai és asztali használatra készült edények a X I I I . 
század közepétől 1541-ig. (Készítéstechnikai szempont
ból: Holl I . , Adatok a magyar fazekasság munkamód
szereinek kérdéséhez. Bud. Rég. XVII . köt. Bp. 1956, 
177—193; Parádi N., Technikai vizsgálatok népvándor
láskori és Árpád-kori edényeken. Rég. Füz. 12. Bp. 1959.) 

Asztali használatra készült díszedények a XV. század 
második felétől 1541-ig. (A budai majolikák feldolgo
zása: Voit P. , Hunyad i Mátyás budavári majolikagyártó 
műhelye. Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 83—138.) 

Hazai török műhelyek és törökkori magyar műhelyek 
konyhai és asztali használatra készült edényei 1541— 
1686 között. 

Kályhaszemek és kályhacsempék a XV—XVI. századból. 
(Holl I. , Középkori kályhacsempék Magyarországon. 
I . Bud. Rég. X V n i . köt. Bp. 1958, 211—278; Voit 
i. m.) 

Padlótéglák a budai műhelyből a XV. század második 
feléből. [Bertalan V.-nó, Budavári majolika padlótég
lák. Arch. Ér t . (1952) 186—189; Voit i. m.] 

Ausztriai műhelyek konyhai és asztali használatra készült 
edényei a XI I I . század közepétől 1541-ig. (Holl I. , Kül
földi kerámia Magyarországon. Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 
1955, 147—190.) 

Perzsiai műhelyek keménycserép albarellói a XIV. szá
zadból. 

Asztali használatra készült díszedények: Dreihausen, Sieg-
burg, Lostitze műhelyeinek kőcseróp edényei a XV. szá
zadból, ausztriai műhelyek díszedényei a XV. század 
végéről, a XVI. század elejéről. (Holl I . : Bud. Rég. 
XVI. köt . i. m.) 

Felső-olaszországi műhelyek mezza-majolika és majolika 
edényei. [Egy részük: Bertalan V.-né, Faenzai ma jolika
tálak a budavári ásatás anyagából. Műv. tör t . Ér t . 
(1954) 106—113; Groteszk díszítésű faenzai tá l a budai 
várból. Bud. Rég. XVŒ. köt. Bp. 1956, 241—244-1 

Spanyolországi műhelyek díszedényei a XV. század máso
dik feléből. 

Ausztriai díszedények a XVI. századból. 
Kisázsiai török műhelyek készítményei a XVI—XVII . 

századból. 
[ Perzsiai műhelyek keménycserép készítményei a XVI— 

XVH. századból. 
Kínai porcelánok. 



Az alábbi feldolgozásban a palota leletanyagából a hazai műhelyekben készült konyhai és 
asztali edényeket, valamint asztali díszedényeket mutatjuk be a XI I I . századtól 1500-ig. Nem 
törekedtünk a teljes kerámia-leletanyag felsorakoztatására, inkább az egyes korszakok jellemző 
anyagának áttekintését és fejlődését igyekeztünk összefoglalni. — Ennél a szempontnál termé
szetesen a legnagyobb mértékben a pénzekkel datált leletegyüttesekből és rétegekből levonható 
következtetésekre támaszkodtunk, mivel a kutatás — jelenlegi helyzetében — elsősorban a kor
meghatározás kérdéséhez vár újabb felhasználható anyagot. Miután Gerevich László készülő monog
ráfiájában a lelőhelyek és leletegyüttesek szerinti csoportosítás megtalálható, bizonyító anyag
ként az ott közölt táblákra és leírásokra hivatkozunk és csupán időrendi összeállítások révén 
tekintjük át az előforduló fő kerámiatípusokat.1 

Az illusztrációs anyagban lehetőleg bemutatjuk a kerámiatípusok főbb variációit is, hogy 
az egyes típusok jellegzetes vonásai jobban szembetűnjenek. Az egyes századok edónyanyagának 
csoportosításánál tekintetbe vettük a cserép színét, mint amely — az eltérő nyersanyagokra 
utalva — a korabeli műhelyek elválasztásának is egyik kiindulópontja lehet. A felhasznált agyag 
különbözősége nagyon gyakran együtt jár a készítési technika különbségeivel, s ilyen esetben 
különböző fejlődési fokon álló műhelyekre is következtethetünk. 

Az egyes századok kerámiaanyagának bemutatását minden esetben az egyező korú, 
ausztriai műhelyekből importált háztartási edények típusainak bemutatásával zárjuk. Korábbi 
feldolgozásunk elsősorban a külföldi eredet, továbbá a műhelyjegyek meghatározását tekintette 
céljának,2 és az addig ismert leletek országos elterjedését akarta megvilágítani, ezért csak a leg
általánosabb típusokat mutat ta be. 

XII I . SZAZAI) 

F E H É R KERÁMIA 

A magyarországi kerámiaanyagban a XII . század végén lép fel egy új, fehérre vagy sárgás
fehérre égő agyagfajta használata, amelyet a XII I . században főleg a Kárpát-medence középső 
és északi vidékein a fazekasműhelyek egy része használni kezd.3 Tetszetős világos színe miatt, 
amely az edények tisztán tartását is kedvezően befolyásolja, falusi és városi lakosság egyaránt 
előnyben részesítette; és úgy látszik, csak néhány olyan vidéken nem terjedt el, ahol megfelelő 
agyaglelőhelyek nem voltak és amelyek az ilyen kerámiát készítő fazekasok kereskedelmi kör
zetéből is kiestek. E fehér agyag használata a magyar fazekasság gyakorlatában egészen a XIX. 
századig folyamatosan nyomon követhető.4 

A palota leletanyagában a XII I . század második felében ilyen cserépből fazekak, bögrék, 
tálak, csészék, palackok és kancsók fordulnak elő. A fazekak csoportjában két fő típust különböz
tethetünk meg. Az első zömökebb, jellegzetes fazékforma, erősebben domborodó vállal, öblösebb 
testtel. A másodiknál az edény nyújtottabb, s az edényszáj ugyanolyan széles vagy szélesebb, 
mint a test. Az első típus tulajdonképpen a X—XII. században általános közép-európai fazék
forma továbbfejlődése. Az ide sorolható edények általában 12—22 cm magasságúak; az égés- és 
koromnyomok bizonyítéka szerint főzésre használták őket. Ritkábban előfordulnak nagyobb, 
26—30 cm magas tárolóedények is. Díszítésük minden esetben — az egész edény testen vagy a 
a felső kétharmad részen — csigavonalban körülfutó mélyen bekarcolt vonal. Néhány ritka esetben 
az egyenes vonaldísz legfelső sorát a fazék vállán körülfutó egyszerű hullámvonal keresztezi. 
Műhelyjegy — plasztikus kereszt alakú vagy körbefoglalt kereszt és rács formájú fenékbélyeg 
formájában — a palotai leletanyagban nagyon ritkán fordul elő. Technikai vizsgálatuk5 arra 
mutat, hogy egyszerű kézikorongon, hurkatechnikával készítették a környék háziipari keretek 
között dolgozó fazekasai. Már a XIII . század végén készülhettek azok a példányok, amelyeken 
a bekarcolt vonal dísz egyenletesebb forgású — tehát nehezebb típusú kózikorongra utal — s ame
lyeken az edény test simítása a korong gyors forgatása közben nemcsak a nyakra ós peremre, de 
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1—2. kép. XIII. sz.-i fazekak 

3—5. kép. XIII. sz.-i bögrék 

22 Gerevich: Budapest régiségei 337 



6—7. kép. XIII . sz.-i csésze és tál 

8—9. kép. X'll.1- sz.-i palackok 
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a váll és hasrészre is kiterjed. A fazekak pereme kettős tagolású. A fejlettebb típusoknál a két tag 
egymáshoz közelebb kerül és erősebb hornyot képez, vagy átmenetet alkot az ún. galléros 
peremtípus felé, amely a XIV. században gyakori. 

A bögrék az első fazéktípus kis méretű, 8—12 cm magas, nyomott arányú variációjából 
adódnak. Kis méretükhöz viszonyítva aránytalanul széles testűek. Peremük tagolása egyeseknél 
egyezik a fazékperemekóvel, másoknál a kettős tagolás alig látszik, ós így átmenetet alkotnak a 
a csészék típusa felé. A bögrék zömét szintén főzésre (valószínűen kásásabb, pépesebb ételeknél) 
használták. Az egyik nagyobb méretű példány száját, a perem csücskösre nyomásával, kiöntésre 
képezték ki. Néhány darabon a kezdetleges talpkarima is megfigyelhető — valószínűleg az eszter
gályozott faedények formájának hatásaként (5. kép). 

Étkezési célokra, főleg asztali használatra szolgáltak a tálak és csészék. Keskeny fenekű, 
tölcséresen kiszélesedő testű, gyenge vállkiképzésű edények ezek, tölcséres, tagolatlan peremmel. 
A 10—12 cm magas tálakra láthatóan kevésbé volt szükség, míg az 5—8 cm magas csészék 
— amelyeket evőedényként használtak — tömegesen fordulnak elő. 

Egyetlen díszük ezeknek is a vállon csigavonalban körülfutó bekarcolt vonal. A bögrék, 
tálak és csészék formájának kifejlődéseben bizonyára szerepet játszott Kelet-Németország és Cseh
ország XI—XII . századi nyugati szláv táltípusa. Ez hasonló formájú és díszítésű, de tagoltabb 
peremkikópzósű, gyakran a korabeli fazekakkal egyező.6 

A hatodik edénytípust a palackok képviselik. Jellegzetes a magas, felfelé szűkülő nyak és 
a széles, kissé tölcséres száj. A csigavonalban bekarcolt vonaldísz először az egész edónytesten, 
később csak a vállon helyezkedik el. Egy fejlettebb, talán már az 1300-as évek táján készült pél
dányon a vállon még bekarcolt, a hason viszont már bordázott felülettagolás jelentkezik (40. 
gödör, 68. kép 3). Egy töredéken az e korban más lelőhelyekről is ismert (Esztergom, Hatvan) 
barnásvörös festés látható (a díszítés formája azoktól eltérő, talán félkörös) ; az előbb említett 
analógiák párhuzamos, vízszintes sávozású festése viszont egy erősen sárgás (helyenként rózsa
színre égett) cserépből készült palack nyaktöredékén szerepel. Egy esetben megpróbálta a fazekas, 

^^;:^;-:-BA <.-.-^.:&,,,:,• ':-::f:'&^: .:..,..- ,..j:-mE^—, . u 
10—11. kép. XIII. sz.-i fazekak barna cserépből 
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hogy a palackformát korsóvá változtassa a száj csücskösre nyomásával és fül felrakásával. Bizo
nyosnak tartjuk, hogy megoldását az ekkor már hazánkban is ismert bécsi kancsók ösztönözték. 
Ezeknél ugyanúgy, mint a budai példányon, a fül nem a kiöntő ellentétes oldalán, hanem annak 
irányára mindig keresztben elhelyezve fordul elő, a jobb kézzel való öntés megkönnyítésére. (Az 
edénytest gyors simítása már a peremtől a has aljáig terjed, ez is arra mutat, hogy a század végén 
készülhetett.) Mint edénytípus, a palackforma —- az eddigi kutatások szerint — helyi fejlődés 
eredménye; alakuló formája már a IX. századi nyugati szláv kerámiában is megtalálható. 
Ezeket pedig a kutatók a Duna-vidéki későrómai avar—szláv műhelyekből származtatják.7 

A hetedik edénytípus, a kancsó, valószínűleg csak a század végén jelentkezik a palotában. 
A gótikus jellegű edónyforma, a bordás tagolású perem, a változatos mintájú festés — mind már a 
XIV. század felé mutat . A palotából előkerült példányok (40. gödör, 4, 6 — 7. kép) mind töredékek, 
de formájuk rekonstruálható a Dísz téri kút egyező ép példányai8 alapján. A forma kifejlődésének 
egyik korábbi — talán a század első feléből származó — példája Pilinről ismert.9 A budaiaknál 
zömökebb edény testét a peremtől talpáig vörös, párhuzamos sávozású festés díszíti; a vállra be
karcolt fésűs hullám vonaldísz a korábbi díszítésmód talán legutolsó alkalmazása. 

A pilini és a budai kancsók festése a minták kifejlődésének útját is jól mutatja. Először 
— a palackokon is megjelenő — párhuzamos sávokat alkalmaznak. Később két sáv között kettős 
körök — közben pettyekkel — jelennek meg, majd a kör-minta felezését (ami jóval könnyebben 
festhető a teljes köröknél) alkalmazzák a két sáv között. Végül a XIV. században, a korábbi rozetta-
motívum feladásával, az értelmetlenné vált pettyekből fogazás lesz. 

VÖRÖS ÉS BARNA KERÁMIA 

Amíg a vidéki lelőhelyek anyagában ebben az időben a vörös és barna színű edényanyag 
rendszerint igen jelentős, a budai királyi vár területén —- de a polgárvárosban is —• az ilyen színűre 
égő agyagból készült edények nagyon ritkán fordulnak elő. Ezt csak avval magyarázhatjuk, hogy 
az ilyen agyaggal dolgozó fazekasok kereskedelmi körzetéből Buda ebben az időben még kiesik és 
így az itteni piacra ritkábban hozzák termékeiket. 

A XI I I . századi leletegyüttesekben alig néhány fazék fordul elő vörösesbarna színű, 
homokkal soványított agyagból. Formailag és díszítésükben közel állanak a fehér fazekakhoz 
-— jelezve a különböző műhelyek szoros kölcsönhatásait —, de teljesen egyező típusokat nem talál
tunk. A belsejükben látható nyomok szerint ezek is kézikorongon, hurkatechnikával készültek, 
külső felületük azonban jól elsimított. Egyszerű, legömbölyített perem csak egy fazéknál található, 
a többinél a kettős tagolású perem fejlett változatait alkalmazták a fedő felfekvéséhez igazodva. 
Egy előkerült fedő az általános tölcséres formát képviseli, szélesebb, durván formált gombbal 
(69. kép 3). Az edények díszítése egyszerű bekarcolt hullámvonal, vagy gyakrabban a csigavonal
ban körülfutó egyenes vonal, mégpedig a vállon, vagy a nyaktól a has aljáig (69. kép 1—-2). 

Valószínűleg már a század végén készültek azok a vörös cserép edények (kancsók?), 
amelyeknél a fazekas kívül-belül fehér engobot használt és külső felületüket vörös fólkörmintás 
festéssel díszítette (69. kép 4). Külsőleg ezek az ismertetett festett fehér kancsókhoz hasonlíthattak, 
s így a budai piacon is könnyebben találtak vevőre. Csak a vásárlók igényéhez való igazodás10 

indíthatta a készítőt az ilyen bonyolultabb munkafolyamat végzésére. 

OSZTRÁK FAZEKASÁRU 

Az eddig feldolgozott leletanyag szerint a XI I I . század második felében az osztrák, első
sorban a bécsi fazekasműhelyek áruja már jelentős mértékben szerepel a hazai piacon. Százalék
arány és a használt kerámiaféleségek változatossága tekintetében a királyi udvartartás és a városi 
polgárság háztartásában a legjelentősebb. Egyes leletekből azonban már arra is következtethetünk, 
hogy több helyen a falusi jobbágyság háztartásában is megjelenik,11 természetesen ekkor még 
jóval szerényebb mértékben, mint a XV. század második felében. 

A budai palota anyagában az osztrák edényféleségek közül a leggyakoribbak a redukált 
tűzben szürkére égetett főzőfazekak. Az eltérő technika mellett jól megkülönbözteti a magyar 
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12—13. kép. Redukált égetésű fazekak bécsi műhely jeggyel. XIII . sz. 

fazekasság készítményeitől a legömbölyített, kihajló perem, a zömök, aránylag széles fenekű forma 
és a hazai edényeknél erősebb, vastag edényfal. Egyedüli díszítésük a fazék hasán vagy vállán ki
képzett lépőcsős kiugrás vagy szalagszerű megvastagítás. 

A fazekakhoz használt fedőkből eddig három különböző típust (14—15. kép) ismerünk. 
A leggyakoribb a harang alakú forma, vastag gombbal, a későbbi századok fedőformáihoz képest 
magasabb, öblös kiképzéssel. Ez az osztrák műhelyekben általános forma a XI I I . században12 

Csehország és Szilézia területén is megtalálható. Jellegzetes osztrák típus a tányér alakú fedő, 
közepén gombbal, vagy ritkán előforduló, pereméről behajló füllel. A gombos, tányér alakú fedőt 
a XII I . század második felében és a XIV. század elején — valószínűleg az erős ausztriai hatás 
következtében — egyes vidékeken a magyar fazekasság is átvette.13 A lapos gombfogantyús fedő
forma a XII I . század folyamán Kelet-Németországban is ismert. Az osztrák típustól csak annyiban 
tér el, hogy pereme alig emelkedik fel.14 A szokásos fazékforma mellett ritkábban előfordul az egész 
alacsony, zömök forma is (71. kép 1); valószínűleg pépesebb ételek főzésére használták. Kialakítása 
—• magasságától eltekintve — a fazekakkal egyező. Az osztrák bögretípusokból eddig csak egyetlen 
formát ismerünk e korból, nyakán és hasán sűrű bordázassál, a füle irányára keresztben álló ki-
öntőcsücsökkel (71. kép 3). 

A fazekak mellett a leggyakrabban előforduló osztrák edénytípus a kancsó. Jellegzetes az 
alig tagolt, magas perem és a kiöntőcsücsök irányára keresztben álló lapított hurkafül, amelynek 
hátát ferde bevagdalások díszítik. A vállat és hasat szalagszerű megvastagítás erősíti. A budai 
palotában majdnem minden 2—3 osztrák fazékra jut egy kancsó, ami a háztartásban szükséges 
edényféleségek arányát jóval meghaladja. Ebből arra következtethetünk, hogy az osztrák kerámia
anyag importja nemcsak a hazai fazekasság termelésének mennyiségét és minőségét volt hivatva 
kiegészíteni, hanem egyes áruféleségeknél már hiánypótló is volt. Köztudomású, hogy ebben az 
időben a hazai fazekasok palackokat készítenek ugyan, de folyadéktároló nagyobb kancsókat 
még nem. 
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14—16. kép. Ausztriai fedők és mécses. XIII, sz. 

Ritkábban előforduló edénytípus a lábas, ferdén felfelé álló fogantyúval; egyes esetekben 
láb nélkül (71. kép 4). A század vége felé már belülről mázzal bevont példány is megjelenik. Ilyen 
sütőedényeket — eddigi ismereteink szerint — a magyar városi fazekasság csak a XV. században 
kezd készíteni. Egyetlen lapos sütőtál fordult elő eddig, vastag fallal, grafittal kevert agyagból. 
A töredék alapján úgy látszik, hogy kissé szegletes, lekerekített sarkú formája lehetett (71. kép 7). 

Jellegzetes osztrák edénytípus az asztali használatra szánt folyadóktartó edény. Felső 
részén átívelő vederfül ós két vagy három, állatfej alakra kiképzett kiöntő van. Redukált égetésíí, 
szürke vagy kívül sárga, barnászöld mázzal bevont példányok töredékei a budai és a visegrádi 
palotában kerültek elő (17—20. kép). Az első teljes példányt15 egy budai polgárház leletegyüttesé
ből ismerjük (21. kép). 

17—20. kép. Állatfej alakú kiöntő-töredékek a ki
rályi vár területéről 
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A XII I . századi osztrák import jel
legzetes darabjai a lapos tányérka formájú 
cserépmécsesek. Peremükön, rendszerint há
rom helyen, ujjbenyomással kiképzett mé
lyedés szolgál a kanóc tartására (16. kép, 
71. kép 8—9). A következő században már 
helyi készítésű utánzataik is fellépnek. A 
cserép és bronz gyertyatartók szorítják ki a 
használatból ezt a világítási eszközt. 

A bemutatott osztrák edénytípusok 
példányai e korban leginkább szürke, redu
kált égetésű cserépből vannak.16 Grafittal 
kevert agyagból csupán a fazekak mintegy 
25%-a, valamint a lapos gombos fedők egy
két példánya készült. Egyes edénytípusok, 
mint a kancsók, mécsesek — úgy látszik —• 
nem is fordulnak elő grafitos agyagból. A 
fedők legnagyobb része is közönséges, redu
kált égetésű cserép. Néhány esetben, amikor 
a fazekas a redukált égetésnél keletkező 
szürke edény felületet nem tudta elérni, a 
szürkésbarna cserép külsejét grafitporral 
dörzsölte be. Ez a használat során helyen
ként lekopott. 

A fazekak még korongról leemelt, de 
már egyenletesen simított formát mutatnak. 
A harang alakú fedők korongon felhúzott példányok. A korongról történő levágás nyoma a gom
bon figyelhető meg. Az osztrák fazekasok a városi műhelyekben eszerint nehéz kézikorongon dol
goztak, é3 a kisebb edényfajtákat már szabályosan korongolták. Műhelyjegyeket csupán a fazekak 
egy részének peremén találunk. A budai palotából e korban eddig hét jegytípus ismert.17 Ezek és 
variációik feltehetően bécsi és más osztrák műhelyek jelzései. így pl. a korábbi feldolgozásunk
ban közölt 61/1. sz. jegy bécsi leletekben, az 58. sz. Enns, a 60/1. sz. pedig Linz leleteiben fordul elő. 
A műhelyjeggyel ellátott fazekak is redukált égetésűek, egyedül az 58. sz. jegy fordul elő néha 
grafitos agyagból készült fazékon is. 

21. kép. Korsó állatfej alakú kiontőkkel a XIII. sz. végé
ről (Buda, Dísz tér, kútlelet) 

XIV. SZÁZAD 

F E H É R KERÁMIA 
A fehérre égő agyagból készített edények e korban is túlnyomó többségét teszik ki a budai 

palota leletanyagának. Az edények legnagyobb részét még most is hurkatechnikás felépítéssel 
készítik. Nyomait azonban utólagos simítással most már jobban eltüntetik. Főleg a kisebb méretű 
formák (fedő, pohár) között nagyon gyakori már a szabályos korongtechnika (az edény felhúzása) 
alkalmazása. Az elkészült darabot még most is leemelik, tehát nem vágják le a korongról. Ezért 
tart juk valószínűnek, hogy e korszakban még a kézikorongot, de annak fejlettebb — egyenlete
sebben és hosszabb ideig forgó—változatát használják. A fazekak szabályosabb formát mutatnak, 
falvastagságuk egyenletesebb. Ez is a „nehéz" kézikorong általános használatára mutat . A gyors 
forgatás eredményeképpen az egész edónytestre kiterjed a felület elsimítása. A korábbi bekarcolt 
vonaldísz helyett a vállon vagy az egész edénytesten megtalálható bordázás díszíti a felületet, 
néha nagyon hangsúlyozott, éles formában. A perem kiképzésének nagyon változatos, tagolt 
formái lépnek fel. Gyakori a kihajló szögfej formához hasonlítható peremprofil, már a fedő fel
fekvéséhez alkalmazkodó formában (72. kép 2), a kissé legömbölyített peremtípus (72. kép 5), 
valamint a galléros peremek. Fenékbélyeges példányok — egyszerű körbe írt kereszttel — ritkán 
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22—23. kóp. XIV. sz.-i fazekak 

24. kóp. XIV. sz.-i fazék 

25. kép. XIV. sz.-i csésze 
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fordulnak elő. Az egyik ilyen fazék belsején a 
hurkatechnika nyomai jól látszanak (22. kép, 
72. kép 2). 

A fazekak egy részéhez már fedő is ké
szül, mégpedig az osztrák XI I I . századi harang 
alakú formánál tagolatlanabb kúpos formában. 
Alul néha bordázott kikópzésűek. Egyszerű, 
egész Közép-Európában általános formájuk a 
későbbi időben is megtalálható. Egyes példá
nyok már korongon felhúzva és levágva ké
szülnek. 

Tálat a budai anyagban eddig nem isme
rünk, a csészék azonban nagyon gyakoriak. A 
XII I . századi formából fejlődnek tovább, de 
átlagméretük annál kisebb; a perem alacso
nyabb, oldaluk bordázott, néha éles lépcsőkkel 
tagolt. Bemutatott variációik rendkívül jellem
zőek e korra (25. kép, 72. kép 7—9). 

A korábbi hazai fazekasság készítmé
nyei közül hiányzó pohárformákat ebben a szá
zadban kezdik először készíteni. Az ilyen asztali 
használatra szánt ivóedényeknek két típusa 
jelenik meg. A nagyobb méretű serlegtípus 
11—15 cm magas, egyszerű, legömbölyített 
peremmel. Derekán erős bordázásokkal tagolt, 
feneke felé elszűkülő (26. kép, 74. kép 1). Való
színűleg alapformáját alkotja a másik, finomabb 
talpaspohár típusnak (27. kép). Utóbbi rende
sen kisebb, 10—12 cm magas, fala vékonyabb, 
pereme élesen tagolt. Díszítését a hason sávban 
elhelyezett, sűrűn bekarcolt vonalsor adja. A 
poharak között gyakran találunk olyan példá
nyokat is, amelyeket még leemeltek a korong
ról; faluk már nem hurkatechnikával készült, 
hanem kihúzással. 

A palack-, korsó- és kancsóformákat e 
korban a palota leletei között csak töredékek 
képviselik. Egy részükön vörös festés található, 
s a mintát két párhuzamos sáv között elhelye
zett félköríves fogazott csíkok adják (74. kép 
8). A korsók szája erősen bordázott; a nyak 
belsején látható nyomok alapján már nem 
hurkatechnikával, hanem korongon felhúzva 
készültek. 

SÁRGA, RÓZSASZÍN ÉS VÖRÖS KERÁMIA 

E században már jóval gyakrabban 
jelentkeznek olyan edények, amelyek nem fehér
re égő agyagból készültek. Miután ezek között 
olyan formák is találhatók, amelyek fehér 
cserépből sohasem fordulnak elő, valószínűnek 
tartjuk, hogy ezeket más műhelyek készítették. 26—27. kép. XIV. sz.-i serleg és pohár 
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A XIV. századi budai anyagra jellemző a sárga és rózsaszínű fazekak tömeges megjelenése. 
A gyengén galléros peremprofilok mellett leggyakoribb a legömbölyített, visszahajló perem. Ez 
az osztrák fazekak peremformájával sokszor teljesen megegyezik. Ilyen fazekaknál néha a vállon 
körülfutó, forgó pecséthengerrel készített díszítést is találunk. A fazekak formája valamivel zömö
kebb, mint a fehéreké. Agyaguk egyenletes kidolgozású és keményre égetett (73. kép). Elvétve 
találunk olyan példányokat is, ahol a legömbölyített perem tetején egy helyen ujjnyomással ki
képzett mélyedés van. Ez az osztrák XIV. századi fazekak egy részén is előfordul, és egyes kutatók 
az osztrák anyag esetében műhelyjegynek tartják.18 Ritkábban előfordul a benyomkodásokkal 
csipkésre formált peremkiképzés is. Ez a díszítés a következő két évszázad folyamán már igen 
kedvelt. 

Sárga cserépből készült kancsó-leleteink csak töredékekben vannak. Szájuk erősen bor
dázott, kissé laposra nyomott hurkafülük hátán mély vágás húzódik. 

Vörös vagy barna cserépből az edény anyagnak csak kis százaléka készült. Gyengébben ki
égetett — a törésnél szürke — barna cserépből alig néhány fazék fordul elő. Egyiknek hasa felett 
gyenge bordázás fut körül, szegletes pereme kissé betüremlő (73. kép 16). Vörös cserépből — kívül 
fehér engobbal bevonva — találkozunk kancsó (vagy korsó?) formával is. Vállát párhuzamosan 
bekarcolt vonalak díszítik. 

Ekkor jelenik meg az osztrák mécsesek sárga vagy vörös cserépből készült másolata is 
(73. kép 9). 

Ugyancsak vörös cserépből készülnek a kis méretű, kívül bordázott falú tégelyek is, koron
gon felhúzott testtel és levágott fenékkel (73. kép 18—19). 

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy e korban éppen a sárga, rózsaszín és vörös kerámiák 
között találjuk leggyakrabban a fejlettebb fazekastechnikára mutató példányokat. A városi és 
udvari műhelyek kialakulását jelzik többek között: egy sárga, legömbölyített peremű fazéktöredék, 
száján a kemencében ráégett világoszöld mázfolttal; egy kis méretű vörös cserép palack, korongon 
felhúzott, szabályos kidolgozású formával, külsején csontsimára polírozott fehér engobbal bevonva, 
amelyet még párhuzamosan futó, vékony vörös, festett csíkok is díszítenek (28. kép); továbbá a 
pohár alakú vörös cserép kályhaszemek, belsejükön sárgászöld mázzal; vagy hagyma formájú 
korongon felhúzott kályhaszemek, tetejükön sárga vagy zöld mázzal (74. kép 10—11). A XIV. 
században már udvari műhelyek dolgoznak, hogy pl. a budai, visegrádi, esztergomi palotát és 
a pomázi kastélyt díszes kályhákkal lehessen felszerelni. Működésük a közeli fazekasműhelyekre 
is befolyással lehetett. 

OSZTRÁK FAZEKASÁRU 

Az osztrák fazekasműhelyek Magyarország felé irányuló exportja e korban is folytatódik. 
A budai palota anyagában a vásárolt edényféleségek közül az egyszerű főzőfazekak a leggyakorib
bak. Formájuk zömökebb, mint a XI I I . századiaké. A kigömbölyödő has teljesen eltűnik, a leg
nagyobb szélesség a vállvonalnál van, a legömbölyített perem még jobban megvastagodik (75. kép 1). 

A fedők elvesztik a korábbi harang alakot, laposabbá válnak (75. kép 8). 
Ebben a korban is megtalálható a lapos sütőtál, de meredeken álló, tagolatlan fallal 

(75. kép 9). Az osztrák edénytípusoknak e századból egy eddig egész egyedülálló fajtája a grafittal 
kevert agyagból készített hatalmas méretű tál, amelyből eddig csak két példány töredéke került 
elő. A nagyobbik a palotát átszelő K—Ny irányú, sziklába vájt udvar fenekén feküdt; eredetileg 
60 cm átmérőjű lehetett, széles, lapos, vízszintesen kiugró — 6,5 cm vastag —- peremmel, amely
nek alját kiemelkedő kötéldísz határolja. E felett a perem oldalát egykor valószínűleg fémlemezből 
készített abroncs erősítette, amelyet szabályos távolságokban a perembe süllyesztett szögek 
tartottak. A szögek lyukait a tál készítésekor s nem utólag fúrták. A tál oldalán bemélyedő ovális 
mezők sorakoznak, bennük felragasztott plasztikus emberfejek, tölcsér alakú fejfedővel. A mezők 
között erősen kiemelkedő bordákon egy-egy — mintából kinyomott és felragasztott — rozetta ül, 
köztük bélyegzővel benyomott koronás állatalak van. A perem lapos felső részén három benyomott 
bélyeg látható, mégpedig a 98. sz. jegy kétszer, a 97. sz. jegy19 egyszer (76. kép). 
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28. kép. Engobbal és festéssel díszített palaok a XIV. sz.-ból 
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A forma rekonstrukcióját egy várnegyedi polgárház kútjából előkerült20 kisebb példány 
tette lehetővé, amelynek feneke is megmaradt. Utóbbi formája és díszítéseinek rendszere az elő-
zőéhöz nagyon közel áll, de a díszítések és a műhelybélyegek más készítőre utalnak. Utóbbin műhely
bélyegként a 38/1. sz. jegy szerepel. 

A készítmények sorában újabb fajták is megjelennek. A palota egyszerűbb kályhái részére 
négyzetesre nyomott szájú, a kályha felső lezárásához háromszögletű tál alakú kályhaszemeket, 
a szemes kemencék részére pedig hagyma formájú és kupa alakú kályhaszemeket kezdenek szál
lítani (75. kép 11—13). Kupa alakú kályhaszemekből csak szájtöredékeket ismerünk (75. kép 
13); ezek a visegrádi és pesti XIV. századi hasonló jellegű példányoknál jóval nagyobbak (a pesti 
14 cm-es szájátmérőjével szemben 18 cm átmérőt mutatnak). A kupa alakú típus a kályhaszemek 
fejlődésének korábbi korszakára utal még, míg a szögletes kályhaszemek az eddigi kutatás szerint 
valószínűleg e században jelentkeznek először Közép- és Kelet-Európában. Az osztrák forma 
— melynek analóg példáját, XIV. századra keltezett leletegyüttesben, Ennsből ismerjük21 — sok
kal fejlettebb, mint a hasonló korú csehországi, kelet-németországi és lengyelországi típusok. Az 
utóbbiak még jobban megőrizték a korongon kialakított hengeresebb és hosszabb formát, amely
nél a szájnyílás aránylag kisebb.22 Valószínűnek tartjuk hogy az északi, hidegebb klíma miatt 
nagyobb méretű kemencéket ós kályhákat készítettek, s ezekhez a hosszabb formák alkalmasab
bak voltak. A négyzetes kályhaszemek nálunk a XV. század végén már országosan elterjednek, 
s akkor nagyobb részüket valószínűleg már hazai fazekasok készítik. 

A bemutatott XIV. századi osztrák készítmények legnagyobb része most is egyszerű, 
redukált ógetésű cserép, csak a fazekak kis hányada készül grafittal kevert agyagból. A három-
szögletűre alakított szájú kis olvasztótégelyek (75. kép 10) — a palotában működő ötvösműhely 
bizonyítékai — a tűzállóság fokozására természetesen mindig grafittal készülnek. Műhely jegyeket 
most is csak a fazékperemeken találunk. Eddig e korból több különböző osztrák műhely bélyegét 
[38/1, 62/1, 64, 66, 66/2, 79/1. sz. jegyek] ismerjük a palotából. Köztük már Tulln jegye is (44/1 
variációja és 44/2) előfordul. A bepecsételt bélyegeken kívül többször fordul elő az ujjbenyomá-
sokkal képzett kis mélyedés és a késsel készített ékvágás is (75. kép 1,7). 
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30—31. kép. XV. sz.-i festett kancsók 

XV. SZÁZAD 

FEHÉR KERÁMIA 
A fehér edények e században már kezdik elveszteni korábbi uralkodó szerepüket, s a század 

vége felé a palotában használt edényeknek csak 20%-át teszik ki. A század első felében a fazekak 
teste gyengén bordázott. Formájuk rendszerint zömökebb, nyakuk nyomottabb, mint a XIV. 
században, rendszerint korongról leemeltek, de a század végén már korongról levágott példányok 
is előfordulnak. A kancsók a XIV. századi formából fejlődnek tovább, de azoknál öblösebbek. 
A korábbi, karcsú aljú kiképzés teljesen eltűnik, s így az edény súlypontja az alsó részére kerül. 
A hangsúlyozott talpkarima most is sokszor megtalálható. A széles, lapos szalagfül rendszerint 
eléggé szervetlenül illeszkedik a vállrószhez (30. kép). A korsók hasonló testkikópzést mutatnak. 
Nyakuk aránylag rövid, a száj orsó formájú. Mindkét edénytípus általában vörös festéssel díszí
tett , ami mutatja, hogy asztali használatra szánták őket. A festett mintáknak két fajtáját talál
juk meg, mégpedig a XIV. században kialakult fogazott köríves festést, továbbá a XV. század 
elejétől kezdve az edény derekán elhelyezett két párhuzamos sáv közét kitöltő, háromszögben 
váltakozva jobbra és balra dűlő párhuzamos csíkozást (30. kép). A festés kezdetben durvább, 
később egyre szabályosabb és vékonyabb ecsetvonásokkal készül. 

A palackforma már csak kis méretű példányoknál fordul elő. Széles talpuk felett a karcsú 
alsó részből szélesedik ki a körte formájú test, amely törés nélkül folytatódik a rövid nyakban. 
A hasrészen két párhuzamos, festett, barnásvörös színű csík közét kitöltő ferde csíkok díszítik. Az 
egyik példányon (32. kép) jól megfigyelhető, hogy kézikorongon, de már felhúzva készítették. 
A korongról leemelték, de belsején az edényfal felhúzásának nyomai látszanak (33. kép). 
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32—33. kép. XV. sz.-i festett palack és korongozott belseje 
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34. kóp. XV. sz.-i poharak 



A talpas poharak főleg a század első 
felében nagyon gyakoriak. Formailag a XIV. 
századi típusokból fejlődnek tovább. Peremük 
élesen tagolt, a talp erősebben hangsúlyozott, 
gyakran karimás szélű. Egy-két esetben be-
vagdalásokkal kiképzett csavarodó kötéldísz
szerű talpkarimával is találkozunk. Egy ré
szük nagyon finoman iszapolt agyagból ké
szült és rendkívül vékony falú. Korongról 
leemelt ós levágott példányok egyaránt talál
hatók. Minden példány korongon felhúzva 
készült. Ritkábban fordul elő a zömökebb 
formájú, tagolatlan, hengeres peremű típus, 
hófehér cserépből. Ezek valószínűleg a század 
második felében a később említendő vörös 
cseréppoharakkal egy időben készülnek (34. 
kép). 

SÁRGA KERÁMIA 

Az egész század folyamán, főleg azon
ban a század derekától kezdve, megtalálhatók 
a sárga — néha sárgásvörös — kancsók, rit
kábban korsók. Vállukon körbefutó, korongolt, 
sűrű vonaldísz sávja helyezkedik el. Lapított 
hurkafülük, néha vastagabb szalagfülük csat
lakozásától kezdve a peremig három—négy 
soros bordázás található. Szájuk csücskösre 
nyomott. Korongon felhúzva és arról levágva 
készültek (36. kép). Gazdag sorozatuk fordul 
elő a Tabánban feltárt 71. sz. gödörben.23 

VÖRÖS KERÁMIA 

A század második felében, valószínűleg 
1460 és 1480 között egy jellegzetes edénycso
port lép fel a palota anyagában. Anyaga vö
rösre vagy vörösessárgára égő soványított 
agyag. Fazekak, bögrék, háromlábú füles 
bögrék, háromlábú nyeles lábasok, kancsók 
és ivópoharak tartoznak a csoportba. Jelleg
zetességük közé tartozik, hogy a fazekak mint
egy egyharmada belül zöld ólommázzal, kívül 
pedig fehér engobbal bevont. Ezek mindig 
füles példányok. A lábasok és kancsók csakis 
mázas, kívül engobos kivitelben készülnek. 
Minden példány korongon felhúzva ós arról 
levágva készült (78—79. kép). 

A fazekak 14—22 cm magasságúak. 
Az edénytest legnagyobb kiöblösödése a ma
gasság felső egyharmadába esik, míg a hasonló 
korú fehér fazékaknái a kiöblösödés lejjebb, a 
derékvonalban vagy közvetlen felette talál
ható. A fedő felfekvéséhez kiképzett szögfej-

35. kép. XV. sz.-i pohár 

36. kép. Sárga cserépkancsó. XV. sz. 
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forma, vagy néha kihajlóan legömbölyített peremük van. Egyes esetekben a perem alsó széle ujj-
benyomásokkal csipkézett. Az edény test egészen sima, csak a vállon találhatók párhuzamos, 
korongolt hornyolatok (37—38. kép). A bögrék hasonló, mindig füllel ellátott és mázas példányok. 
A lábas edények egy része három lábbal ellátott füles bögre (40. kép), más része lapos csésze for
májú, a peremhez csatlakozó belül üreges nyéllel. Ebbe eredetileg fanyelet helyeztek, s így könyí-
tették meg a lábas leemelését a szabad tűzhelyről (39. kép). 

Egy sima, hengeres szájú kancsó és egy orsószájú korsó mutatja, hogy a konyhaiak mellett 
asztali használatra szánt edények is készültek ebben a csoportban. Mindkét típus belül zöld máz
zal, kívül pedig fehér engobbal bevont (41. kép). Az ivóedényeket e csoportban csak egy pohár
forma képviseli, amely vörös cserépből hengeres vagy tölcséres, néha gyengén bordázott szájjal 
készült (43. kép). 

A bemutatott edénycsoport a palotán kívül a középkori Buda egész területén megtalál
ható,24 és ismert a királyi udvar közeli tartózkodási helyein is (Nyék, Pomáz, Visegrád). A leírt 
típusok gyakorisága e körzetben, valamint készítésük fejlettebb technikája arra enged követ
keztetni, hogy e csoport a budai városi fazekasság terméke. Mindenképpen fejlettebb városi mű
helyre utal ugyanis egyes edény fajtáknál az engob és máz következetes használata ebben a kor
szakban, amikor az országos átlagot tekintve a konyhai és asztali edények még mázatlanul 
készülnek. 

Hasonló jellegzetes csoportot alkotnak a vörös festésű kancsók, korsók és kis korsók. Az 
anyag ezeknél is vörös cserép, de máz nélkül. Külsejük — némelykor a belsejük is — fehér engob
bal bevont, felette vörös festéssel. A minta rendszerint három—három egymást keresztező ferde 
ecsetvonással kialakított rács, amely az edény oldalán többször is megismétlődik. A füleken egy
szerű párhuzamos keresztcsíkozás látható. A kancsók nyaka aránylag rövid, lapított hurkafülük 
van, szájuk bordázott. A kis korsók teste gömb formájú, erősen ívelő fülük orsós szájhoz csat
lakozik. Egyes daraboknak kis kiöntőjük is van. Olaj- vagy ecettartóként asztali használatra 
készültek (78, 44—45. kép). 

37—38. kép. Mázas és mázatlan fazék. XV. sz. második fele 

352 



39—40. kép. Belül mázas lábasok. XV. sz. második fele 

41—42. kép. Belül mázas kancsók. XV. sz. második fele 

23 Gerevich: Budapest régiségei 353 



Valamennyi festett edény korongon fel
húzva és arról levágva készült. E típusok is gya
koriak a középkori város területén. Mivel az 
előző csoporttal azonos időben lépnek fel, és 
anyaguk is egyező, arra gondolhatunk, hogy 
ezeket is a budai fazekasok készítették a vidék
ről piacra kerülő festett fehér kancsók kiszorí
tására. Alátámasztja ezt a véleményünket az a 
tény is, hogy az egyik példányon a kemencében 
rácseppent zöld mázfolt látható, ami azt bizo
nyítja: mázas edényekkel együtt égették. 

BUDAI DÍSZKERÁMIA 

Szórványosan a XIV. században és a 
XV. század első felében is találkozunk próbálko
zásokkal, hogy az asztali használatra megfele
lőbb és a gazdagabb fogyasztók számára is tet
szetősebb edényféleségek készüljenek. Az ilyen 
példányok gondosabb kivitelükkel, a forma fino-

43. kép. Mázatlan serleg. XV. sz. második fele 

44—45. kép. Vörös festésű, engobos kis korsók. XV. sz. második fele (Buda, Víziváros) 
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mabb tagolásával válnak ki az egyszerűbbek közül (28. kép). Nem érik el azonban azt a szintet, ami 
ahhoz szükséges, hogy a városi polgárság, vagy még inkább a feudális urak háztartásának drágább 
üveg- és fémedónyeivel is versenyre kelhessenek. Bár a bemutatott leletanyagunk a királyi udvartar
tás területéről származik, az edényanyag a XV. század közepéig csak mennyiségben és sokféleségben 
jelzi a gazdagságot, minősége csak a háztartás egyszerű konyhai szükségleteit szolgálhatta. Mindaz, 
ami minőségben ennél többet jelent és áránál fogva csak-módosabb fogyasztó számára elérhető, 
import áruként jelentkezik; így pl. a XI I I . század végén a mázas bécsi kerámia, a XIV. században 
a keleti mázas keménycseróp, a XV. században pedig a Rajna-vidéki és a morvaországi kőcserép, az 
olaszországi majolika. Ennek oka abban rejlik, hogy a magyar fazekasság — hasonlóan a cseh
országi, lengyelországi társaihoz — 1200 és 1450 között nem érhette el azt a fejlettségi fokot, amit 
a franciaországi, angliai, németalföldi, Rajna-vidéki vagy olaszországi fazekasság korán céhekbe 
tömörülő mesterei már elértek. E vidékeken a mázak használata, a kőcserépégetés, vagy a majolika-
technika bevezetése a magasabb igényű vásárló kielégítését, sőt nagyarányú export lehetőségét is 
biztosította. 

A budai fazekasság a XV. század második felében érkezik el arra a fokra, ami lehetővé teszi 
számára az egyszerűbb háztartási edények mellett az asztali díszkerámia készítését is. A palota 
leletanyagának eddig három csoportját — valószínűleg három különböző műhely készítményeit — 
választhattuk szét: 

I. fehér — néhány esetben sárga —, jól iszapolt agyagból készült poharak ós tálak; 
I I . vörösre égetett cserépből készült, fehér engobbal bevont poharak és tálak; 

I I I . a budai udvari műhely majolikaedényei. 
A legtöbb eddig előkerült példány az I. csoportba tartozik; mintegy 27 edényhez tartozó 

töredék. Ezek formailag négy típust képviselnek. A leggyakoribbak a szájuk felé ívesen kiszélesedő 
poharak, ferdén befelé álló peremmel. Kívülről az egész edény testet pecsételt dísz borítja, amelyet 
különböző formájú és mintájú pecsételőkkel készítettek. Egy-egy poháron 3—6 fajta különböző 
minta is található, vízszintesen körülfutó vagy ferdén haladó sorokban. Gyakran minden sorban 
másfajta pecsétminta következik.25 Egyes poharaknál a vállon vagy a derékon felragasztott plaszti
kus szamócadíszítés is sorakozik (46—47. kép). 

A második, ritkábban képviselt típus a hengeres testű, magas kupaforma, bevagdalt talp
karimával, pecsétdíszek és szamócák csigavonalban felfelé haladó és váltakozó sorával (49. kép). 

A harmadik, gyakoribb típusba a talpaspoharak tartoznak, hangsúlyozott talpkarimával, 
amelynek szélét bevagdalások csipkézik. A gömbölyded test felett tölcséres, sima perem van. 
Oldalukon felfelé hajló és kissé kiszélesedő fogantyú ül. Derekukon felragasztott plasztikus szamó
cák (50. kép). 

A negyedik, ritkábban előforduló forma a tál, meredeken álló, alacsony oldalfalán víz
szintes, lapos peremmel. A perem felső részét és a tál belsejét koncentrikus gyűrűkben és kereszt 
alakban sűrűn egymás mellett sorakozó pecsétdísz borítja (52. kép). Töredékben előkerült tálpere
men gótikus minusculákkal írt, ismétlődő bepecsételt szöveg olvasható: av. maria (53. kép). Az 
egyiken zöld, a másikon sárga máz van, amely a tálnak csak belső oldalát és peremét borítja. 

E csoportban eddig csak két fehér ós egy sárga mázatlan példány töredéke került elő (54. 
kép). A többi kívül-belül ólommázzal bevont. A külső máz legtöbbször világos fűzöld színű. A 
poharak belsejét viszont e példányoknál sárga mázzal vonták be, csupán egy esetben találtunk 
belül lilásbarna mázat. Néhány példánynál kívül sárga, belül zöld, vagy kívül-belül azonos színű 
máz fordul elő. A felragasztott szamóca- és tüskedíszek és a benyomott pecsétminták rendkívül 
változatosak. Az eddigi leleteken mintegy 50 fajtát sikerült megállapítani. Bár egy-egy példányon 
néha hat fajta is váltakozik, csak két olyan poharat találtunk, amelyen azonos pecsótminta 
ismétlődik meg. A mintákat valószínűleg fából faragott apró bélyegzővel készítették. Néhány 
esetben jól látható, hogy a bélyegző benyomása közben a fazekas a pohár belső oldalát ujjával 
támasztotta meg. 

A I I . csoportba tartozó díszkerámia a palota leletanyagában eddig csak két példányban 
fordult elő. A soványított agyagból vörösre égetett felületet fehér engobbal vonták be. I t t is szerepel 
az előző csoportnál ismertetett felfelé szélesedő pohárforma, oldalán hat fajta mintával, engobe 
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46—47. kép. Pecsételt díszű poharak, ill. töredékek. XV. sz. második fele 
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48. kép. Zöld- és sárgamázas díszpohár-töredékek a kápolna melletti udvar 7. rétegéből 

felett kívül-belül zöld ólommázzal (80. kép 6). 
Újabb formát képvisel egy magas oldalú tál, ferdén 
álló lapos peremmel. A bepecsételt minták közül, 
amelyek peremét és belsejét borítják, három az 
előző poháron is előfordul. Kívül a tál oldalán füg
gőleges, kivájt hornyok láthatók (55. kép, 80. kép 7). 

A budai díszkerámia I I I . csoportját a 
királyi majolikaműhely készítményei között talál
juk meg. Miután Mátyás király udvari műhelyé
nek szerepéről és különböző termékeiről már rész
letes feldolgozás jelent meg,26 itt csak néhány olyan 
darabot mutatunk be, amely a fentebb leírt I. és I I . 
csoport értékeléséhez nélkülözhetetlen. A majo-
likaműhelyhez köthető edényanyag egy részét 
ivópoharak alkotják. Formailag it t is az első típus 
a leggyakoribb: tölcséres, felfelé szélesedő pohár, 
ferdén álló peremmel (56—57. kép). Ezenkívül 
előfordul egy újabb forma is, amelynél a domború 
vállrészen sűrűn egymás mellett lapos fülek sora
koznak (58. kép). Az ide tartozó edények anyaga 
minden esetben vörös cserép, kívül-b3lül fehér 
ónmázzal borítva, amely azonban — ellentétben 
az olaszországi műhelyek készítményeivel — nem 
hófehér,27 hanem gyakran más színekkel szeny-

49. kép. Díszkupa. XV. sz. második fele 



50. kép. Szamócadíszes talpaspohár. XV. sz. második 
fele 

nyezett. Díszítésüket vízszintesen körülfutó 
vonalak vagy széles csíkok, valamint az általuk 
határolt sávokat kitöltő rácsminta, máskor 
szegletesen megtörő szalagminta vagy pálca 
köré csavarodó szalag alkotja. Majolika-tech-
nikával, kék, sárga, fűzöld színekkel fes
tették. 

A királyi műhely majolikapoharai egy 
időben készülhettek a palota majolika padló -
tégláinak első csoportjával (Mátyás és Beatrix 
emblémáival), amelynek keletkezési idejét a 
kutatás 1480 és 1484 közé helyezi.28 Erre mutat 
ugyanis az a körülmény, hogy a poharak min
táinak színezése a hatszögű és négyzetes pad
lótéglákon felhasznált színárnyalatokkal egye
zik, továbbá az a tény, hogy a díszítmények 
egy része — egyező korú faenzai tányérokon is 
szereplő törtvonalú szalagminta és a pálca köré 
csavarodó szalag — az első csoport padlótóg-
láinak szegély díszeként gyakran előfordul. A 
poharak díszítményeinek összhatása, a rajz már 
elmaradt a faenzai majolikák biztos rajzú kivi
telezésétől és inkább a korai olasz majolikák 
próbálkozó stílusához áll közelebb. E poharak 

51. kép. Talpaspohár-töredékek 
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52. kép. Kézmosótál. XV. sz. második fele 

vagy egy az edényfestéssel eddig nem foglalkozó olasz mester budai próbálkozásai, vagy a királyi 
műhely munkájába bekapcsolódó magyar fazekasok készítményei. Utóbbi feltételezést megerősíteni 
látszik az a tény is, hogy a majolikapoharak formakincse a korabeli olasz kerámiáétól eltérő, s mint 
láttuk, a palota kerámialeleteinek ólommázas díszpoharaiéval egyező. Ezektől eltér ugyan a dom
ború vállú, sokfüles töredék (58. kép), de formáját ez sem az olasz mintakincsből meríti, hanem a 
század második felében Magyarországon és főleg Budán gyakori lostitzei kőcserép kupák29 formai 
megoldását veszi át . 

A díszkerámiák I. és I I . csoportja, vagyis a pecsétmintás, ólommázas poharak és tálak 
legnagyobb része a XV. század fordulójának és a XVI. századnak szemétrétegeiből került elő, leg-

53. kép. Feliratos szélű táltöredékek 
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többször Mátyás-kori leletanyag — olasz ma-
jolikák, velencei üvegek, padlótéglák — kísé
retében. Ezek is a reneszánsz palota felszere
lésének pusztulásával kerültek lelőhelyükre. 
Néhány példány azonban már korábban kike
rült a használatból. így az I. csoportba tar
tozó zöldmázas pohártöredék és két zöld-sárga 
mázas töredék (48. kép) a kápolna melletti 
udvar 7. rétegében feküdt 1430 és 1481 közötti 
pénzek,30 valamint a XV. század második felé
ből származó leletek kíséretében. p]zek szerint 
az I. csoport készítési idejét az 1465 és 1485 
közötti évekre tehetjük. Megerősíti ezt az idő
meghatározást az a tény, hogy a II . csoport 
edényei — soványított agyagból vörösre ége
tett cserép zöld mázzal, egyes felületek máz 
nélkül, de fehér engobbal bevonva —technoló
giailag szorosan kapcsolódnak ahhoz a házi 
kerámiához, amely valószínűleg a budai faze
kasok termékeként a század második felében 
terjed el Budán és környékén. A díszkerámia I. 
és II . csoportja véleményünk szerint egy időben 
készült. A II . csoporthoz tartozó példányok 
ritkasága avval magyarázható, hogy ezek ke
vésbé tetszetó'sek, tehát másodrendűek voltak 

az udvartartás számára. Elég, ha utalunk it t az I. csoportnál alkalmazott ragyogó fényű mázakra,31 

és a képlékenyebb, kövérebb, fehér anyagra, amely a pecsétmintákat is jobban visszaadta, mint a 
soványított, durvább agyag. 

54. kép. Pecsételt díszű mázatlan pohártöredékek 

55. kép. Díszedény-töredék a II. csoportból 
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56—57. kép. Poharak a budai királyi majolikaműhelyből 

Л következőkben vizsgáljuk meg, hogy ennek az egységes jellegű — véleményünk szerint bu
dai — díszkerámiának létrejöttét milyen hatások befolyásolhatták. A külföldi műhelyek készítményei 
között egyező darabokat nem találunk, de a formakincs és díszítés részleteit tekintve felismerhet
jük azokat az összetevőket, amelyekből az I. 
és I I . csoport készítői merítettek. A karcsú, 
felfelé kissé ívesen szélesedő pohárforma a 
XV—XVI. századi európai ötvösség gyakorla
tában rendkívül kedvelt, és főleg Nyugat-, 
Észak- és Közép-Európa területén általános. 
Az emlékanyag bizonysága szerint ezt a for
mát a magyar ötvösség is jól ismerte.32 Né
hány esetben közép-németországi, ausztriai 
és magyarországi fazekasmesterek is felhasz-

ná lták, de mindig díszítetlen formában.33 A 
hengeres testű kupa-forma — ugyancsak a 
XV. század folyamán — a nyugati Rajna
vidék és Ausztria fazekasságának készítmé
nyei között kedvelt.34 A széles, meredek 
oldalú, lapos peremű tálforma — rendszerint 
ónozott rézből készítve —- a feudális és pol
gári háztartások kedvelt kézmosó edénye. 
Főleg étkezés közben használták. Köztük az 
Európa-szerte kedvelt nürnbergi — XV. szá
zadi — fémtálak díszítésében fordul elő gyak
ran a középkori Mária-kultusz különféle iko
nográfiái alkalmazása; ez két táltöredékünk 
,,ave — maria " feliratával jól párhu
zamba állítható. A felfelé hajló fogantyúk-
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58. kép. Fülesktvpa töredéke a királyi majolika
műhelyből 



59. kép. Pohártöredékek a visegrádi palotából 

kai ellátott talpaspoharak a Dél-Németország
ban és Ausztriában kedvelt „Kopf" forma cse
répváltozatai. Az eredeti mintakép a XIII—XVI. 
században gazdag díszítésű ötvösmunka és esz
tergályozott fapohár formájában egyaránt gya
kori volt. Kőcserépből a XV. századi siegburgi 
fazekasok is elkészítették. A budai talpaspoharak 
alakjához legközelebb álló német „Kopf" for
mák a XV. század második feléből származnak.35 

A budai díszkerámia I. és I I . csoportjára jellemző 
plasztikus szamóca- és tüske-díszek előképei — a 
XV. században -— Dreihausen és Siegburg kőcse-
rép poharain,36 valamint néhány ausztriai és 
csehországi fazekasműhely készítményein gyak
ran szerepelnek. A díszítés másik módja, a be
pecsételt minták alkalmazása, a leírt formában 
rendkívül ritka a középkori fazekasmunkákon. 
Tudtunkkal a XV. század folyamán csak egy mű
hely — a dreihauseni — él evvel a lehetőséggel; 
de csupán két fajta bélyegzőt használ, egész más 
jelleggel. Mint a fentiekből is látható, ennek az új 
kerámiacsoportnak a létrejöttében mind a for
mák, mind a díszítések tekintetében sok irányú 
hatás olvadt össze. Feltételezhetjük, hogy Budán 
dolgoztak azok a fazekasmesterek, akik ezt létre
hozták, hiszen a hatások szempontjából döntő 
dreihauseni és siegburgi kőcserép poharak itt már 
a század elejétől fogva gyakoriak voltak, és a le
letanyag tanúsága szerint Mátyás korában is 
használták őket. Hazai fazekasmesterségünk fej
lettségét bizonyítja, hogy egy esetben sem törekedett 
a minta puszta utánzására. Mestereink így egy 
olyan kerámiafajtát alkottak, amely — mint látni 
fogjuk — maga is újabb hatások eredőjévé, egyben 
pedig kiinduló pontjává vált a XVI. századi ma
gyar díszkerámiának is. 

A budai palotán kívül — amely eddig a 
legnagyobb lelőhelye a bemutatott csoportnak — 
más helyeken is felbukkantak már az l . és II . cso
port díszedényei. A visegrádi Mátyás-palota lele
tei között az I. csoportnak eddig három példá
nyát, köztük egy zöldmázas pohár és egy fehér, 
mázatlan tál töredékét ismerjük37 (59. kép). 

A pomázi királyi szálláshely kastélyából 
került elő egy másik zöldmázas pohár (60. kép). 

60. kép. Díszpohár a pomázi kastélyból 



61. kóp. Díszpohár töredéke a nógrádi várból 

Egy kívül zöld, belül sárgamázas töredékre pedig a nógrádi vár leletei között38 bukkantak (61. kép). 
Számos töredék található az esztergomi püspöki palota leletanyagában is.39 

Ugyancsak az I. csoportba sorolható a füleki várban (Filakovo) előkerült,40 peremén ós 
belsején díszített zöldmázas tál is. Ismerünk a fentieken kívül még egy díszpohár-töredeket a 
csorbakői várból. A plasztikus szamócákkal és bütykökkel ellátott zöldmázas darab, cserépanyaga 
és tagolatlan peremformája alapján, már más műhelyben is készülhetett.41 

62—63. kép. Mázatlan pohártöredékek (Szombathely, Múzeum) 
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64. kóp. Vörös cserépserleg Kóhyból 

Elterjedésük során a budai díszedé
nyek a vidéki fazekasmesterek készítményeire 
is sokhelyütt hatással voltak. Az eddig ismert 
ezt bizonyító néhány darab azt mutatja, hogy 
elsősorban az újszerű, pecsételt díszítés ragadja 
meg e fazekasok figyelmét, a máz alkalma
zása azonban még akadályt jelentett számukra. 
Részben a budai edényformákat — a kihajló 
falú poharat, tálat — is átvették, csak a szá
mukra idegenebb füles-talpaspohár utánzásá
tól álltak el. Nyugat-dunántúli mesterek ké
szíthették a szombathelyi múzeum két poha
rát.'12 Az egyik példánynál, a budaiakhoz ha
sonlóan, az egész felület díszített (62. kép), a 
másik példánynál a minták már háromszögű 
mezőkben helyezkednek el (63. kóp). Észak-
dunántúli fazekas műhelyéből kerülhetett ki 
két vörös cserépből készült díszedény. Egyik 
a budai II. csoport tálformájával rokon, Győr
ben került elő. Az egyszerű bélyegzős dísz csak 
a lapos peremen helyezkedik el, a tál belső 
oldalán fésűs hullámvonal fut körbe.43 A másik 
darab — lelőhelye a közeli Kóny — a század 
második felében gyakori serlegforma. A bepe
csételt minták ennél is háromszög alakban 

helyezkednek el, talpkarimája csipkézett (64. kép). Végül az Iváncsáról előkerült sárga táltöre
déket említjük még meg, amelynél ismét a belső oldalt díszítették44 (65. kép). 

Az eddig ismert néhány példány, amelynek korát a XV. század végére tehetjük, arra mutat, 
hogy egyes helyeken a vidéki mesterek elég gyorsan felismerték e díszítés alkalmazásának fejlettebb 
módját: a kevesebb fajta pecsételő felhasználása kötöttebb mintákban mutatósabb. A XVI. század 
folyamán — a máztechnika szélesebb körű elterjedésével — ezekből a gyökerekből fejlődik ki a 
magyar fazekasok készítményeinek egyik legszebb csoportja. 

OSZTRÁK FAZEKASÁRU 
Az importált osztrák anyagot a XV. században is megtaláljuk a budai palotában. Formai 

tekintetben bizonyos egyszerűsödés figyelhető meg. A behozott edények ugyanis majdnem teljes 
egészükben fazekakból állanak. Ugy látszik, 
hogy a magyar fazekasság a keresletet ekkor 
már mindenfajta edény féleség tekintetében 
ki tudja elégíteni. így csak a tartósságuk 
miatt most is kedvelt főzőfazekak kereske
delme volt kifizetődő. Ezek formailag a követ
kező században is használt, alig hasadó edé
nyek, kihajló, legömbölyített peremmel, amely 
általában vastagabb, mint a korábbiak. Rend
szerint most is redukált égetésûek, de a 
grafittal kevert anyagúak aránya nagyobb, 
mint előzőleg. Bécsi műhelyjegy mellett 
(40. sz. jegy) nagyon gyakori a tullni készít
ményeké is (44, 46/1. sz. jegy). Ismeretlen 
műhelyek is szerepelnek (66/1, 71, 81/2. sz. 

65. kép. Táltöredék Iváncsáról îGëJ)' 
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A palotában működő fémműhely ebben a században is osztrák olvasztótégelyeket használ. 
Ezek mind grafitos anyagúak, fenekükön Tulln (44. sz. jegy, és kis méretű variációi), egy esetben 
talán Bécs jegyével. A korábbi összeállításunkban szereplő műhelyjegyek egy része az it t felsorolta
kon kívül is e századba tartozhat.45 Mivel ezek olyan rétegekben talált edényeken fordultak elő, 
ahol a XV. század leletei már hódoltságkori anyaggal keverednek, kronológiai szempontból nem 
használhatók. 

FÜGGELÉK 
Az alábbiakban soroljuk fel azokat a lelőhelyeket (szemétgödröket vagy rétegeket), amelyek

nek leletanyagából az egyes századok jellegzetes kerámiáit a típustáblák részére kiválasztottuk. 
A leletekkel együtt előkerült pénzek részletes feldolgozása Huszár Lajosnak a jegyzetben idézett 
cikkében található, itt csak a keltezés szempontjából felhasználható szélső időhatáraikat közöljük. 

XII I . SZÁZAD 

A kor anyagának áttekintéséhez a palotában feltárt hét, sziklába vájt verem teljes lelet
anyagát használtuk fel. Ezek között időrendi különbséget tenni nem lehet, mivel a XII I . század 
második felét felölelő leletanyaguk egységes jellegű.46 Fejletlenebb és — a század utolsó éveire 
tehető — szabályos kidolgozású fejlettebb formák együtt fordulnak elő. Feltöltésük röviddel az 
1300-as évek után már megtörtént. A típustáblákon szereplő darabokat az alábbi helyekről 
választottuk ki: 

12. gödör; a K-i oldalon fekvő verem, gazdag XI I I . századi kerámia- és üveganyaggal : 67. 
kép 3. 

32. gödör; a K—Ny irányú sziklaárok É-i oldalán fekvő, sziklába vájt gödör, IV. Béla 
(1235—1270) és IV. László (1272—1290) 1—1 pénzével: 69. kép 1. 

33. gödör; a Nagyudvaron feltárt, sziklába vájt, négyzetes alaprajzú verem, XIII . századi 
kerámia- és üveganyaggal: 68. kép 5, 71. kép 4. 

40. gödör; a Nagyudvaron feltárt négyzetes alaprajzú, sziklába vájt verem, XI I I . század 
végi bécsi típusú fillérrel: 66. kép 1, 4—5, 67. kép 3, 5, 7—8, 68. kép 3—4, 6—7, 69. kép 2, 4, 70. kép 
1, 3—8, 71. kép 2, 7—8. 

47. gödör; a D-i palotaszárny Anjou-kori helyisége alatt fekvő, sziklába vájt verem, I I I . 
Endre(1290—1301) pénzével: 66. kép 2—3, 67. kép 1, 4, 6, 68. kép 1, 70. kép 2, 71. kép 1, 3, 6, 9—10. 

Nagyudvar, kút; a 33. gödör mellett fekvő, kerek alaprajzú, sziklába vájt verem, kevés 
XII I . századi kerámiaanyaggal: 68. kép 2. 

A Szárazároktól D-re húzódó XII I . századi várfal belső oldala melletti rétegek (Sz. á. 
D. 2—3. réteg); a fal megépülése után ide került első középkori rétegek, XII I . századi leletanyaggal: 
71. kép 5 (egyező típus, de jól iszapolt barna cserépből készült fedő a 33. gödörben is feküdt). 

XIV. SZÁZAD 

A század kerámiatípusainak megismeréséhez jól felhasználhatók azok a szemétrétegek és 
feltöltési rétegek, amelyek a század végén kerültek lelőhelyükre, részben már Zsigmond uralkodása 
kezdetén meginduló tereprendezési és újabb építkezési munkák eredményeként. E rétegek min
denütt a XV. századi szint alatt fekszenek, a felső korhatárukat minden esetben Mária pénzei 
zárják. A korszakon belül részletesebb szétválasztás sajnos ez esetben nem lehetséges, mert Nagy 
Lajos és Róbert Károly pénzei is azonos rétegekben fordulnak elő. A bemutatott kerámiatípusokat 
az alábbi lelőhelyekről választottuk ki: 

Nagyudvar, sziklába vágott borospince előtti udvar fenekén fekvő szemétdomb (7. réteg); 
Róbert Károly (1308—1342) és Mária (1382—1385) 1 — 1 pénzével: 74. kép 10, 75. kép 10. 

Az előbbi lelőhely udvarának feltöltési rétege (6. réteg); Nagy Lajos (1342—1382) és Mária 
1—1 pénzével: 72. kép 7—8, 73. kép 1, 3—19, 74. kép 4—5, 75. kép 3, 5, 7—9, 11—12. 
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Az előbbi lelőhely borospincéjében fekvő réteg (5. réteg.) és az előtér feltöltési rétege (4. 
réteg, amely folytatása a 6. rétegnek); Mária pénzével: 72. kép 1—6, 74. kép 2—3, 6—7, 9, 11, 
75. kép 1—2, 6. 

Az előbbi lelőhely feltöltése (2—3. réteg); Anjou-kori kályhacsempékkel együtt: 75. kép 4. 
A Dunához vezető É-i zárófal kaputornya előtt fekvő réteg (É. Ï . 6. réteg) ; két Mária-denár 

(5. réteg) és két Nagy Lajos-denár, valamint bécsi dénár (1261—81) kíséretében, Anjou-kori címe
res kályhacsempékkel együtt: 74. kép 8, 75. kép 13. 

A Ny-i épületszárny I I I . helyisége középkori padlója alatti feltöltés (N. U. K. D. 1—2/a 
réteg); Nagy Lajos pénzével: 74. kép 1. 

A Szárazároktól D-re húzódó XII I . századi várfal külső oldalán fekvő fekáliaréteg (8. réteg); 
XIII—XIV. századi kerámiaanyag kíséretében: 72. kép 9. 

XV. SZÁZAD 

A leletanyag mennyisége ebben a században a legnagyobb, de pontosabb datálás szem
pontjából aránylag kevés réteg használható, mert ez időtől kezdve a palota területén a legtöbb 
helyen már azonos járószintet használnak. A típustáblák anyagát a kápolnától É-ra fekvő udvar 
legalsó feltöltési rétegeiből választottuk ki. Ezeknek edényei javarészt nem restaurálhatóak, de 
gazdag pénzanyag kíséretében feküdtek: 

8/C. réteg; 6 db 1386—1444 közötti pénzzel: 77 kép 4, 11. 
8. réteg; 15 db pénzzel, 1390 ós 1457 között: 77. kép 7. 
7/B. réteg; 16 db pénzzel, 1438 és 1465 között: 77. kép 5—6, 78. kép 2—6. 
7/A. réteg; pénzlelet nélkül, XV. századi leletanyaggal: 77. kép 8—10, 12. 
7. réteg; 19 db pénzzel, 1430 és 1481 között: 78. kép 1, 7—9, 12, 79., kép 6, 80. kép 

1, 3. 
A kápolnától É-ra fekvő kis épület Ny-i bejárata előtt, a küszöbszint alatt fekvő, sziklán 

ülő feltöltési réteg (X/A. munkahely, 8. réteg); 4 db Zsigmond-obulus (CNH. II . 125. A, 1390— 
1424) kíséretében, a réteg felső részén I. Ulászló (1440—1444) pénzével: 77. kép 1—3. 

J E G Y Z E T E K 

1 A szövegközi képanyagban utalunk olyan más bár sárgásabb tónusú kerámia a középkorban elő-
lelőhelyekről előkerült darabokra, amelyek vélemé- fordul: Szilézia és Dél-Lengyelország területe; i t t 
nyünk szerint ugyanannak a csoportnak változatait ilyen agyaglelőhelyek is vannak, edények készítésére 
képviselik. A lelőhelyet képaláírásban adjuk meg. azonban jóval kisebb mórtékben használták, mint 
Ha külön lelőhely és őrzési hely nincs feltüntetve, nálunk. Főleg Opole ós Boroszló (Wroclaw) leletei 
a lelet a budai palotából származik és a Vármúzeum- között fordul elő a XIII—XVI. században. 
ban található. 5 Holl I. : Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 177— 

2 Holll. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp.1955,147—190. 193. — Parádi N., Technikai vizsgálatok nópvándor-
3 Ma még nem tudjuk megrajzolni, hol voltak láskori és árpádkori edényeken. 1954. Régészeti 

ezek a fazekasműhelyek. A fehérre égő agyag bánya- Füzetek 12. Bp. 1959. 
szási helyeit sem ismerjük még kielégítően. A fehér G Z. Vana : Pam. Arch. (1958). —- E. Schuldl, 
kerámia elterjedési, tehát használati körzete termé- Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin 1956, 
szetesen túlnyúlik a műhelyek közvetlen környékén. 63. kép. 
Elterjedését szemlélteti: Holl I., Adatok a középkori 7 J. Poulik, Staroslovanská Morava. Praha 1948, 
magyar fazekasság munkamódszereihez. Bud. Rég. 200. — Z. Vana : Pam. Arch. (1956) 150. — Az 
XVII. köt. Bp. 1956, a cikkhez mellékelt térkép. avar kerámia részletes feldolgozásának hiánya miatt 

4 Kresz M., Fazekas, korsós, tálas [Ethno- még tisztázatlan, hogy keletről jövő hatások e fejlő-
graphia (1960) 297 — 377] c. tanulmányában foglal- désben milyen szerepet játszottak. 
kőzik XIX. századi használatával; adatai szerint 8 Holl I. : Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 
ilyen agyagból főleg a Gömör, Nógrád és Bihar 19. kép. 
megyei fazekasok készítettek főzőedényeket. Külföl- 9 Höllrigl J., Árpádkori keramikánk. Arch Ért. 
dön, észak felé, a legtávolabbi körzet, ahol hasonló, (1930) 157. 
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10 Kresz i. m.-ben is találunk adatokat arra, 
hogy mennyire döntően befolyásolja a vásárló ízlése 
— a megszokott forma és szín szempontjából — a 
fazekasműhelyek vásárlókörzetének kialakulását: 
„Amikor egy farkasfai mester a jakiak körzetébe 
tartozó Kemenesaljára kezdett járni, kénytelen volt 
tejesfazekait vörös földfestékkel leönteni, hogy a 
vörös jaki edényhez szokott vevőközönség megvásá
rolja." (329. old.) 

11 Holl I. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 174. 
— így Csuton, Esztergom—Szentkirályon; a legújabb 
szlovákiai kutatás szerint jelentős mértékű a Nagy
szombat melletti Fancal elpusztult középkori falu 
leletanyagában: B. Polla : Slovensky Národopis VII 
(1959) 517—559 (a XIII . század helyett tévesen a 
XIV. századra keltezve). 

12 K. Strauss, Beiträge zur Geschichte der mittel
alterlichen Keramik. Mannus Bd. 18. 1926. 

13 Az eddig ismert előfordulásokat főleg az ország 
nyugati felében találjuk. Részletes feldolgozásuk: 
Parádi N. : Fol. Arch. X (195S) 155—160. 

14 E. Nickel, Ein mittelalterlicher Hallenbau am 
Alten-Markt in Magdeburg. Berlin 1960, 75. 

15 Holl I. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 175. 
16 A közönséges cserép alkalmazására az ilyen 

készítmények hitelesítő jelzésének hiábavaló tilalmára 
részletesen: lásd az előző jegyzetben idézett helyet. 

17 Lásd a 15. jegyzetben idézett helyen az 57. 
kép felső két sorát. 

18 F. Wiesinger, Die Schwarzhafner und die 
Weisshafner in Oberösterreich. Jahrbuch des ober
österreichischen Musealvereins. Bd. 87. Linz 1937, 
102; Ennsben előkerült példányokon, a szerző szerint 
a XrV. század első feléből. 

19 Meghatározott műhelyhez még nem köthető. 
— Holl I. : Bud. Rég. XVI. köt. i. m. felsorolásában 
még tévesen mint kályhaoromzat szerepel, mert 
rekonstruált formája még nem volt ismert. 

20 Gerő Győző leletmentéséből. Vármúzeum. 
21 Wiesinger i. m. 94. 
22 Az első lengyelországi XIII—XIV. századi 

kályhaszemeket Varsó—Óváros ásatásából Swiechowska 
publikálta: Szkice Staromiejskie. Warsawa. 1955, 164. 
— Csehországból pedig a prágai vár ásatásánál kerül
tek elő töredékek, amelyeket e századra lehet keltezni : 
Zdenek Smetánka : Pam. Arch. (1958) 248—264. 

23 Oarády S. : Bud. Rég. XIV. köt. Bp. 1945, 
424—427. 

24 Így a Várban, Tabánban, Vízivárosban; gazdag 
sorozata került elő 1949-ben a Hat tyú u. 3. sz. alatt 
leletmentés során feltárt kútból. 

25 Két példány esetében megállapíthattuk, hogy 
a fazekas a minták bepecsételése előtt egy-egy gyenge 
vonallal a pohár testét vízszintes zónákra osztotta. 

26 Voit P., Hunyadi Mátyás budavári majolika
gyártó műhelye. Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 
83—138. 

27 Részletesebben: Voit i. m. 98—-106. 
28 Uo. 129—130. 

29 A morvaországi kupák hazai elterjedése és a 
budai példányok: Holl I. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 
1955, 159—161. 

30 Huszár L. : Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 
223. A lejjebb fekvő (7/A— 7/B—8—8/C) rétegekben 
— amelyeket korábbi pénzek datálnak — már 
pecsétmintás díszkerámia nem fordult elő; sem 
másutt az Anjou-kori ós Zsigmond-kori rétegekben. 

31 Technológiailag a különbség könnyen érthető. 
Az I . csoportnál alkalmazott fehér agyag felett az 
áttetsző ólommáz színe sokkal jobban előtűnik, mint 
a II . csoportnál a vörös cserép felett. Néhány esetben 
próbálkoztak az I. csoport esetében sárgára égő 
agyaggal is, de alkalmatlansága miatt felhagytak 
vele. (Csak 3 példány van 24 fehérrel szemben.) 

32 Vattai E., Budapesti ezüstlelet a XV—XVI. 
századból. Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 207. 

33 Magyarországi változataikat a XVI. századból 
összefoglalja: Parádi N., Ötvös és üvegpoharak késő
középkori cseréputánzatai. Fol. Arch. VIII (1956). 

34 Holl I . : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
17—19, 37—41. kép. — A. W. Molthein, Kunst u. 
Kunsthandwerk. XIII . köt. 1910, 95—96, 98. kép. 

35 Fejlődéstörténetükkel és használatuk körül
ményeivel részletesen foglalkozik: H. Kohlhausen, 
Der Doppelkopf. Zeitschr. f. Kunstwissenschaft 
XIV (1960) 24—56. — A külföldi példányok leg
nagyobb része kettőspohár, amelynél a kisebb pél
dány megfordítva fedőként ül az alsó darabon. 

36 Holl I. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
7—9, 22. kép. 

37 Schulek J . ásatásából, közelebbi lelőhelyük 
ismeretlen. 

38 Héjj Miklós 1949. évi feltárása; a kapii előtti 
metszetből. 

39 1934—38. évi kutatásból; restaurálatlan. Esz
tergom, Balassa Bálint Múzeum. 

40 Kalmár J. ásatása, 1944. Balassagyarmat, 
Múzeum. 

41 Szuhogy, Csorbakő vára; lt. sz.: 53.1068.35. 
Miskolc, Herman Ottó Múzeum. 

42 Savaria Múzeum; lelőhelyük ismeretlen. A 
rózsaszínű pohár 9,8 cm magas, lt. sz.: 3557. A szám 
nélküli barna töredék 5 cm magas; mindkettő mázat-
lan, kövér agyagból, korongon felhúzva. 

43 A győri Szeszgyár területén 1885-ben találták. 
Feneke hiányzik, kívül a fenék szélén késsel kivagdalt 
háromszögű mélyedések láthatók. M.: 6,5 cm, átm.: 
34,5 cm. Mázatlan. A pohár lelőhelye: Kóny, Tündér
sziget. M.: 11,5 cm. Mindkettő: Győr, Xanthus János 
Múzeum. 

44 Székesfehérvár, István Király Múzeum, lt. sz.: 
9394. 

45 Holl I. : Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
53—56. kép. 

4C Ezzel kapcsolatban lásd: Gerevich L.—Seitl 
K.—Holl I., Megjegyzések a budai vár XIII . századi 
ópítéstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő (1953) 
216. old. közölt táblán levő összehasonlítást. 
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86. kép. XIII. sz.-i fazéktípusok 



67^ kép . X I I I . sz.ri bögre-, tá l- , és csészetípusok 

Gerevich: Budapest régiségei 3 6 9 



kép. XIII . sz.-i palack- és kancsótípusok 
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69. kép. XIII . sz.-i fazék- és kancsótíptisok barna és vörös cserépből 
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70. kép. XIIT. sz.-i osztrák fa/ék- és fedőtípusok 
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71. kép. XIII . sz.-i osztrák kerámiatípusok 
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72i kép. XIV. s.z.-i fazék- és csészetípusok 
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73. kép. XIV. sz.-i edénytípusok sárga, barna, rózsaszín ós vörös cserépből 
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74, kép. XIVf.sz,-i edény- és kályhaszemtípusok 



kóp. XIV, sz.-i osztrák kerámiatípusok 
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76. kép . XIV. sz.-i ausztr ia i tá l 



77. kép. XV. sz.-i edénytípusok 
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78. kép. Vörös cserépedény-típusok. XV. sz. második fele 
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79. kép. Vörös cserépedény-típusok. XV. sz. második fele 
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80. kép. Budai díszkerámia-típusok. XV. sz. második fele 



/ . BOLL 

M I T T E L A L T E R L I C H E K E R A M I K A U S D E M B U R G P A L A S T V O N B U D A 

(13.—15. Jahrhundert) 

In der vorliegenden Abhandlung soll das in 
den mittelalterlichen Werkstätten Ungarns er
zeugte Gebrauchsgeschirr, sowie das prunkvolle 
Tafelgeschirr des 13. bis zur Schwelle des 16. 
Jahrhunderts aus dem Fundmaterial des Burg
palastes vorgeführt werden. Es wurde nicht die 
umfassende Darstellung des ganzen kerami
schen Fundmaterials, sondern eher ein Über
blick und der Werdegang der Entwicklung des 
für die verschiedenen Epochen charakteristi
schen Materials in einer kurzen Zusammenfas
sung angestrebt. Diesen Gesichtspunkt vor 
Augen haltend, mußten wir uns in der Haupt
sache an diejenige Schlußfolgerungen anlehnen, 
die aus den münzdatierten Fundkomplexen und 
Schichten gezogen werden konnten, da die For
schung — bei der heutigen Lage der Dinge — 
vor allem in der Frage der Zeitbestimmung eines 
weiteren gut datierbaren Materials bedarf. Da 
Fundorten und Fundkomplexe in. der in Vorbe
reitung befindlichen Monographie von L. Gere-
vich zusammengestellt sind, berufen wir uns 
auf die dort veröffentlichten Tafeln und Be
schreibungen als Beweismittel und überblicken 
die vorkommenden keramischen Leittypen le
diglich durch Zusammenstellung von chronolo
gischen Tafeln.1 

Um die charakteristischen Züge der Typen 
augenfälliger zu machen, werden wo möglich in 
der Tabelle die Haupt varian ten der Keramik
typen vorgeführt. — Bei der Gruppierung des 
Gefäßmaterials der verschiedenen Jahrhun
derte wurde die Scherbenfarbe berücksichtigt, 
die — indem sie auf die unterschiedlichen Roh
materialien hinweist — auch ein Ausgangspunkt 
für die Absonderung der zeitgenössischen Werk
stät ten darzustellen vermag. 

Mit der Verschiedenheit des benutzten To
nes geht vielfach die unterschiedliche Erzeu
gungstechnik einher und in solchen Fällen kann 
man auch auf die Entwicklungsstufen der 
Werkstätten schließen. 

Die Vorführung des keramischen Materials 
der einzelnen Jahrhunderte wird stets mit der 
Vorführung der Typen des aus österreichischen 
Werkstätten importierten Gebrauchsgeschirrs 
aus derselben Zeit abgeschlossen, Unsere frühe
re Bearbeitung steckte sich in erster Linie 
die Bestimmung der ausländischen Herkunft 
und die der Werkstattmarken zum Ziele und 
bestrebte die Verbreitung der bis dahin bekann
ten Funde im ganzen Lande zu beleuchten, aus 
welchem Grund wir bloß die allgemeinsten Ty
pen dargestellt hatten.2 

13. Jahrhundert 

Weiß gebrannter Ton 

Im ungarländischen keramischen Material 
t r i t t zu Ende des 12. Jahrhunderts die Anwen
dung eines neuen, weiß oder gelbilchweiß ge
brannten Tones auf, die im 13. Jahrhundert , 
insbesondere in den mittleren und nördlichen 
Gebieten des Karpatenbeckens bei einem Teil 
der Töpfereien zur Anwendung kam.3 Wegen 
ihrer gefälligen, hellen Farbe, die auch die Rein
haltung der Gefässe erleichterte, wurden sie 
sowohl von der dörflichen als auch von der städ
tischen Bewohnerschaft bevorzugt und waren 
scheinbar allein in jenen Gegenden nicht ver
breitet, wo es keine entsprechende Tonfundorte 
gab und die außerhalb des Handelskreises der 
Töpfer standen, die diese Keramik erzeugten. 
Der Gebrauch dieses weißen Tones läßt sich in 
der Praxis der ungarischen Töpferei ganz bis in 
das 19. Jahrhundert fortsätzlich verfolgen.4 

Im Fundmaterial des Burgpalastes kommen 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Töpfe, 
Töpfchen, Schüsseln, Schalen, Flaschen und 
Kannen aus solchem Ton vor. In der Gruppe der 
Töpfe sind zwei Haupttj 'pen zu unterscheiden. 
Der eine Typ ist eine gedrungene, typische 
Topfform mit stärker ausladender Schulter, 
breiterem Körper, beim anderen Typ ist das 
Gefäß länglicher, die Gefaßmündung hat die
selbe Breite wie der Körper oder ist breiter. Der 
erste Typ stellt eigentlich die Weiterentwick
lung der im 10.—12. Jahrhundert allgemeinen 
mitteleuropäischen Topfform dar. Im überwie
genden Teil sind sie 12—22 cm hoch; wie es die 
Brand- und Rußspuren bezeugen, wurden sie 
zum Kochen benutzt. Seltener kommen auch 
größere, 26—30 cm hohe Vorratsgefässe vor. 
Ihre Verzierung besteht bei allen aus tiefein
geritzten, am ganzen Gefäßkörper oder auf dem 
oberen Zweidrittelteil spiralförmig ringsum
laufenden Linien. Nur in ganz seltenen Fällen 
begegnen wir einer einfachen Wellenlinie, die 
um die Schultern des Topfes herumläuft und die 
oberste Linie der waagrechten Verzierung kreuzt. 
Eine Werkstattmarke — die plastisch kreuz
förmig ist oder ein von Kreis umfaßtes Kreuz 
darstellt, ferner die gitterförmige Bodenmarke 
— kommen im Fundmaterial des Burgpalastes 
nur äußerst selten vor. Ihre technische Unter
suchung5 weist darauf hin, daß sie auf einfacher 
Handtöpferscheibe in Spiralwulsttechnik von 
den im Rahmen der Hausindustrie arbeitenden 
Töpfern der Umgebung erzeugt wurden. Die 
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Exemplare, an welchen die eingeritzten Linien 
auf eine gleichmäßiger gedrehte Scheibe ver
weisen und die Glättung des Gefäßkörpers sich 
im Laufe der raschen Drehung der Scheibe 
nicht lediglich auf den Hals und den Rand be
schränkt, sondern auch auf den Schulter- und 
Bauchteil erstreckt, dürften bereits am Ende 
des 13. Jahrhunderts an einer Handtöpfer
scheibe von schwererem Typ angefertigt worden 
sein. Die Töpfe führen einen nicht untergriffigen 
Kragenrand, bei den entwickelteren Typen ist 
der Rand untergriffig oder bildet einen Über
gang zum sog. Kragenrandtyp, der im 14. Jahr
hundert häufig vorkommt. 

Die Töpfchen sind eigentlich kleine, 8—12 
cm hohe Varianten des ersten Topftyps. Im 
Vergleich zu ihren kleinen Maßen besitzen sie 
einen verhältnismäßig breiten Körper. Die 
Randprofilierung stimmt bei einigen mit der 
Ausführung der Topfränder überein, bei ande
ren ist die nicht untergriffige Profilierung kaum 
sichtbar und bilden auf diese Weise einen Über
gang zum Typ der Schalen. Der Großteil der 
Töpfchen wurde gleichfalls zum Kochen (wahr
scheinlich von flüssigen, breiigen Speisen) ge
braucht. Der Gefäßrand wurde mit der Hand 
zum Ausgießen schnauzenförmig geformt; (auf 
manchen Stücken ist auch der primitive Fuß
rand zu beobachten — wahrscheinlich eine Ein
wirkung der Form der gedrechselten Holzge-
fässe (Abb. 5). 

Zu Speisezwecken, insbesondere zum Tisch
gebrauch dienten die folgenden zwei Gefäßfor
men: die Schüsseln und die Schalen. Es sind 
Gefässe von schmalem Boden, mit sich trichter
förmig erweiterndem Körper, schwach ausgebil
deter Schulter und trichterförmigem, nicht pro
filiertem Rande. Der Bedarf nach den 10—12 
cm hohen Schüsseln war sichtbar geringer, die 
5—8 cm hohen Schalen, die als Speisegeschirr 
dienten, kommen indessen massenhaft vor. 
Auch diese tragen als einzige Verzierung die auf 
der Schulter umlaufende eingeritzte Spirallinie. 
In der Herausbildung der Form der Töpfchen, 
Schüsseln und Schalen fällt gewiß dem west
slawischen Schüsseltype Ostdeutschlands und 
Böhmens des 11.—12. Jahrhunderts eine Rolle 
mit ähnlicher Form und Verzierung zu, doch 
weist er ein stärker gegliedertes, oft ein den 
Töpfen dieser Zeit entsprechendes Randprofil 
auf.6 

Den sechsten Gefäßtyp vertreten die Fla
schen. Typisch für sie ist der hohe, nach oben 
zu verengte Hals und der breite, trichterförmige 
Mund. Die als Verzierung spiralförmig einge
ritzte Linie kommt zunächst am ganzen Gefäß-
körper, dann nur mehr auf der Schulter zur 
Anwendung. Ein entwickelteres, vielleicht be
reits etwa in den 1300er Jahren hergestelltes 
Exemplar führt auf der Schulter noch eine ein
geritzte, am Bauch indessen schon gerippte 
Oberflächengliederung (Abb. 68/3, 40. g.). Auf 

einem Bruchstück aus derselben Zeit ist eine 
auch von anderen Fundorten (Esztergom, Hat
van) bekannte braunrote Bemalung zu sehen 
(die — vielleicht halbkreisförmige — Verzierung 
weicht von jenen ab); die parallele, waagrecht 
gestreifte Bemalung der vorerwähnten Analo
gien kommt hingegen am Halsbruchstück einer 
Flasche aus stark gelblichem (stellenweise röt
lich gebranntem) Ton vor. In einem Falle ver
suchte der Töpfer die Flaschenform zu einem 
Krug umzuändern, indem er den Mund schnabel
förmig eindrückte und auch Henke^ ansetzte . 
Wir sind der festen Überzeugung, d aß die An
regung zu dieser Lösung die damals bereits hier
zulande bekannten Wiener Krüge gegeben ha
ben; bei diesen kommt der Henkel um das Ein
schenken mit der rechten Hand zu erleichtern, 
genau so wie beim Budaer Exemplar nicht 
gegenüber dem Schnabel, sondern stets im Win
kel zu diesem angebracht, vor. Die rasche Glät
tung- des Gefäßkörpers reicht bereits vom Rande 
bis zum unteren Teil des Bauches und weist 
auch darauf hin, daß dieses Stück am Ende des 
Jahrhunderts angefertigt werden dürfte. Als 
Gefäßtyp ist die Flaschenform den bisherigen 
Forschungen nach das Ergebnis von örtlicher 
Entwicklung; ihre Entwicklung nahm bereits 
im 9. Jahrhundert ihren Anfang und ist zu die
ser Zeit auch unter den Formen der westslawi
schen Keramik zu finden und die Forscher 
leiten sie von den spätrömisch-awarisch-slawi-
schen Werkstätten der Donaugegend ab.7 

Der siebte Gefäßtyp, dem wir begegnen, die 
Kanne — erscheint im Burgpalast annehmbar 
erst am Ende des Jahrhunderts. Die gerippte 
Profilierung des Randes, die abwechslungsrei
chen Muster der Bemalung, die unten schlanke 
Gefäßform von gotischem Charakter, weisen 
alle auf das 14. Jahrhundert hin. Die aus dem 
Palast bekannten Exemplare (40. g.) sind alle 
Fragmente, ihre Form läßt sich jedoch auf 
Grund der übereinstimmenden, intakt erhalten 
gebliebenen Exemplare am Brunnen vom Buda— 
Díszplatz8 rekonstruieren. Ein früheres Exem
plar der Formentwickelung vielleicht aus der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts, ist von Pilin 
bekannt.9 Der gedrungene Gefäßkörper, als der 
der Exemplare von Buda, ist vom Rand bis 
zum Boden mit roten parallelen Streifen ver
ziert, die auf die Schulter mit Kamm eingeritzte 
Wellenbandverzierung stellt die vielleicht zu
letzt angewandte Verzierungsweise der früheren 
Ornamentik dar. 

Die Bemalung der Budaer und Piliner Kan
nen zeigt auch gut die Entwicklung, die die Mus
ter durchmachten. Zunächst waren es parallele 
Streifen (die auch auf den Flaschen erschienen), 
später Doppelkreise zwischen zwei Streifen mit 
Tupfenverzierung, sodann folgte die Halbierung 
des Kreismusters zwischen den zwei Streifen 
(was viel leichter als die ganzen Kreise zu 
machen war), schließlich im 14. Jahrhundert , 
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als das frühere Rosettenmotiv aufgegeben wur
de, ist aus den bereits sinnlos gewordenen Tüpf-
chen das Zahnmuster hervorgegangen. 

Rot und braun gebrannter Ton 

Während zu dieser Zeit im Fundmaterial der 
Provinz das rote und braune Gefäßmaterial in 
der Regel sehr bedeutsam ist, kommen im Be
reich des königlichen Burgpalastes von Buda 
— aber auch in der Bürgerstadt — solche Ton-
gefässe sehr selten vor. Dies läßt sich allein 
damit erklären, daß Buda zu dieser Zeit noch 
außerhalb des Handelskreises der Töpfer gelegen 
ist, die solchen Ton benutzt und sie daher diesen 
Markt nur seltener mit ihren Erzeugnissen auf
gesucht haben. Im Fundkomplex des 13. Jahr
hunderts kommen einige Töpfe aus rötlich
braunem, mit Sand gemagertem Ton vor. Der 
Form und der Verzierung nach stehen sie den 
weißen Töpfen nahe — zeigen die Vielfältigkeit 
der Vechselbeziehungen zwischen den verschie
denen Werkstätten —, jedoch völlig gleiche 
Typen haben wir nicht gefunden. Wie es die im 
Inneren sichtbaren Spuren verraten, sind auch 
diese auf der Handtöpferscheibe in Spiralwulst
technik, doch mit gut geglätteter Außenfläche 
angefertigt worden. Einfacher, abgerundeter 
Rand findet sich nur an einem Topf, bei den 
übrigen wurden die entwickelten Varianten des 
zweifach profilierten Randes angewendet, der 
sich der Form des Deckels anpaßt. Ein zum 
Vorschein gekommener Deckel vertritt die all
gemeine gewölbte Form mit breiterem, grob 
geformtem Knaufgriff (Abb. 69/3). Ihre Ver
zierung besteht und zwar nur auf der Schulter 
oder vom Hals bis unter am Bauch aus einfa
chen Wellenlinien oder vielfach aus einer waag
rechten Linie, die spiralförmig ringsum läuft 
(Abb. 69/1—2). 

Die rot gebrannten Tongefässe (Kannen?), 
welche der Töpfer außen und innen mit weißer 
Engobe überzog und die Außenfläche mit rot
bemaltem Halbkreismuster verzierte, wurden 
vermutlich bereits am Ende des Jahrhunders 
gefertigt (Abb. 69/4). Ihr Charakter dürfte den 
weiter oben beschriebenen, bemalten weißen 
Krügen ähnlich gewesen sein und auf diese 
Weise auch auf dem Markt von Buda leichteren 
Absatz gefunden haben. Allein die Anpassung 
an die Ansprüche der Käufer10 konnte den 
Erzeuger der Ware zu einem so komplizierten 
Arbeitsprozeß verleiten. 

Österreichische Töpferware im 13. Jahrhundert 
in Buda 

Dem bisher bearbeiteten Fundmaterial nach 
spielte bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts die Ware der österreichischen, insbe
sondere der Wiener Töpferwerkstätten eine be
deutende Rolle auf dem hiesigen Markte. Im 

prozentualen Verhältnis und in der Mannig
faltigkeit der gebrauchten Keramiktypen ist sie 
im königlichen Hof und im Haushalt des städ
tischen Bürgertums am bedeutsamsten, doch 
kann man aus einzelnen Funden bereits darauf 
schließen, daß zu dieser Zeit naturgemäß noch 
in viel bescheidenerem Maße als in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts diese Ware man
cherorts auch im Haushalt der dörflichen Leib
eigenen erscheint.11 

Im Material des Burgpalastes von Buda 
kommen von den im Gebrauch gestandenen 
österreichischen Gefäßtypen die Kochtöpfe am 
häufigsten vor, die im reduzierten Feuer aus 
grau gebranntem Ton erzeugt wurden. Nicht 
allein durch die abweichende Technik sind sie 
von den Erzeugnissen der ungarischen Töpferei 
gut zu unterscheiden, sondern auch durch den 
abgerundeten, ausladenden Rand, die gedrun
gene, unten verhältnismäßig breite Form als 
sie bei den einheimischen Gefässen ist, zu wel
chen Merkmalen sich noch die viel dickere Ge
fäßwand gesellt. Ihre einzige Verzierung besteht 
in der am Bauch oder auf der Schulter des Top
fes ausgebildeten treppenartigen Profilierung 
oder in Leisten. 

Von den Deckeln, die zu den Töpfen benutzt 
wurden, sind uns bislang drei verschiedene Ty
pen bekannt (Abb. 14—15). Am häufigsten 
kommt der glockenförmige Knauf deckel vor, 
die im Verhältnis zu den Deckelformen der 
späteren Jahrhunderte höher und gebaucht aus
gebildet ist. Diese Form, die in den österreichi
schen Werkstätten allgemein war, ist im 13. 
Jahrhundert auch in Böhmen und Schlesien zu 
finden.12 Der tellerförmige Deckel mit niedrigem 
Knaufgriff oder die seltene Deckelform, worauf 
der Henkel vom Rande ausgehend eingebogen 
ist, stellt einen charakteristischen österreichi
schen Typ dar. Der mit einem Knauf versehene, 
tellerförmige Deckel ist in der zweiten Hälfte 
des 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
— vermutlich auf starken österreichischen Ein
fluß — in einzelnen Gegenden auch von der 
ungarischen Töpferei übernommen worden.13 

Der flache, tellerförmige Deckel mit Knaufgriff 
ist im 13. Jahrhundert auch in Ostdeutschland 
bekannt, weicht vom österreichischen Typ nur 
insofern ab, daß der Rand nicht so hoch hinauf
reicht.14 Neben der üblichen Topf form kommt 
seltener auch die ganz niedrige, breite Form vor 
(Abb. 71/1), dient wahrscheinlich zur Zuberei
tung von breiigen Speisen, ihre Ausbildung ist 
abgesehen von der Höhe dieselbe wie die der 
anderen Töpfe. Von den österreichischen Töpf
chentypen ist uns aus dieser Zeit bisher nur eine 
Form bekannt, nämlich die am Bauch und 
am Hals dicht gerippte, mit einer Schnauze, 
die zum Henkel in stumpfem Winkel steht 
(Abb. 71/3). 

Neben den Töpfen stellt den häufigsten öster
reichischen Gefäßtyp die Kanne dar. Typisch 
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für sie ist der kaum profilierte, hohe Mund und 
der zum Ausgußschnabel im Winkel stehende, 
gekehlte Wursthenkel, dessen Rücken schräge 
Schnittreihen verzieren. Schulter und Bauch 
sind mit Leisten versehen. Da im Budaer Burg
palast fast auf alle 2—3 österreichische Töpfe 
eine Kanne fällt, das verhältnismäßig weitaus 
mehr ist, als das, was in einem Haushalt ge
braucht wird, kann man darauf schließen, daß 
der Import der österreichischen keramischen 
Ware nicht nur die Produktionsmenge und die 
Qualität der einheimischen Töpferei zu ergänzen 
berufen war, sondern bei einzelnen Warensorten 
auch den- Mangel an solchen ersetzte. Es ist 
allgemein bekannt, daß zu dieser Zeit die ein
heimischen Töpfer allein Flaschen, jedoch keine 
größeren Kannen zur Aufnahme von Flüssig
keiten herstellen. 

Ein seltener Gefäßtyp ist der Grapen mit 
schrägem, aufrechtstehendem Griff; in einzel
nen Fällen ohne Fuß (Abb. 71/4); zu Ende des 
Jahrhunderts erscheinen bereits Exemplare, die 
innen mit Glasur überzogen sind. Die Herstel
lung solcher Backgefässe hat die ungarische 
Töpferei der Städte unseren bisherigen Kennt
nissen nach erst im 15. Jahrhundert aufgenom
men. Eine flache Backschüssel mit dicker Wand 
kam bisher nur in einem einzigen Exemplar vor, 
ie wurde aus einem mit Graphit gemischten 
Ton erzeugt; dem Bruchstück nach dürfte die 
Form etwas eckig, doch an den Ecken abgerun
det gewesen sein (Abb. 71/7). 

Ein charakteristischer österreichischer Ge
fäßtyp ist das für den Tafelgebrauch bestimmte 
Krug mit einem den oberen Teil überspan
nenden Bügelhenkel, mit zwei oder drei tier-
kopfförmig ausgebildeten Ausgüssen. Bruch
stücke von grauen, reduziert gebrannten oder 
außen mit gelber, bräunlichgrüner Glasur über
zogenen Exemplaren kamen in den Budaer 
(Abb. 17—20) und Visegráder Burgpalästen 
zum Vorschein; aus dem Fundkomplex eines 
Budaer bürgerlichen Hauses ist uns das erste 
komplette Exemplar bekannt15 (Abb. 21). 

Die charakteristischen Stücke des österrei
chischen Imports aus dem 13. Jahrhundert sind 
die tönernen Brennäpfe, in Form von flachem 
Tellerchen; zum. Aufnehmen des Dochtes dienen 
die gewöhnlich an drei Stellen des Randes mit 
Fingereindruck gebildeten Vertiefungen (Abb. 
16, 71/8—9). Im darauffolgenden Jahrhundert 
treten bereits örtlich hergestellte Nachahmun
gen auf, welche dann vön den neuen Beleuch
tungsgeräten, von den tönernen und bronzenen 
Leuchtern aus dem Gebrauch verdrängt werden. 

Die nachweisbaren Exemplare der vorge
führten österreichischen Gefäßtypen wurden in 
dieser Zeit zumeist aus grauem, reduziert ge
branntem Ton erzeugt;16 mit Graphit gemisch
ten Ton enthalten nicht mehr als 25 v. H. der 
Töpfe, es sind ferner ein oder zwei Exemplare 
der flachen Deckel mit Knaufgriff hergestellt 

worden, manche Gefäßtypen, wie z. B. Kannen, 
Lampen kommen aus Ton mit Graphitzusatz 
dem Anscheine nach gar nicht vor. Der größte 
Teil der Deckel ist auch aus gewöhnlichem, redu
ziert gebranntem Ton hergestellt; in einzelnen 
Fällen, als der Töpfer die durch reduzierten 
Brand entstehende große Gefäßfläche nicht zu
stande bringen konnte, rieb er das Äußere des 
graubraunen Tongefässes mit Graphitstaub ein, 
was sich im Gebrauch stellenweise abgenutzt 
hat. Während die Töpfe noch eine von der 
Scheibe abgehobene, jedoch bereits gleichmäßig 
geglättete Form aufweisen, stellen die glocken
förmigen Deckel bereits auf der Scheibe aufge
zogene Exemplare mit abgeschnittenem Knauf 
dar. Die österreichischen Töpfer arbeiteten dem
nach in den städtischen Werkstätten auf hand
gedrehten schweren Scheiben und drehten die 
kleineren Gefäßformen schon regelrecht. Werk
stattmarken finden wir lediglich am Rande bei 
einem Teil der Töpfe; aus dieser Zeit sind aus 
dem Budaer Burgpalast bisher sieben Typen 
bekannt.17 Diese und ihre Varianten sind an
nehmbar die Zeichen von Wiener und anderen 
österreichischen Werkstätten. So kommt z. B. 
das Zeichen Nr. 61/1 in Wiener Funden, das mit 
der Nr. 58 an Funden von Enns und das mit 
der Nr. 60/1 an Funden von Linz vor. Die mit 
Werkstattmarken versehenen Töpfe sind eben
falls von reduziertem Brand, allein das Zeichen 
Nr. 58 ist zuweilen auch an Töpfen anzutreffen, 
die aus Graphit enthaltendem Ton hergestellt 
worden sind. 

14. Jahrhundert 

Auch zu dieser Zeit stellen im Budaer Burg
palast die aus weiß gebranntem Ton erzeugten 
Gefässe den überwiegenden Teil des Fundmate
rials dar. Der größte Teil der Gefässe wird auch 
zu dieser Zeit noch in Spiralwulsttechnik her
gestellt, bloß werden die Spuren mit nachträg
licher Glättung besser verarbeitet. Es gibt je
doch bereits solche —• vor allem kleinere — 
Formen (Deckel, Becher), bei welchen die An
wendung einer regelrechten Scheibentechnik 
(Aufziehen des Gefässes) bereits sehr häufig 
vorkommt, obwohl das angefertigte Stück auch 
damals noch von der Scheibe abgehoben und 
nicht abgeschnitten wird. Aus diesem Grunde 
halten wir es für wahrscheinlich, daß man in 
dieser Epoche noch die mit der Hand gedrehte 
Scheibe aber in entwickelterer — schwererer — 
Form verwendet. Die Töpfe weisen eine regel
mäßigere Form auf, die Dicke der Gefäßwände 
ist gleichmäßiger, was ebenfalls auf den allge
meinen Gebrauch der schweren Handtöpfer
scheibe hinweist. Als Ergebnis der raschen Dre
hung erstreckt sich die Glättung der Fläche 
auf den ganzen Gefäß körper und an Stelle der 
als Verzierung früher eingeritzten Linien, ist 
die Fläche von einer allein auf der Schulter oder 
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auf dem ganzen Gefäßkörper gefindlichen Rip
penverzierung geschmückt, die zuweilen eine 
stark betonte, scharfe Form annimmt. Als Rand
verzierung treten äußerst mannigfaltige, profi
lierte Formen auf: vielfach begegnet man dem 
einem gebogenen Nagelkopf gleichbaren Rand
profil, in einer dem Aufliegen des Deckels ange
paßter Form (Abb. 72/2), dem ein wenig abge
rundeten Randtyp (Abb. 72/5), sowie den Kra
genrändern. Exemplare mit Bodenstempel (ein
faches Kreuz in einem Kreis) kommen selten 
vor; im Inneren des einen solchen Topfes sind 
die Spuren der Spiralwulsttechnik gut sichtbar 
(Abb. 22, 72/2). 

Ein Teil der Töpfe erhielt bereits auch schon 
einen kegelförmigen, weniger profilierten Dek-
kel, als es die österreichischen glockenförmigen 
Deckel des 13. Jahrhunderts sind. Die Wand ist 
zuweilen gerippt ausgebildet. Ihre einfache, in 
ganz Mitteleuropa allgemein verbreitete Form 
ist auch in den späteren Zeiten auffindbar. Ein
zelne Exemplare wurden bereits auf der Scheibe 
aufgezogen und danach abgeschnitten. 

Eine Schüsselform ist bisher aus dem Budaer 
Material nicht bekannt; Schalen kommen jedoch 
sehr häufig vor. Sie entwickelten sich weiter 
aus der Form des 13. Jahrhunderts, doch sind 

. ihre durchschnittlichen Maße kleiner; der Rand 
ist niedriger, die Seiten sind gerippt, zuweilen 
scharf treppenförmig gegliedert. Die vorgeführ
ten Varianten sind für diese Zeit äußerst charak
teristisch; die Form verschwindet später völlig 
aus dem Gefäßmaterial (Abb. 25, 72/79). 

Die Herstellung von Becherformen, die aus 
den Erzeugnissen der früheren einheimischen 
Töpferei fehlen, wird in diesem Jahrhundert 
aufgenommen. Es erscheinen zwei Typen der 
für den Tafelgebrauch bestimmten Trinkgefässe. 
Der größere, 11—15 cm hohe Bechertyp mit 
einfachem abgerundetem Rand, in der Mitte 
mit Gurtfurchen profiliert, gegen die Standflä
che verjüngt (Abb. 26, 74/1), stellt wahrschein
lich die Grundform des feineren Fußbechertyps 
dar (Abb. 27). Letzterer ist gewöhnlich kleiner, 
10—-12 cm hoch, mit dünnerer Wand und scharf 
profiliertem Rand; die Verzierung gibt eine am 
Bauch streifenförmig angebrachte dicht einge
ritzte Linienreihe. Unter den Bechern finden 
sich oft auch solche Exemplare, bei welchen der 
Boden noch von der Scheibe abgehoben, die 
Gefäßwand jedoch nicht mehr mit der Spiral
wulsttechnik angefertigt, sondern aufgezogen 
wurde. 

Die Flaschen-, Krug- und Kannenformen 
sind in den Funden des Burgpalastes dieser 
Epoche nur durch Bruchstücke vertreten; ein 
Teil von diesen ist rot bemalt, das Muster 
ergibt sich aus halbkreisbogigen gezahnten 
Streifen zwischen zwei parallelen Streifen (Abb. 
74/8). Die Krüge mit stark profiliertem Rand 
sind den im Innern des Halses sichtbaren Spuren 
nach nicht mehr in Spiralwulsttechnik herge

stellt, sondern wurden auf der Scheibe aufge
zogen. 

Gelb, rötlich und rot gebrannter Ton 

In viel stärkerem Maße als im vorherigen 
Jahrhundert erscheinen Gefässe, die nicht aus 
weißem Ton angefertigt wurden. Da unter die
sen vielfach auch Formen anzutreffen sind, die 
aus weißem Ton hergestellt nie vorkommen, 
halten wir es für wahrscheinlich, daß diese aus 
anderen Werkstätten stammen. 

Für das Budaer Material des 14. Jahrhun
derts ist das massenhafte Auftreten der gelben 
und rötlichen Töpfe charakteristisch; neben den 
schwach kragenförmigen Randprofilen ist das 
abgerundete, abgebogene Profil am häu
figsten, das mit dem Randprofil der österreichi
schen Töpfe oft völlig übereinstimmt. Diese 
Töpfe haben zuweilen auch eine an der Schulter 
umlaufende Rollstempel Verzierung. Die Form 
der Töpfe ist etwas gedrungener als die der wei
ßen; ihr Ton ist gleichmäßig verarbeitet und 
hartgebrannt (Abb. 73). Ab und zu sind auch 
Exemplare zu finden, wo sich am oberen Teil 
des abgerundeten Randes an einer Stelle eine mit 
Fingereindruck ausgebildete Vertiefung befin
det, was auch bei einem Teil der österreichischen 
Töpfe des 14. Jahrhunderts vorkommt. Einige 
Forscher halten dies bei dem österreichischen 
Material für eine Werkstattmarke.18 Seltener 
kommt auch die durch Fingereindruck zacken-
förmige Randausbildung vor; diese Verzierungs
art erfreut sich im Laufe der kommenden Jahr
hunderte bereits einer großen Beliebtheit. 

Aus gelb gebranntem Ton gefertigte Krüge 
sind in unserem Fundmaterial nur mehr in 
Bruchstücken vorhanden, die Krüge sind mit 
stark profiliertem Rand versehen, am Rücken
teil ihres ein wenig flach gedrückten Wursthen
kels zieht sich ein tiefer Schnitt entlang. 

Aus rot oder braun gebranntem Ton wurde 
nur ein geringer Prozentsatz des Gefäßmaterials 
hergestellt. Aus schwachgebranntem braunem 
(beim Bruch grauem) Ton kommen kaum einige 
Töpfe vor; über dem Bauch des einen Stückes 
läuft eine schwache Rippen Verzierung herum, 
sein eckiger Rand ist ein wenig eingestülpt 
(Abb. 73/16). Aus rot gebranntem Ton, von 
außen mit weißer Engobe überzogen, begegnen 
wir auch einer Kanne (oder einem Kruge?), an 
der Schulter mit parallel eingeritzten Linien 
verziert. 

Als Nachahmung der österreichischen Brenn
näpfe erscheinen zu dieser Zeit auch ihre aus 
gelb oder rot gebranntem Ton angefertigten 
Kopien (Abb. 73/9). 

Ebenfalls aus rot gebranntem Ton sind die 
kleinen Tiegeln mit gerippter Außenwand, mit 
auf der Scheibe aufgezogenem Körper und abge
schnittenem Boden erzeugt (Abb. 73/18—19). 

Es ist keinem Zufall zuzuschreiben, daß wir 
in dieser Epoche gerade unter den gelb, rötlich 
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und rot gebrannten keramischen Stücken am 
häufigsten diejenigen Exemplare finden, welche 
auf entwickeltere Töpfertechnik hinweisen. Am 
Rand eines gelb gebrannten Topfbruchstückes 
mit abgerundetem Rand ist die im Ofen ange
brannte hellgrüne Glasur zu sehen; eine kleine 
rot gebrannte Tonflasche mit einer auf der 
Scheibe aufgezogenen, regelrechten Ausarbei
tung, die Außenfläche mit beinglatt polierter 
weißer Engobe überzogen und auch noch von 
parallel laufenden, dünnen, roten, bemalten 
Streifen verziert (Abb. 28); rote Becherkacheln, 
innen mit gelblich-grüner Glasur, oder Rüben
kacheln, die auf der Scheibe aufgezogen wurden, 
oben mit gelber oder grüner Glasur (Abb. 74/10 
bis 11): all diese weisen darauf hin, daß sich 
städtische und Hofwerkstätten herausgebildet 
haben. Es darf nicht vergessen werden, daß im 
14. Jahrhundert bereits Hofwerkstätten arbei
ten um die Paläste von Buda, Visegrád, Eszter
gom und das Schloß von Pomáz mit prunk
vollen Öfen ausstatten zu können; diese ver
mochten auch auf die nahe gelegenen Töpfer
werkstätten Einfluß ausgeübt zu haben. 

Österreichische Töpferware im 14. Jahrhundert 
in Buda 

Die Ausfuhr der Österreichischen Töpfer
werkstätten nach Ungarn hält auch in diesem 
Zeitabschnitt an. Im Material des Burgpalastes 
von Buda kommen unter der gekauften Ware 
am häufigsten die einfachen Kochgefässe vor. 
Der Form nach sind sie gedrungener als die 
Typen des 13. Jahrhunderts; der rundliche 
Bauch verschwindet völlig, die größte Breite 
befindet sich an der Schulterlinie, der abge
rundete Rand ist noch mehr verdickt (Abb. 
75/1). 

Die Deckel verlieren ihre frühere Glocken
form, sie werden flacher (Abb. 75/8). 

Auch zu dieser Zeit ist die flache Backpfanne 
anzutreffen, jedoch mit senkrechter, ungeglie
derter Wand (Abb. 75/9). Eine ganz allein
stehende Form der österreichischen Gefäß-
typen dieses Jahrhunderts stellt die mächtige 
Schüssel dar, die aus mit Graphit gemengtem 
Ton angefertigt wurde; von dieser sind bisher 
nur Bruchstücke von zwei Exemplaren zum 
Vorschein gekommen. Das größere Exemplar, 
das am Grunde des in Felsen gehauenen, den 
Burgpalast in OW-Richtung durchquerenden 
Hofes vorgefunden wurde, dürfte ursprünglich 
einen 60 cm-Durchmesser, einen breit ausla
denden, flachen 6,5 cm dicken Rand gehabt 
haben, dessen unteren Teil eine hervorstehende, 
tauartige Verzierung begrenzt. Darüber war 
einst der Rand an der Seite mit einem Reifen — 
wahrscheinlich aus Metall — verstärkt, den in 
regelmäßigen Abständen in den Rand einge
senkte Nägel hielten. Die Nagellöcher hat man 
bereits bei der Anfertigung der Schüssel und 

nicht nachträglich gebohrt. An der Seite der 
Schüssel reihen sich eingetiefte ovale Felder, 
in diesen angeklebte plastische Menschenköpfe 
mit trichterförmiger Kopfbedeckung. Zwischen 
den Feldern sitzt auf stark hervortretenden 
Rippen je eine mit Form eingedrückte und 
angeklebte Rosette, zwischen diesen je eine mit 
Stempel eingedrückte Tierfigur mit Krone. Am 
oberen, flachen Teil des Randes sind drei einge
drückte Stempel zu sehen, zweimal das Zeichen 
Nr. 98, einmal das Nr. 9719 (Abb. 76). 

Die Rekonstruktion der Form ermöglichte 
ein aus dem Brunnen eines Bürgerhauses im 
Burgviertel zum Vorschein gekommenes,20 

kleineres Exemplar, dessen Boden gleichfalls 
erhalten blieb. Form und Verzierungsart des 
letzteren steht dem vorherigen sehr nahe, die 
Verzierungen und die Werkstattmarken wei
sen jedoch bereits auf einen anderen Erzeuger 
hin. Als Werkstattmarke trägt es das Zeichen 
Nr. 38/1. 

Unter den Erzeugnissen erscheinen auch 
neuere Formen: für die einfacheren Öfen des 
Palastes wird mit der Lieferung von Kacheln 
mit viereckig ausgezogener Mündung begonnen 
und zum oberen Abschluß des Ofens werden 
dreieckige Schüsselkacheln, für die Kachelöfen 
teils Rüben-, teils Becherkacheln verfertigt. 
Letztere zwei Formen weisen noch auf die 
frühere Periode in der Entwicklung der Kachel
erzeugung hin, während die Kacheln mit vier
eckig ausgezogener Mündung der bisherigen 
Forschung nach, in Mittel- und Osteuropa 
wahrscheinlich erstmalig in diesem Jahrhun
dert auftreten. Die österreichische Form, dessen 
analoges Beispiel aus einem Fundkomplex des 
14. Jahrhunderts von Enns bekannt ist,21 steht 
auf höherer Entwicklungsstufe als die böhmi
schen, ostdeutschen und polnischen Typer der 
gleichen Zeit. Letztere haben die auf der 
Scheibe gebildete zylindrische und längliche 
Form, bei welcher die Mündung verhältnis
mäßig kleiner ist, treuer beibehalten.22 Wir hal
ten es für wahrscheinlich, daß man wegen des 
nördlichen, kälterem Klimas größere Öfen herge
stellt hat, zu welchen die länglichen Formen 
geeigneter waren. Hierzulande waren die Ka
cheln mit viereckig ausgezogener Mündung zu 
Ende des 15. Jahrhunderts bereits allgemein ver
breitet und größtenteils wurden sie wahr
scheinlich schon von hiesigen Töpfern ange
fertigt. 

Der größte Teil der vorgeführten, öster
reichischen Erzeugnisse aus dem 14. Jahrhun
dert sind auch diesmal einfache, reduziert ge
brannte Tongefässe, bloß ein geringer Prozent
satz der Töpfe ist aus mit Graphit gemischtem 
Ton erzeugt. Die kleinen Schmelztiegel mit 
dreieckigem Mund (Abb. 75/10) —- Beweise für 
den Werkstatt der Goldschmiede im Palast — 
werden zur Erhöhung der Feuerbeständigkeit 
naturgemäß immer mit Graphit hergestellt. 
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Werkstattmarken finden wir auch in dieser Zeit 
nur auf den Topf rändern; bisher kennen wir 
aus dieser Zeit die Marken von 9 verschiedenen 
österreichischen Werkstätten (Marken mit der 
Nr. 38/1, 62/1, 64, 66, 66/2, 79/1) aus dem Burg
palast, darunter kommt bereits das Zeichen 
von Tulln vor (44/1, 44/2). Außer den einge
stempelten Zeichen begegnet man mehrmals 
auch den mit Fingereindruck gebildeten klei
nen Vertiefungen und auch mit Messer gemachte 
Keilschnitte sind anzutreffen (Abb. 75/1, 7). 

15 . Jahrhundert 

Die bis dahin führende Rolle der weißen 
Gefässe geht in diesem Jahrhundert nach und 
nach verloren, sie sind zu Ende des Jahrhun
derts nur mehr 20 v. H. der im Palast benutz
ten Gefässe. In der ersten Hälfte des Jahrhun
derts ist der Körper der Gefässe schwach ge
rippt. Ihre Form ist in der Regel gedrungener, 
ihr Hals gedrängter als im 14. Jahrhundert 
und verfügen über einen von der Scheibe abge
hobenen Boden. Zu Ende des Jahrhunderts 
kommen bereits auch von der Scheibe abge
schnittenen Exemplare vor. Die Kannen ent
wickeln sich aus der Form des 14. Jahrhunderts 
weiter, sind jedoch bauchiger als jene, die 
frühere Ausbildung mit schlanken Boden ver
schwindet völlig und auf diese Weise wird 
der Gewichtspunkt des Gefässes bereits auf 
den unteren Teil verlegt. Der betonte Fuß 
ist auch zur Zeit oft anzutreffen. Der breite, 
flache Bandhenkel fügt sich in der Regel nicht 
als eng hinzugehörender Bestandteil der Schul
ter an (Abb. 30). Eine ähnliche Körperausbil
dung zeigen auch die Krüge mit verhältnis
mäßig kurzem Hals und spindelförmigem Rand. 
Beide Gefäßtypen sind fast immer rot bemalt, 
was darauf hinweist, daß sie für den Tafel
gebrauch bestimmt waren. Zwei Arten der ge
malten Muster sind anzutreffen, nämlich die 
sich im 14. Jahrhundert ausgebildete, gezahnte, 
bogenförmige Bemalung und die an der Mitte 
des Gefässes angebrachte, nach rechts und links 
neigende parallele Streifung, die den Zwischen
raum der zwei parallelen Streifen ausfüllen 
(Abb. 30). Die Bemalung ist anfangs gröber, 
wird jedoch späterhin mit stets regelmäßige
ren und dünneren Pinselstrichen ausgeführt. 

In geringerer Anzahl tri t t auch jetzt noch 
die Flaschenform auf, doch nur mehr bei klei
neren Exemplaren. Über ihrem breiten Boden 
breitet sich aus dem schlanken unteren Teil der 
birnenförmige Körper aus, der sich ohne Um
bruch im kurzen Hals fortsetzt. Den Zwischen
raum am Bauchteil, der zwischen den zwei 
parallelen Streifen ausgespart ist, zieren schräge 
Streifen in bräunlichroter Farbe. Auf einem 
Exemplar (Abb. 32) ist gut zu beobachten, daß 
es auf einer Handtöpferscheibe, jedoch bereits 
aufgezogen hergestellt worden ist: den Boden 

hob man zwar von der Scheibe ab, doch spre
chen Spuren im Inneren der Flasche dafür, daß 
die Gefäßwand aufgezogen wurde (Abb. 33). 

Die Fußbecher kommen, vor allem in der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts sehr häufig 
vor; ihrer Form nach entwickeln sie sich aus 
den Typen des 14. Jahrhunderts weiter, ihr 
Rand ist scharf profiliert, der Fuß stärker 
betont, vielfach mit krempenartig geform
tem Band; in ein-zwei seltenen Fällen begegnen 
wir auch dem mit Einschnitten gebildeten, 
tauartig gedrehten Fußrand. Ein Teil dieser 
Ware mit ungewöhnlich dünner Wand ist sehr 
feingeschlämmt; abgehobene und von der 
Scheibe abgeschnittene Exemplare finden sich 
in gleicher Weise; ein jedes Exemplar ist bereits 
auf der Scheibe aufgezogen erzeugt worden. 

Seltener kommt der unprofilierte Typ von 
gedrungener Form und mit zylinderförmigen 
Rand vor, der aus schneeweißem Ton auf der 
Scheibe aufgezogen wurde; diese stammen 
wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts, also aus der gleichen Zeit, wie 
die nachher zur Besprechung kommenden roten 
Becher (Abb. 34). 

Gelb gebrannter Ton 

Im Laufe des ganzen Jahrhunderts, zumal 
aber von der Mitte des Jahrhunderts an, sind 
die gelben — zuweilen gelblichroten — Kannen, 
seltener Krüge anzutreffen. Ihre Schultern sind 
mit einem umlaufenden, mit Formholz dicht 
gerilltem Band verziert, von der Stelle, wo sich 
der flache Wursthenkel, zuweilen der dickere 
Bandhenkel anschließt, befinden sich bis zum 
Rande 3—4 umlaufende Rippen, der Rand ist 
schnabelartig eingedrückt. An der Drehscheibe 
aufgezogen, wurden sie mit abgeschnittenem 
Boden angefertigt (Abb. 36). Eine reiche Serie 
solcher Ware befand sich in der im Stadtviertel 
Tabán freigelegten Grube Nr. 71.23 

Rot gebrannter Ton 

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, 
wahrscheinlich zwischen 1460—80 setzt im 
Material des Palastes das Auftreten einer 
charakteristischen Gefäßgruppe ein. Erzeugt 
wurde sie aus rot oder rötlichgelb gebranntem, 
gemagertem Ton; hinsichtlich des Typs sind 
ihr Töpfe, Töpfchen, dreifüßige Henkeltöpfchen, 
dreifüßige Grapen mit Tüllengriff, Kannen und 
Trinkbecher zuzuzählen. Charakteristisch ist 
für die, daß etwa ein Drittel der Töpfe innen mit 
grüner Bleiglasur, außen mit weißer Engobe 
überzogen ist; alle sind mit Henkeln versehen; 
die Kochgefässe und Kannen sind ausschließ
lich in glasierter Ausführung, außen mit Engobe 
überzogen und jedes Exemplar ist auf der 
Drehscheibe aufgezogen und abgeschnitten her
gestellt worden. 
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Die Töpfe sind 14—22 cm hoch, die größte 
Ausbauchung des Gefäßkörpers fällt in das 
obere Drittel (die Ausbauchung befindet sich 
indessen bei den gleichaltrigen weißen Töpfen 
weiter unten in der Mittellinie oder unmittelbar 
über dieser); ihr Rand ist zum Aufliegen des 
Deckels ausladend, verdickt, schräg gebildet. 
In einzelnen Fällen ist der Rand unten durch 
Fingereindrücke gezackt. Der Gefäß körper ist 
ganz glatt, bloß an der Schulter befindet sich 
eine schwach eingedrückte parallele, auf der 
Töpferscheibe erzeugte Gurtfurche (Abb. 37— 
38). Die Töpfchen sind ähnliche, jedoch klei
nere, immer mit Henkeln versehene und gla
sierte Exemplare. Ein Teil der Grapen sind 
eigentlich nur dreifüßige Henkeltöpfchen (Abb. 
59), eine andere Gruppe hat indessen flache 
Schalenform, mit einer sich dem Rand an
schließenden Tülle, in welche man ursprünglich 
einen Holzstiel steckte, um das Abheben des 
Kochtopfes von der freien Feuerstelle zu er
leichtern (Abb. 40). 

Das Bruchstück einer glatten Kanne mit 
zylinderförmig und eines Kruges mit spindel
förmig ausgebildetem Rand zeigen, daß in 
dieser Gruppe neben Küchengeschirren auch 
zum Tischgebrauch bestimmte Formen herge
stellt wurden; bei beiden Typen ist innen die 
grüne Glasur und außen der weiße Engobe-
Uberzug vorhanden (Abb. 41). Von den Trink -
gefässen kommt in dieser Gruppe nur eine Form 
vor: die aus rot gebranntem Ton, mit zylinder-
oder trichterförmigem, zuweilen schwach ge
ripptem Rand erzeugt worden ist (Abb. 43). 

Die vorgeführte Gefäßgruppe kann außer
halb des Palastes im ganzen Bereich des mittel
alterlichen Buda angetroffen werden24 und ist 
auch in den nahen Aufenthaltsorten des kö
niglichen Hofes (Nyék, Pomáz, Visegrád) be
kannt. Die Häufigkeit der beschriebenen Typen 
in diesem Bereich, sowie die Anwendung der 
fortgeschrittenen Technik lassen darauf schlies-
sen, daß diese Gruppe aus den Töpfereien der 
Stadt Buda hervorgegangen ist. Auf eine 
durchaus entwickeltere städtische Werkstätte 
deutet nämlich die konsequente Anwendung 
der Engobe und der Glasur bei den verschiede
nen Gefäßtypen in einer Zeit, als Gebrauchs
geschirre im Landesdurchschnitt noch ohne 
Glasur angefertigt wurden. 

Eine ähnlich charakteristische Gruppe bil
den die rot bemalten Kannen, Krüge und 
Krüglein. Auch diese sind aus rot gebranntem 
Ton erzeugt, doch ohne Glasur und sind 
außen — bei einzelnen Stücken auch innen — 
mit weißer Engobe überzogen, die rot übermalt 
ist. Die Musterung, ein gewöhnlich durch je 
drei einander überquerenden Pinselstrichen ge
bildetes Gitter, ist an der Seite des Gefässes 
mehrmals wiederholt; die Henkel sind ein
fache, parallel gestreift. Es sind kurzhalsige 
Kannen mit flachem Wursthenkel und geripp

tem Rand. Der Körper der Krüglein ist kuge
lig, ihr Henkel schließt sich einem stark bogen
förmig ausgebildeten Scheibenhals an, einzelne 
Stücke sind auch mit kleinen Ausgußtüllen 
versehen; sie wurden — wie es die italienischen 
Majolikakrüge bezeugen — als Ol- und Essig-
kännchen für den Tischgebrauch angefertigt 
(Abb. 77, Abb. 44—45). 

Alle Stücke sind auf der Scheibe aufgezogen 
und abgeschnitten worden. Auch diese sind 
häufige Typen im Gebiete der mittelalterlichen 
Stadt; da sie aus der gleichen Masse erzeugt 
und zu gleicher Zeit wie die vorherige Gruppe 
auftreten, taucht der Gedanke auf, daß auch 
diese aus den Werkstätten der Budaer Töpfer 
hervorgegangen sind, um die aus der Provinz 
auf den Markt kommenden weißen Kannen zu 
verdrängen. Diese unsere Meinung unterstützt 
noch, daß auf dem einen Exemplar ein im Ofen 
drauf getropfter grüner Glasurfleck zu sehen 
ist — folglich wurden sie zusammen mit gla
sierten Gefässen gebrannt. 

Budaer Prunlcheramik in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts 

Obwohl man im 14. Jahrhundert und in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts verstreut 
auch Versuchen begegnet, die für den Tisch
gebrauch entsprechendere, auch den reicheren 
Käufern gefällige Gefäßformen herzustellen 
bezweckten, heben sich solche Exemplare unter 
den einfacheren vielmehr durch ihre sorgfältigere 
Ausführung und feinere Gliederung der Form 
ab (Abb. 28). Bei weitem stehen sie nicht auf 
einer Höhe, auf der sie den Wettbewerb mit 
den teuren Glas- und Metallgefässen im Haus
halte der städtischen Bürgerschaft, noch mehr 
mit dem der Feudalherren aufzunehmen im
stande gewesen wären. Obwohl unser vorge
führtes Fundmaterial aus dem Bereich eines 
königlichen Hofhaltes stammt, zeigt dies bis 
zur Mitte des 15. Jahrhunderts nur die Menge 
und die Mannigfaltigkeit des Gefäßmaterials, 
in seiner Beschaffenheit konnte es nur dem 
einfachen Küchengebrauch dienen. All das, 
was in Qualität mehr ist und seines Preises 
halber nur für vermögendere Abnehmer zu 
erstehen ist, erscheint als Importware: zu Ende 
des 13. Jahrhunderts die glasierte Wiener 
Keramik, im 14. Jahrhundert die glasierte 
Halbfayence aus dem Osten, im 15. Jahrhun
dert das Steinzeug aus dem Rheingebiet und 
die italienische Majolika. Der Grund hierfür 
ist darin zu suchen, daß zwischen 1200 und 
1450 die ungarische Töpferei, wie auch die in 
Böhmen und Polen nicht die Entwicklungs
stufe erlangen konnte, auf welcher damals die 
sich früh in Zünften vereinigenden Töpfer
meister in Frankreich, England, in den Nieder
landen, im Rheingebiet oder in Italien bereits 
standen. Die Anwendung der Glasur, die Her-
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Stellung des Steinzeuges oder die bereits einge
führte Majolikatechnik, all das konnte in diesen 
Gegenden die hohen Ansprüche der Käufer 
zufrieden stellen, es gewährte sogar große 
Möglichkeiten für die Ausfuhr. 

Die Budaer Töpferei erlangt in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts den Grad ihrer 
Entwicklung, daß sie nicht nur einfaches Ge
schirr für den Haushalt, sondern auch Prunk
keramik zu erzeugen befähigt war. Im Fund
material des Palastes konnten wir bisher drei 
Gruppen (wahrscheinlich Erzeugnisse von drei 
verschiedenen Werkstätten) unterscheiden: 

I. Aus weißem — in einzelnen seltenen Fäl
len gelb gebranntem — gut geschlämmtem Ton 
hergestellte Becher und Schüssel; 

I I . mit weißer Engobe überzogene Becher 
und Schüsseln aus rot gebranntem Ton; 

I I I . Majolikagefässe aus der Hofwerkstätte 
von Buda. 

Die meisten Exemplare — Scherben von 
etwa 27 Stücken — sind bisher aus der ersten 
Gruppe vorhanden und vertreten ihrer Form 
nach vier Typen. Am häufigsten sind die ihrem 
Rand zu sich bogenförmig verbreiternden 
Becher mit schräg nach innen stehendem Rande. 
Die äußere Fläche, den ganzen Gefäßkörper 
bedeckt die Stempelverzierung, die mit der 
Form und dem Muster nach verschiedenen 
Stempeln angefertigt wurden. Auf je einem 
Becher sind sogar 3—6 verschiedene Stempel
muster zu finden, die in waagrecht umlaufen
den oder schräg nach oben geführten Reihen 
angebracht sind und oft t r i t t in jeder Reihe 
ein, anderes Stempelmuster auf.25 Einzelne 
Becher führen auf der Schulter oder in ihrer 
Mitte auch eine mit Muster angeklebte plasti
sche Erdbeerenverzierung (Abb. 46—47). 

Der zweite seltener vertretene Typ ist der 
hohe Walzenbecher mit eingeschnittenem Stand
ring und spiralförmig nach oben geführten 
Stempel- und Erdbeerverzierungen (Abb. 49). 

Zum dritten, häufigeren Typ gehören die 
Fußbecher mit betontem Standring, am Rande 
mit eingeschnittener Verzackung; der abge
rundete Körper läuft in trichterförmigen glat
tem Rand aus. An ihrer Seite ist ein nach oben 
gebogener und ein wenig sich verbreiternder 
Henkel, in der Mitte sind aufgeklebte, plasti
sche Erdbeeren angesetzt (Abb. 50), auch sind 
angeklebte plastische Dornen, in einzelnen 
Fällen außerdem noch Stempelverzierungen 
anzutreffen (Abb. 51). 

Die vierte Form stellt die seltener vorkom
mende Schüssel dar, mit einem waagrechten 
flachen Rand an der senkrechten niedrigen 
Seitenwand. Den oberen Teil des Randes und 
den Boden der Schüssel bedeckt eine in kon
zentrischen Ringen kreuzförmig dicht zueinan-
derstehende Stempel Verzierung (Abb. 52). Auf 
zwei nur in Bruchstücken zum Vorschein ge
kommenen Schüsselrändern befindet sich ein 

in gotischen Minuskeln geschriebener, sich 
wiederholender eingestempelter Text: av. ma
ria (Abb. 53), in grüner Glasur auf einem, in 
gelber Glasur am anderen Exemplar, die bloß 
die Innenseite und den Rand der Schüssel 
bedeckt. 

In dieser Gruppe kam bisher nur das 
Bruchstück eines weißen und eines gelben un
glasierten Exemplars zum Vorschein (Abb. 54), 
alle anderen sind außen und innen mit Blei
glasur überzogen. Die äußere Glasur ist zu
meist von hellgrüner Grasfarbe, innen wurden 
die Becher hingegen bei diesen Exemplaren mit 
gelber Glasur überzogen (nur in einem Falle 
fanden wir innen eine violettbraune Glasur); 
nur ein Paar Exemplar sind außen gelb, innen 
grün oder sie sind innen and außen mit dersel
ben Farbe überzogen. Die aufgeklebten Erd
beer- und Dornenverzierungen, sowie die ein
gedrückten Stempelmuster sind äußerst man
nigfaltig (an den bisherigen Funden sind es 
etwa fünfzigerlei), wenn sich auch auf einem 
Exemplar zuweilen sechs verschiedene Muster 
befinden, sind nur zwei solche Becher vorhan
den, an welchen sich dasselbe Stempelmuster 
wiederholt. Die Muster wurden wahrscheinlich 
mit winzigen Stempeln erzeugt, die aus Holz 
geschnitzt waren; bei manchen Stücken ist 
noch gut zu sehen, daß der Töpfer beim Ein
drücken des Stempels auf der inneren Seite des 
Bechers einen Gegendruck mit seinem Finger 
ausgeübt hat. 

Die in die zweite Gruppe gehörende Prunk
keramik kam im Fundmaterial des Palastes 
bisher nur in zwei Exemplaren vor. Den rot 
gebrannten, gemagerten Ton, aus dem sie 
hergestellt sind, hat man mit weißer Engobe 
überzogen. Die bei der vorherigen Gruppe be
schriebene sich aufwärts verbreiternde Becher
form ist auch hier zu beobachten, an der Seite 
mit sechs verschiedenen Mustern, über der 
Engobe außen und innen mit grüner Blei
glasur (Abb. 78). Eine weitere Form vertritt 
eine Schüssel mit schräger, hoher Seitenwand 
und schrägem, flachem Rand. Drei von den 
eingestempelten Mustern, die den Rand und 
den inneren Teil bedecken, kommen auch am 
vorhererwähnten Becher vor. Die äußere Wand 
der Schüssel ist mit senkrechten Rillen verziert. 

Die dritte Gruppe der Prunkkeramik von 
Buda ist unter den Erzeugnissen der königli
chen Majolikawerkstätte zu finden. Die Rolle 
und die verschiedenen Erzeugnisse der Hof
werkstätte des Königs Matthias wurde in einer 
ausführlichen Abhandlung bereits beschrieben 
und veröffentlicht,26 hier wollen wir nur einige 
solche Stücke zeigen, die zur Bewertung der 
oben beschriebenen Gruppe I und I I unentbehr
lich sind. Einen Teil des Gefäßmaterials, das 
zur Majolikawerkstätte zu knüpfen ist, bilden 
Trinkbecher. Der Form nach begegnet uns 
auch hier der erste Typ, der trichterförmige, 
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sich aufwärts verbreiternde Becher, am häu
figsten mit schiefem Rand (Abb. 56—57). 
Außerdem kommt auch eine andere Form vor, 
bei der am gewölbten Schulterteil dicht neben
einander, flache Henkel angesetzt sind (Abb. 
58). Sie sind in jedem Falle aus rotgebranntem 
Ton erzeugt, außen und innen sind sie mit 
weißer Zinnglasur bedeckt, die jedoch im Gegen
satz zu den Erzeugnissen der italienischen 
Werkstätten oft nicht schneeweiß, sondern 
mit anderen Farben verunreinigt sind.27 Sie 
sind mit waagrecht umlaufenden Linien oder 
breiten Streifen, sowie mit einem die ausge
sparten Streifen ausfüllenden Gittermuster, ein 
anderesmal mit sich winkelig brechendem Band
muster oder mit um einen Stab geflochtenem 
Band verziert und in Majolikatechnik blau, 
gelb, grasgrün bemalt. 

Die Majolikabecher der königlichen Werk
stätte dürften zu gleicher Zeit mit der ersten 
Gruppe der Majolikafußbodenziegel des Palastes 
(mit den Emblemen von Matthias und Beat
rice) angefertigt worden sein und ihre Entste
hungszeit setzt die Forschung auf die Jahre 
zwischen 1480—84 ;28 hierauf verweist nämlich 
der Umstand, daß die Farben der Becher
muster mit den Farbtonen übereinstimmen, 
welche auf den sechseckigen und viereckigen 
Fußbodenziegeln verwendet wurden. Ein Teil 
der Verzierungen — das auf Tellern von Faenza 
der gleichen Zeit angebrachte Bandmuster mit 
Zickzacklinie und das um den Stab geflochtene 
Band — kommt als Rand Verzierung der Fuß-
bodenziegel der ersten Gruppe oft vor. Die 
Gesamtwirkung der Becherverzierungen, die 
unsichere Pinselführung in der Zeichnung blei
ben hinter der mit sicherer Hand ausgeführten 
Majoliken von Faenza zurück und stehen 
vielmehr dem neue Wege suchenden Stil der 
frühzeitigen italienischen Majoliken nahe; wir 
stehen entweder den Versuchen eines in Buda 
angestellten italienischen Meisters gegenüber, 
der sich bis dahin mit Gefäßbemalung nicht 
beschäftigt hat, oder der Arbeit ungarischer 
Töpfer, die in den Betrieb der königlichen Werk
stätte einbezogen wurden. Die letztere Annahme 
wäre auch von der Tatsache verstärkt, daß 
der Formenschatz der Majolikabecher von der 
damaligen italienischen Keramik abweicht und 
— wie gesehen — mit den bleiglasierten Prunk
bechern der keramischen Fundobjekte des 
Burgpalastes übereinstimmt. Von diesen weicht 
zwar das vielhenklige, eine gewölbte Schulter 
aufweisende Bruchstück ab (Abb. 58), jedoch 
schöpft auch dies seine Form nicht aus dem 
italienischen Musterschatz, sondern eignet sich 
die Ausführung der Steinzeugbecher von Lo-
stitze an, die in der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts in Ungarn und vornehmlich in Buda 
so häufig auftreten.29 

Die erste und die zweite Gruppe der Prunk
keramik : der größte Teil der mit Stempelmuster 

versehenen, mit Bleiglasur überzogenen Becher 
und Schüsseln kam aus den Müllschichten der 
Wende des 15. und 16. Jahrhunderts zum Vor
schein, zumeist im Gefolge des Fundmaterials 
aus der Zeit des Königs Matthias (italienische 
Majolika, venezianisches Glas, Fußbodenziegel); 
auch diese gelangten zusammen mit der zu
grunde gegangenen Ausrüstung des Renais
sancepalastes auf ihren heutigen Fundort. Einige 
Exemplare gingen jedoch bereits früher aus 
dem Gebrauch, so lagen das zur ersten Gruppe 
gehörende grünglasierte Becherfragment und 
zwei grüngelbe glasierte Bruchstücke (Abb. 
48) in der 7. Schicht des Hofes neben der 
Kapelle in Begleitung von Münzen aus den 
Jahren 1430—148130 und von Funden, die aus 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts s tam
men. Demnach läßt sich bis zum Vorkommen 
eines neueren Beweismaterials die Herstellungs-
zeit der ersten Gruppe auf die Jahre zwischen 
1465—1485 setzen. Verstärkt wird diese Zeit
bestimmung auch dadurch, daß der Charakter 
der zweiten Gruppe — gemagerter rotgebrann
ter Ton mit grüner Glasur, einzelne Flächen 
ohne Glasur, jedoch mit weißer Engobe über
zogen — technologisch sich eng jener Haus
keramik anschließt, die in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts, wahrscheinlich als Erzeug
nis der Budaer Töpfer in Buda und in seiner 
Umgebung aufkommt. Die erste und zweite 
Gruppe der Prunkkeramik wurde unserer Mei
nung nach zu gleicher Zeit angefertigt, das sel
tene Vorkommen der Exemplare der zweiten 
Gruppe im Palast läßt sich damit erklären, daß 
diese im Vergleich zu den bei der ersten Gruppe 
verwendeten glänzenden Glasuren für den Hof 
weniger gefällig waren und nur als zweitklas
sige Stücke angesehen wurden.31 Der plasti
schere, dickere weißgebrannte Ton widergab 
auch die Stempelmuster besser, als der gema
gerte, gröbere Ton. 

Im folgenden wollen wir untersuchen, welche 
Einflüsse sich in der Entstehung dieser — unse
rer Meinung nach Budaer — Prunkkeramik 
geltend gemacht haben dürften. Unter den 
Erzeugnissen der ausländischen Werkstätten 
finden wir keine mit den hier zum Vorschein 
gekommenen übereinstimmenden Stücke, be
trachten wir jedoch die Einzelheiten des For
menschatzes und der Verzierung, sind die 
Komponenten, aus welchen die Erzeuger der 
ersten und zweiten Gruppe geschöpft haben, zu 
erkennen. Die schlanke, sich nach aufwärts et
was bogenförmig verbreiternde Becherform war 
in der europäischen Goldschmiedekunst des 
15.—-16. Jahrhunderts äußerst beliebt und vor
nehmlich im Gebiete West-, Nord- und Mittel
europas allgemein verbreitet; sie war laut 
Beweis des Denkmalmaterials auch der unga
rischen Goldschmieden gut bekannt.32 In 
einzelnen Fällen kam sie auch bei Töpfer
meistern von Westdeutschland, Österreich und 
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von Ungarn zur Anwendung, doch immer in 
un verzierter Form.33 Die Walzenbecherform 
ist — gleichfalls im Laufe des 15. Jahrhunderts, 
— unter den Töpfererzeugnissen des westlichen 
Rheingebietes und in Österreich beliebt ge
wesen.34 Die breite Schüsselform mit senkrech
ter Wand und flachem Rand, gewöhnlich aus 
verzinntem Kupfer hergestellt, stellt das im 
feudalen und bürgerlichen Haushalt allgemein 
benutzte Becken zum Händewaschen dar, das 
vornehmlich bei Mahlzeiten gebraucht wurde. 
Auf diesen Becken kommen häufig die in der 
Verzierung der in ganz Europa Anklang gefun
denen Nürnberger metallenen Schüsseln des 15 
Jahrhunderts angewandten verschiedenen ikono-
graphischen Darstellungen des mittelalterlichen 
Marienkultes vor, und lassen sich mit der In
schrift ave — maria . . . unserer beiden Schüs
selfragmente gut in Parallele stellen. Schließlich 
sind die Fußbecher mit nach oben gebogenen 
Griffen die in Ton gearbeiteten Varianten der 
in Süddeutschland und in Österreich aufge
kommenen ,,Kopf "-Form; das originale Mus
terbild war im 13.-—16. Jahrhundert gleicher
weise häufig in der reich geschmückten Gold
schmiedearbeit wie auch einfach aus Holz ge
drechselt; aus Steinzeug wurde sie auch von 
den Siegburger Töpfern des 15. Jahrhunderts 
angefertigt. Die der Form der Fußbecher von 
Buda am nächsten stehenden deutschen „ K o p f -
Formen stammen aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts.35 Die Vorbilder der für die 
erste und zweite Gruppe der Budaer Prunk-
keramik typischen plastischen Erdbeer- und 
Dornenverzierungen kommen im 15. Jahrhun
dert auf den Steinzeugbechern von Dreihausen 
und Siegburg,36 ferner auf den Erzeugnissen 
von einigen österreichischen und böhmischen 
Töpferwerkstätten häufig vor. Die andere Ver
zierungsweise, die Anwendung der eingestem
pelten Muster ist in dieser Form in der mittel
alterlichen Töpferei äußerst selten. Unseres 
Wissens macht davon im Laufe des 15. Jahr
hunderts bloß eine einzige Werkstätte — Drei-
hausen — Gebrauch, benutzt jedoch nur 
zweierlei Mustern und von ganz anderem 
Charakter. Wie es auch aus dem oben Gesagten 
hervorgeht, sind im Zustandekommen dieser 
neuen keramischen Gruppe im Hinblick auf 
die Formen, wie auch hinsichtlich der Verzie
rung sehr verschiedene Einflüsse verschmol
zen. Es ist anzunehmen, daß jene Töpfermeister, 
die an dem Zustandebringen dieser keramischen 
Gruppe beteiligt waren, sich in Buda betätig
ten, kommen doch die Steinzeugbecher von 
Dreihausen und Siegburg, die vom Gesichts
punkt der Einwirkungen ausschlaggebend sind 
seit Anfang des Jahrhunderts in Buda bereits 
häufig vor und waren — wie es das Fundmaterial 
bezeugt — auch zur Zeit des Königs Matthias 
in Gebrauch. Welch hohe Entwicklungsstufe 
unsere Meister erreicht haben, bezeugt, daß sie 

nie eine reine Nachahmung des Musters be
strebt haben und auf diese Weise sich eine 
solche Keramik entfaltet hat, die —- wie wir 
sehen werden —- auch alle neuere Wirkungen 
sich zu eigen gemacht gleichzeitig zum Aus
gangspunkt der ungarischen Prunkkeramik des 
16. Jahrhunderts geworden ist. 

Nicht allein im Burgpalast von Buda — im 
bisher größten Fundort der vorgeführten 
Gruppe — sondern auch andernorts tauchten 
Prunkgefässe der Gruppe I und I I auf. Unter 
den Fundobjekten des Matthias-Schlosses in 
Visegrád sind bisher drei Exemplare der ersten 
Gruppe bekannt, darunter die Bruchstücke 
eines grün glasierten Bechers und die einer 
weissen, unglasierten Schüssel37 (Abb. 59). 

Aus dem königlichen Schloß von Pomáz kam 
ein anderer grün glasierter Becher (Abb. 60) 
ans Tageslicht, ferner ein außen grünes, innen 
gelb glasiertes Bruchstück unter den Funden 
der Nógráder Burg38 (Abb. 61). Zahlreiche 
Bruchstücke sind auch im Fundmaterial des 
erzbischöflichen Palastes von Esztergom vorzu
finden.39 

Gleichfalls in die erste Gruppe ist auch die 
in der Burg von Fülek (Filakovo) zum Vorschein 
gekommene,40 am Rand und im Innern ver
zierte, grün glasierte Schüssel zu stellen. Außer 
den obigen ist uns auch das Bruchstück eines 
Prunkbechers aus der Burg von Csorbakő 
bekannt, das mit plastischen Erdbeeren und 
Warzen verzierte grünglasierte Stück konnte 
jedoch auf Grund seiner Tonmasse und seiner 
ungegliederten Randform bereits auch in einer 
anderen Werkstatt angefertigt worden sein.41 

Die Verbreitung der Budaer Prunkgefässe 
war vielerorts auch auf die Erzeugnisse der 
Töpfermeister der Provinz von Einfluß. Die 
bisher bekannten Stücke zeigen, daß ihre Auf
merksamkeit in erster Linie die neuartige 
Stempelverzierung erregt hat, mit der Anwen
dung der Glasur waren sie jedoch noch nicht 
im reinen. Sie übernahmen zum Teil auch die 
Budaer Gefäßformen (Becher, Schüsseln mit 
ausladender Wand), und verzichteten bloß auf 
die Nachahmung der sie fremd anmutenden 
gehenkelten Fuß bêcher. Die im Museum von 
Szombathely aufbewahrten zwei Becher dürf
ten Arbeiten von westtransdanubischen Meis
tern sein.42 Am einen Exemplar ist, wie bei 
denen von Buda, die ganze Oberfläche ver
ziert (Abb. 62), am anderen sind die Muster 
bereits in dreieckigen Feldern untergebracht 
(Abb. 63). Die beiden aus rot gebranntem Ton 
angefertigten Prunkgefässe dürften Erzeugnisse 
einer transdanubischen Werkstätte gewesen 
sein. Das eine Stück, das mit der Schüsselform 
der zweiten Gruppe von Buda verwandt ist, 
kam in Győr zum Vorschein; die einfache 
Stempelverzierung ist nur am flachen Rand 
angebracht, auf der Innenseite der Schüssel 
läuft ringsum ein mit Kamm eingeritztes Wel-
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lenband/3 Das andere Stück — von dem nahe
gelegenen Fundort Kón y — ist eine in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts häufige Becher -
form; die eingestempelten Muster sind auch bei 
diesem in Dreiecken angeordnet, ihr Standring 
ist gezackt (Abb. 64). Schließlich ist noch das 
in Iváncsa zutage geförderte gelbe Schüssel
bruchstück zu erwähnen, bei dem wiederum die 
Innenseite verziert ist (Abb. 65).44 

Die wenigen bisher bekannten Exemplare, 
deren Entstehungszeit wir an das Ende des 
15. Jahrhunderts setzen können, weisen darauf 
hin, daß die Meister in der Provinz an manchen 
Orten die entwickeltere Anwendungsweise der 
Verzierung ziemlich rasch erkannt haben. (Die 
Anwendung von wenigeren Stempeln in gebun
deneren Mustern ist gefälliger.) Im Laufe des 
16. Jahrhunderts — als die Glasurtechnik stär
ker aufkam — stellten diese die Wurzeln dar, 
aus denen sich eine der schönsten Gruppe der 
Erzeugnisse der ungarischen Töpfer entfaltete. 

Österreichische Töpferware im 15. Jahrhundert 
in Buda 

Die Einfuhr der österreichischen Töpfer
ware hält im Budaer Burgpalast auch im 15. 
Jahrhundert an. Hinsichtlich der Form t r i t t 
eine gewisse Vereinfachung ein, weil die impor
tierten Gefässe fast ausschließlich Töpfe sind. 
Die ungarische Töpferei hat sich bereits so weit 
entwickelt, daß sie jede Nachfrage in allen 

Gefäßformen zufriedenstellen konnte und sich 
für Österreich allein der Handel mit den, ihrer 
Haltbarkeit halber gesuchten Kochtöpfen aus
gezahlt hat. Der Form nach sind es kaum 
gebauchte Gefäße mit senkrechter Wand, mit 
ausladendem, abgerundetem Rand, der gewöhn
lich dicker ist als der der früheren Gefäße. 
Ihre Form war auch noch im nächsten Jahr
hundert üblich. In der Regel wurden sie auch 
zu dieser Zeit nur reduziert gebrannt, doch 
kommen die mit Graphit gemengten Gefäße in 
verhältnismäßig höherer Zahl vor als früher. 
Neben der Wiener Werkstattmarke (Marke Nr. 
40) sind häufig auch Erzeugnisse aus Tulln 
anzutreffen (Marke Nr. 44, 46/1); es kommen 
auch unbekannte Werkstätte vor (Marken Nr. 
66/1, 71, 81/2). 

Die im Palast tätige Metallkunstwerkstätte 
benutzt auch in diesem Jahrhundert österrei
chische Schmelztiegel: diese sind alle mit Gra
phit gemischt und tragen am Boden das Zei
chen Tulln (Marke Nr. 44 und ihre Varianten 
von kleinerem Maße), in einem Falle vielleicht 
mit der Wiener Meistermarke. Ein Teil der in 
unserer früheren Zusammenstellung vorkom
menden Werkstattmarken kann, außer den 
hier aufgezählten, gleichfalls in dieses Jahr-
hunder gehören;46 da diese jedoch in solchen 
Schichten vorgekommen sind, wo die Funde 
aus dem 15. Jahrhundert sich bereits mit dem 
türkenzeitlichen Material vermischt sind, ist 
von chronologischem Gesichtspunkt ihre Lage 
nicht sicher. 
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BÖKÖNYI SÁNDOR 

A BUDAI VÁRPALOTA ÁSATÁSÁNAK 
ÁLLATCSONTANYAGA. II 

A budai várpalota 1948 és 1955 közötti ásatásainál napvilágra került állatmaradványok
ról már beszámoltunk.1 Most az 1956 és 1959 közötti ásatások során előkerült állatcsontanyagot 
kívánjuk ismertetni. 

Az újabb ásatások során a várpalota XIII—XVII. századi rétegeiből előkerült állatcsont
anyagból 1340 darab volt meghatározható. A meghatározható anyag az alábbi fajokból származik: 

1. Szarvasmarha — Bos taurus L. 
2. Bivaly — Bos buba] is L. 
3. Juh — Ovis aries L. 
4. Kecske — Capra hircus L. 
5. Sertés — Sus scrofa dorn. L. 
6. Ló — Equus caballus L. 
7. Eb — Canis familiáris L. 
8. Házimacska —• Felis domestica Briss. 
9. Bölény — Bison bonasus L. 

10. Gímszarvas — Cervus elaphus L. 
11. Őz — Capreolus capreolus L. 

12. Vaddisznó — Sus scrofa fer. L. 
13. Nyúl — Lepus sp. 
14. Házilúd — Anser domesticus L. 
15. Házityúk — Gallus domesticus L. 
16. Tőkésréce 
17. Fogoly — 

Csuka — 
Ponty — 
Harcsa — 
Osztriga -

18 
19 
20 
21 
22 

— Anas platyrhynchus L. 
Perdix perdix L. 

Esox lucius L. 
Cyprinus carpio L. 
Silurus glanis L. 

- Ostraea edulis L. 
Éticsiga — Helix pomatia L. 

Az előkerült 22 fajból 5 olyan, amely a korábbi ásatások anyagában nem szerepelt; 
ezekkel együtt a budai várpalotából előkerült fauna fajainak száma 30-ra emelkedett, ami egy 
középkori lelőhelyen igen tekintélyes számnak mondható. 

Az újabban előkerült fajok közül különösen érdekes a bivaly és a bölény előfordulása, e 
fajok ugyanis i t t kerültek elő először — a bölény eddig egyedül — a magyarországi középkori lelő
helyekről. 

Az újabb ásatások során előkerült csontanyag a maga egészében azért jelentős, mert tekin
télyes része (mintegy 40 százaléka) a XIII—XIV. századból, tehát a palota legkorábbi időszakából 
való. Hasonlóan gazdag a XV. századi csontanyag is, ami azért lényeges, mert ebből a korszakból a 
korábbi ásatások csak nagyon szórványos anyagot hoztak. Miután az újabban előkerült állatma
radványok túlnyomó részét a XIII—XIV., illetve a XV. századiak alkotják, ezeket külön összesí
tettük, s mint önálló egységeket vizsgáljuk és faunadinamikai szempontból is értékeljük. 

A két fenti időszak faunájának számszerű és százalékos összetételét a túloldali táblázat 
mutatja. 

A fentiekből láthatjuk, hogy mindkét időszakban a háziállatok vannak túlnyomó többség
ben. A vadállatcsontok azonban a középkorban szokásosnál még így is jóval gyakoribbak. Ilyen 
sok vadállatmaradvány a középkorban csak a várakban és főúri, fejedelmi székhelyeken fordul 
elő, falvak és városok anyagában csak igen-igen elvétve találhatunk vadállatcsontokat, s nem egy 
esetben teljesen hiányzanak. Ennek a jelenségnek az okáról már korábban szóltunk,2 így most erre 
nem térünk ki. 

A háziemlősök közül mindkét időszakban a szarvasmarha a leggyakoribb. Ez a ko
rábbi ásatások XIII—XIV. századi anyagában is ugyanígy van. A szarvasmarha után mindkét 
ásatási időszak XIII—XIV. századi anyagában a sertés következik, majd a szétválasztási nehéz-
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ségek miatt i t t együtt tárgyalt juh—kecske-csoport, míg az újabban előkerült XV. századi anyag
ban (mint előbb említettük, a korábbi ásatásoknál számottevő XV. századi csontanyag nem került 
elő) a sertés és a juh—kecske-csoport számaránya megfordított. Már a korábbi ásatások anyagában 
is megfigyelhető volt, hogy a sertés gyakorisága a középkor folyamán csökkenő tendenciát muta-

XII I - XIV. sz. XV. sz. 

db % db % 

Háziállatok 

228 41,76 204 32,48 

61 11,17 58 9,23 

Sertés — Sus scrofa dorn. L 108 19,78 45 7,17 
35 6,41 _ _ 

Eb — Canis familiáris L 10 
1 

1,83 
0,18 

6 

48 

0,95 
Házimacska — Eelis domestica Briss 

10 
1 

1,83 
0,18 

6 

48 

10 
1 

1,83 
0,18 

6 

48 7,64 
61 11,17 228 36,31 

összesen . . . 504 92,30 589 93,78 

Vadállatok 

Bölény — Bison bonasus L 
Gimszarvas — Cervus elaphus L 
ő z — Capreolus capreolus L 
Vaddisznó — Sus scrofa fer. L 
Nyúl — Lepus sp 
Tőkésréce — Anas platyrhynchus L 
Fogoly — Perdix perdix L 
Csuka — Esox lucius L 

Ponty — Cyprinus carpio L 
Harcsa — Silurus glanis L 
Hal — Piscis sp 

Összesen 

5 
1 

3 
1 

10 
2 
4 

0,18 
1,10 

1,65 
0,92 
0,18 
0,55 
0,18 
1,83 
0,37 
0,74 

4,'í 7,70 

4 
l 
2 

12 

20 

o o 

0,64 
0,16 
0,32 
1.91 

3,19 

6,22 

tott , s most úgy látszik, hogy ez a csökkenés a XV. századra már egészen komoly méreteket öltött. 
A ló, amely a XIII—XIV. században az újabb anyagban a középkori városi településeken meg
szokott arányszámnál nagyobbal fordul elő, a XV. századra eltűnik: úgy látszik, ebben az időszak
ban már nem ették (a korábbi századok feltört lócsontjaiból ugyanis arra kell következtetnünk, 
hogy a lovat akkoriban ették; a XV. századtól kezdve a feltört lócsontok rendkívül ritkák). A házi
madarak, amelyeket a XIII—XIV. századi ásatási anyagban még csak a tyúk képvisel, ebben 
az időszakban alig több, mint 11%-kal szerepelnek, amely a juh—kecske-csoport számarányának 
felel meg (ugyanez az arány a két csoport között a korábbi ásatások XIV. századi anyagában), 
viszont arányszámukban a XV. századra már a XIII—XIV. századinak mintegy négyszeresére növe
kednek. Ebben az időszakban már a tyúk a leggyakoribb háziállat, és a másik házimadárral, a 
lúddal együtt szinte olyan gyakori, mint az összes háziemlősök együttvéve. A házimadaraknak ez az 
előretörése, amelynek egyik oka nyilvánvalóan Mátyás udvarának déli kapcsolataiban keresendő, 
valamennyi háziemlőst érintette, de legjobban a szarvasmarhát és a sertést, mint legfontosabb 
húsállatokat. De érintette ez az előretörés a vadállatokat is, amelyeknél a mezei nyúl kivételével 
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1. kép. Az állatcsontanyag százalékos megoszlása 

gyakoribbak, ami speciálisan a középkori lelőhelyeken megfigyelhető jelenség; a nyúl vadászata — 
legalábbis hazánk területén — ugyanis csak a középkortól kezdve terjedt el nagyobb mértékben. 
Ennek oka nyilvánvalóan a nagyobb vadak számarányának visszaesése, amely a mértéktelen 
vadászat és a mezőgazdasági művelés alá került terület (kultúrsteppe) rohamos terjeszkedése 
miatt következett be. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a táplálékul szolgált háziállatfajokat milyen életkorban vágták le, 
akkor az alábbiakat figyelhetjük meg: A szarvasmarhát mind a XIII—XIV., mind pedig a XV. 
században egyaránt főként kifejlett korban vágták le, míg azonban az előbbi időszakban a két 
előző korcsoport (tehát a fiatal és a fejlődőben lévő állatok csoportja) együtt csak kb. 22%-ban 
fordul elő, addig az utóbbiban e két korcsoport arányszáma meghaladja a 38%-ot. A juh- és kecske
csontok — egyetlen XIII—XIV. századi juhcsont kivételével — az első két korcsoportból valók. 
A sertéscsontok az első időszakban főként a második korcsoportból származnak, s csak kisebb részben 
kifejlett, és még kisebb részben fiatal állatokból, a XV. században viszont már a kifejlett állatok 
csontjai a leggyakoribbak. Lócsontok — mint előbb említettük — csak az első időszakban fordul
nak elő és mind kifejlett állatokból származnak. A tyúkcsontok közt mindkét időszakban a kifej
lett állatok csontjai a leggyakoribbak, a másik két korcsoport az első időszakban háttérbe 
szorul, a másodikban azonban erősen előretör és az összes tyúkcsontoknak csaknem negyedét teszi 
ki. (Érdekes különben, hogy érett vagy öreg állatok csontjai egyik állatfajból sem kerültek elő.) 

A vágóállatok csontjainak kor szerinti megoszlása a XIII—XIV., ill. a XV. században:5 

397 

minden faj számaránya csökkent az előbbi korszakhoz képest. Középkori falvainkban a házi
madarak ezt a gyakoriságukat csak jóval később érik el, a városokban és főúri, királyi székhelyeken 
azonban — úgy látszik — már a XV. században komoly fokot ért el a baromfitenyésztés és fogyasz
tás, s ez még tovább fokozódik és odáig vezet, hogy napjainkban egy-egy hazai nagyvárosban 
forgalombakerülő vágóállatok több, mint 60%-a a házimadarakból kerül ki.3 (Ez természetesen 
csak az egyedszámra vonatkozik, s nem fejezi ki hűen a ténylegesen forgalomba hozott húsmennyi-' 
séget; ezzel kapcsolatban csak Kubasiewicz rendkívül szellemes, úgynevezett ,,mérleg-zodszerére'ó 
kívánunk utalni, amelynek segítségével az egy-egy lelőhelyen talált csontok súlyvismnyaiból ki 
lehet számítani az ott elfogyasztott hús mennyiségét és fajok szerinti arányát.4) 

A vadállatok közül mindkét tárgyalt időszakban a halak a leggyakoribbak, s gyakrabban 
fordulnak elő, mint bármelyik vad emlősfaj. A vademlősök közül viszont mindkét időszakban a 
nyúl (minden valószínűség szerint a mezei nyúllal, Lepus europaeus Pali. azonos) csontjai a leg-



XIII—XIV. sz. 
szarvasmarha 

.Í"h  

kecske 
sertés 
ló 
tyúk 

XV. sz. 
szarvasmarha 

juh 
kecske 
sertés 
ló 
tyúk 

12 
2 

12 

16 
2 

17 

8,00 
28,57 

16,90 

8,51 

10,53 

50,00 

16,67 

7,59 

22 

4 

1 

40 

42 

2 

1 

13 

34 

14,67 
57,14 

100,00 
56,34 

4,26 

27,63 
50,00 

100,00 
30,95 

15,18 

116 77,33 
1 14,29 

19 26,76 
17 100,00 
41 87,23 

%'± 

173 

61,84 

52,38 

77,23 

HÁZIÁLLATOK 

Szarvasmarha —• Bos taurus L. 
Mint azt már a budai várpalota korábbi ásatásainak anyagában is megfigyelhettük6 — és 

ezt az új anyagon végzett megfigyeléseink is igazolják —, a vár faunájában a szarvasmarha csontjai 
dominálnak. Ez a jelenség a rézkor óta valamennyi hazai telepünkön így van (kivéve egy bade ni 

CALCANEUS 

xm— xiv. sz. 

X V . sz 

XVI—XVII. sz. 

Hossza Szélessége Mélysége 

110 — — 
[ 113 35 39 
l 136 45 55 
[ 145 46 54 

114 40 42 

ASTRAGALUS 

Hossza Szélessége Mélysége 

XIII— XIV. sz 
XIV. sz 

55,5 
56 
64 
69 

39 

43 
43 

32 

XV. sz -

55,5 
56 
64 
69 

39 

43 
43 

36 
Török 

55,5 
56 
64 
69 

39 

43 
43 36 

kultúrás telepet7 és egy középkori lelőhelyet:8 az elsőn, Budapest—Andor utcában a juh—kecske-cso
port, a másodikon, Zala váron a sertés előzi meg gyakoriságban a szarvasmarhát). A külföldi lelő
helyeken már nem ilyen egyöntetű a helyzet, a szarvasmarha uralkodó szerepe azonban a telepek 
többségénél ott is kimutatható.9 Ami a szarvasmarha fenti gyakoriságának okait illeti, azokkal 
már korábban foglalkoztunk,10 ezért erre most nem térünk ki részletesebben, csupán azt említjük 
meg, hogy leglényegesebb okként hármas hasznosítása hozható fel. 

x\z európai középkori szarvasmarhák — szemben a meglehetősen változékony őskoriakkal 
— fő tömegükben feltűnően egységesnek hatnak. Ugy tűnik, hogy az egész középkori Európát 
egyetlen egységes szarvasmarhatípus özönli el, amely külső kinézésében — anélkül, hogy ezzel 
származási vonatkozásokra kívánnánk utalni — a Rütimeyer-féle brachyceros-típusnak11 felel meg, 
tehát kis termetű, gyakran szinte törpe növésű, homloka keskeny, hosszú, domborodó, fejéle hullá
mos, szarvai rövidek, vékonyak, törzse sekély, végtagjai finomak, vékonyak. E leírásból könnyen 
megállapítható, hogy ez egy primitív marhatípus, amelyen belül a bőr és szőr minősége, színe, 
jegyei, a szarvak állása stb. alapján fajták, elsősorban helyi fajták volnának elkülöníthetők. 

A fenti típust középkori lelőhelyekről elsőként Gif fen12 írta le, majd —ahogy a középkori 
háziállatkutatás fellendült — egyre több szerző mutat ta ki a különböző országok középkori lelő-
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2. kép. Szarvasmarha 
— Bos taurus L., 

XIII—XIV. sz. 

3. kép. Szarvasmarha 
— Bos taurus L., 

XV. sz. 

helyeiről. így Svédországban Berlin13 és Degerböl,14 valamint Bergquist és Lepiksaar,15 Német
ország különböző területeiről Herre,16 Nobis,17 Requate18 és Müller,19 Svájcból Hescheler és Rüe-
ger,20 Küenzi,21 Hartmann-Frick22 és Würgler,23 Lengyelországból Krysiak24 és Kubasiewicz,25 a 
Szovjetunióból Bogoljubszkij26 és Calkin,37 Szlovákiából Ambros,28 Bulgáriából pedig Ivanov29 

írta le. 
E kis termetű marhák mellett azonban — ha meglehetősen ritkán is — a középkori Euró

pában nagyobb testű szarvasmarhacsoportok is előfordultak, mintegy szigetekként a kis testű 
szarvasmarhák tengerében.30 Nobis ezeket a szarvasmarhákat szintén a brachyceros fajtacsoportba 
tartozóknak véli, és kialakulásukat nem idegen vér bevitelével, hanem tenyészkiválasztással 
magyarázza, míg más szerzők külön rövid és külön hosszú szarvú fajtáról beszélnek egy-egy lelő
hely anyagán belül. Ilyen nagy testű marhákat írt le Nobis Hessenből,31 Kubasiewicz Wolinból,32 

Zimmermann a svájci Wádenswil- és Hallwilből,33 Ivanov Popináról,34 Calkin pedig szórványosan a 
középkori Oroszország anyagából.35 

A magyarországi középkori szarvasmarhák a XIV—XV. századig szintén igen egységesek 
voltak és a fenti kis termetű, rövid szarvú típusba voltak sorolhatók. Ilyen marhákat ír tunk le 
Zalavárról36 és a budai várpalota korábbi ásatásainak középkori anyagából.37 Egy-két lelőhelyen 
előfordult ugyan egy-egy nagyobb testű egyedből származó csont; ezek azonban a fenti típus ökrei
ből származhattak. Az első hazai nagyobb testű, hosszú szarvú egyedek csak a XIV—XV. század
ban jelentek meg. Ezeket a nagyobb testű szarvasmarhákat tudjuk aztán azonosítani a mai szürke 
magyar marhával, amelyet előbb Brummel,38 majd Hankó39 a honfoglaló magyarok által behozott 
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4. kép. Szarvasmarha 
— Bos taurus L., 
törökkor 

ősi magyar fajtának tar tot t . Ez utóbbi felfogásnak különösen Hankó volt odaadó védelmezője. 
Ő azonban véleményét honfoglalás- és középkori szarvasmarhakoponyák és csontvázak vizsgálata 
nélkül alakította ki. Sajnos magunk — tízezernél több középkori szarvasmarhacsont vizssfálata 
után — nem tudjuk Hankó felfogását megerősíteni, mert — mint fentebb említettük — a hazai 
középkori anyagban a XIV—XV. századig egyetlen hosszú szarvú marhát sem találtunk.40 

E nagy testű szarvasmarhák tehát a XIV—XV. század óta élnek hazánkban, s fellépésük
kel együtt igen jól megfigyelhető szarvasmarháink testnagyságnövekedése, amely a középkor 
folyamán mintegy 16 cm-t, azaz a középkor elejéről származó szarvasmarhák marmagasságának 
mintegy 15%-át tette ki.41 Ez a magasságnövekedés ennek az újonnan kialakult fajtának mint 
nemesítő fajtának felhasználásával és nyilván jobb táplálással magyarázható.42 Természetesen az 
új fajta mellett még sokáig élt a régi kis testű is, amelynek maradványai még újkori lelőhelyeinken 
is kimutathatók. 

Ami a budai várpalota újabb ásatásaiból előkerült szarvasmarhamaradványokat illeti, 
azok jórészt a fenti kis termetű, primitív fajtából származnak. Erre a fajtára mutat két szarvcsap
pal bíró koponyarészlet (2 — 3. kép) a XIII—XIV., illetve a XV. századból. Mindkettő a brachyceros 
típus jellegzetes tulajdonságait, a keskeny, hullámos fej élt és a rövid szarvcsapokat mutatja. 
Ugyané típusra utalnak a kis, gracilis végtagcsontok is. A nagy testű fajta jellemző darabja egy 
törökkori szarvcsap (4. kép), amely hosszú, vaskos formájával a magyar szürke szarvasmarha 

M E R E T E K 

SZARVCSAP 

Hossza 
Leg

nagyobb 
átmérő 

Leg
kisebb 
átmérő 

Kör
méret 

XIII— XIV. sz. . . 
XV. sz 115 

380 

56 
49 
78 

53 
41 
65 

175 
142 
226 

SCAPULA 

Collum 
scapulae leg

kisebb 
szélessége 

Angulus 
artícularis 
szélessége 

Cavitas 
articularis 
szélessége 

XIII—XIV. sz . . . 

XIV. sz 

XV. sz 

Török 

45 
j 52 

65 

70 
74 
68 

45 

50 
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HUMERUS 

Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy
sis szélessége 

Proximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

XV. sz  85 _ — 97 — 
105 

35 77 

107 

40 

— 

XV—XVI. sz  . — 34 

32 

78 

76 

— 40 

37 

73 

— 32 80 — 40 — 
— — 71 — 36 66 

( kb. 85 — — 93 — — 
XVI—XVII. sz. . . J - 34 81 — 39 — 

( - 35 85 — 40 75 

\ — 77 — — 71 \ — 77 — — 

RADIUS 

XIII—XIV. sz. 

xrv. sz  

XV. sz  

X V - X V I . sz. . 

xvi—xvn. sz. 

Török 

71 

kb. 82 

86,5 

71 

73 

79 

83 

72 

73 

76 

83 

81 

73 

67 

73 

73 

80 

39,5 

44 

39 

36 

39 

45,5 

40 

40 

36 

35,5 

35,5 

39 

77 

71 

a 8 

44 

36 

40 

kb. 37 

42 

23 

19 

21 

22 

20 

18 

19 

21,5 

45 

38,5 

METACARPUS 

Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy- Proxinialis epi-
sis szélessége physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epi
physis mélysége 

XIII— XIV. sz. . 

XIV. sz  

XIV. sz. 

XV. sz. 

184 26,5 

TIBIA 

48 

66 

58 

57 

22,5 

22 

18,5 

20 

31 

27,5 

27 

49 

43 

43 
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T I B I A 

Hossza 
Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy
sis szélessége 

Proximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

— — — 59,5 __ — — 
— — — 57 — — 41 

— — — 61,5 — — 43 

— — — 58 ~ — 44 

— — — 57 

60 

60 

52,5 

— — 39 

XV. sz  — , ~ 35 

33 

57 

60 

60 

52,5 

— 23 

21 

43 

40 

_ — 33 — — 21,5 — 
— — 40 — — 26 — 
— — 37 54 — 29 44 

— — 31 52 — 21 — 
— — — 52 — _ — 
— 1 — 58 — — 44,5 

_ í 94 — — 97 — — 
X V - X V I . sz. . . . — I 84 — 90 — — 

— I - — 51 — — — 

METATARSUS 

XII I . sz  

XIII—XIV. sz. 

XV. ez  

XV—XVT. sz. 

Török 

( - 40 — _ 38,5 — 
k b 217 47 24 52 46 22,5 

— 40,5 22 — 40 21 

227 47 26 58 46 25 

— kb. 41 23 — kb. 41 — 
— — — 54 — 25,5 

OS PHALANGIS I 

XIII. sz. 

xm— xiv. sz. 

Í54 

48 

SI 

53,5 

44,5 

44,5 

Í47 

48 

47 

49 

27 

28,5 

38 

m 
26 

25,5 

27 

24 

27 

25,5 

26,5 

23 

24 

23,5 

23 

25,5 

22 

21,5 

23 

20 

23 

22,5 

23,5 

24,5 

22 

26 

29 

30,5 

25 

25 

25,5 

22 

25 

23,5 

26 

31,5 

33,5 

34,5 

29,5 

29 

17,5 

30 

28 

30 

17,5 

19 

19 

16 

19 

17 

17 

17,5 

14,5 

17 

16 

17 

17 

15,5 
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Hossza Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy
sis szélessége 

Proximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distai. epiphy
sis mélysége 

— 29,5 24 — — 20 _ 
49,5 24,5 20,5 23,5 29,5 16 18,5 
52,5 — — — — 17 — 
-- 30,5 26 36 36 19,5 23 

XIV. sz  48,5 28 22,5 — 30 17 — 
46,5 23 16,5 21 31 22 28,5 
48,5 28 24 25,5 29 17 21 
— — 26 — — 19 22,5 

. ~~ — 25 — — 19,5 — 
50 24 20,5 22 30 15 18 

XIV— XV. sz. . . . 48,5 29 25 — 34 17,5 21 
— — 27,5 — — 19,5 — 
51 27,5 24,5 — 33 18 21 

XV. sz  53 30,5 23 27,5 _ 17,5 20,5 

43 23,5 20,5 22 27 15,5 17 

OS PHALANGIS II 

XIII. sz. 

XIII—XIV. sz. 

XIV. sz  

XV. sz. .... 

34 
33,5 
36 

/32 ,5 
34 
36 
31 

) 37 
33 
32,5 
38 
32 
29 
34 
33,5 

25,5 
31 
25 
23,5 
27,5 
25,5 
28 
24 
25 
29,5 
28,5 
24 
22,5 
31,5 

22,5 
20 
25 
19 
17,5 
20 
22 
22 
18,5 
19 
23 
22,5 
19 
17,5 
m 

24 
21,5 

20 
19 
23 
23 
24 
19,5 
21 
24 
24,5 
25 
18,5 
88 

35,5 
27 
26,5 
30,5 
28 
31,5 
27,5 
27 
31 
30 
26 
26 
35,5 

23 
18,5 
24 
18,5 
17 
20 
20 
21,5 
18 
19 
22 
24 
21 

25,5 

29 
24 

23,5 
22 
26 

27,5 
22,5 

29,0 
31 
27 
21,5 
32 

OS PHALANGIS i n 

Legnagyobb 

XIII -XIV. sz. 81 34 

szarvcsapjára emlékeztet, ha annak óriási méreteit nem is éri el, valamint néhány végtagcsont 
(a XIV—XV. századból, vagy az utána következő időkből); az utóbbiak nagy méreteikkel tűnnek 
ki, így egy XV—XVI. századi humerus-darab, egy XV. századi és két XV—XVI. századi proximalis 
radiusvég, egy XV. századi tibia-darab stb. 

Az újabban előkerült várbeli szarvasmarhacsontok közül egy metacarpus és két metatarsus 
hossza alapján tudunk következtetni az akkori szarvasmarhák marmagasságára. A marmagasság 
kiszámítására Boessneck módszerét használjuk.43 A XIV. századi metacarpus egy 117,8 cm mar
magasságú, a XI I I . századi metatarsus egy 123,9 cm marmagasságú, a XV. századi metatarsus 
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pedig egy 129,6 cm marmagasságú állatból származik. (Az utóbbi minden valószínűség szerint 
ökör.) E móretek beleesnek a korábbi várbeli ásatásokból előkerült szarvasmarhák marmagassága 
variációs szélességébe, amely 110 ós 135 cm között van.44 

Bivaly — Bos bubalis L. 

A házibivaly, amely a neolithikum melegebb klímája idején egy délkeleti faunahul
lámmal vadon már bekerült a Kárpát-medencébe,45 eddig pontosan nem ismert dél-ázsiai domesz-
tikációs helyéről Kisázsián át került be Európába.46 Hazánk területére az avarok hozták be 560-
ban, és innen terjedt tovább Nyugat- és Délnyugat-Európa felé.47 Előnyomulása azonban rendkívül 
lassú, a házibivaly németországi előfordulására vonatkozó első okleveles adat 874-ből való,48 

Franciaországban 1154-ben, Angliában pedig 1252-ben történik róla először említés.49 

A házibivaly-leletek Európában rendkívül ritkák, aminek oka az, hogy a mérsékeltövi 
Európa e melegkedvelő állatfaj előfordulási területének északnyugati részét alkotja, ahol a hűvös 
klíma miatt életfeltételei nem a legkedvezőbbek. Az irodalomban legrégebben ismeretes két 
bivalyszarvcsapot La Baume írta le Danzigból.50 Miután igen régen előkerült leletek, datálásuk 
eléggé bizonytalan. La Baume a német lovagrend ottani uralmának idejéből származtatja őket, 
azonban a datálásra semmi bizonyítékot nem hoz fel. A másik európai lelőhely, ahonnan házi
bivalyokat írtak le, a Fekete-tenger partján fekvő Olbia görög gyarmatváros (i. sz. I—V. század).51 

Hazánk területén kétségtelenül éltek az avarok óta bivalyok,52 hiszen középkori forrá
saink többhelyütt megemlékeznek róluk. így tudjuk pl., hogy I I . Endre királyunk István szerb 
királynak lovakat, bölényeket és „szaracén" bivalyokat ajándékozott,53 1412-ben pedig a Zsig
mond királynál látogatóban volt Ulászló lengyel király bivalysajttól megbetegedett.54 Sajnos a 
középkori oklevelek alátámasztására bivalyból származó középkori csontleletet hazánkban a leg
újabb várpalotai ásatásokig nem találtunk. A budai tehát az első hazai házibivaly-leletünk, de 
egyúttal az első középkori hiteles bivalylelet Európából. A lelettel másutt már bővebben foglal
koztunk,55 így it t csak röviden ismertetjük. 

A lelet a XVI—XVII. századból való. Pontos lelőhelye: a lőportorony előtti délkeleti ajtó
küszöb felett 30 cm-rel; 515—1008—517—-1009. A lelet egy jobb oldali szarvcsap. Tövénél faragott, 
hegyének legvége letört. Distalis harmadán féldiónyi benyomódás van, amelyet nyilván egy mellette 
fekvő kavics okozott. Egyébként jó megtartású. Színe barnássárga. Egészében vaskos, eléggé rövid. 
Hosszanti irányban erősen barázdált, tövén csontgyöngyökből álló koszorú látható. Igen lapos, 
keresztmetszetében nagyjából egyenlőszárú háromszög alakú, amelynek két egyenlő, hosszabb 
oldala dorsalisan és caudalisan van, a harmadik, ezeknél jóval rövidebb oldal pedig orálisan fek
szik. A három oldal közül az első és harmadik domború, a második viszont lapos, legfeljebb helyen
ként enyhén domborodó. A szarvcsap egész lefutásában egy síkban halad, s e síkból csupán a 
hegye hajlik ki, enyhén dorsalis irányban. 

A szarvcsapról erősen lapított, háromszögletű keresztmetszete és jellemző lefutása azon
nal elárulja, hogy bivalyból származik. Fenti morfológiai jellemvonásai viszont az ázsiai bivaly
csoporthoz tartozónak mutatják,56 miután pedig az összes szubfosszilis és fosszilis vadbivalylelet
nél gyengébb, házibivalynak kell tartanunk, miután a házi- ós vadbivaly közötti szinte egyetlen 
osteológiai különbség az, hogy az előbbi szarvcsapjai az utóbbiénál gyengébbek.57 A szarvcsap 
tövén levő csontgyöngykoszorú és recens házibivalyteheneink szarvcsapjaihoz viszonyított vas
kosabb volta pedig arra enged következtetni, hogy bika szarvcsapja. 

A túloldalon megadjuk a fenti szirvcsap méreteit, egy recens bivaly tehén, valamint 
egy a nagykanizsai várból újabban előkerült XV—XVII. századi bivalybika (subadultus) szarv
csapjának méreteihez hasonlítva. 

Egyébként a budai várban és a Nagykanizsán talált szarvcsapleletek alakjukban ós lefu
tásukban a mai bivalyainkétól egyáltalán nem különböznek, ami arra vall, hogy mai bivalyfaj
táink a középkor végére már —• legalábbis szarvállásukat illetően — kialakultak ós azóta lényegé
ben nem változtak.58 
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MÉRETEK 

Szarvcsap Hossza Legnagyobb 
átmérő 

Legkisebb 
átmérő Körméret Dorsalis Oralis Caudalis 

Szarvcsap Hossza Legnagyobb 
átmérő 

Legkisebb 
átmérő Körméret 

oldal hossza 

Buda—Várpalo ta k b . 389 83 57 228 78 56 76 

355 67 42 185 64 31 64 

N a g y k a n i z s a — V á r k b . 210 77 47 198 76 27 7 2 . 

Juh — Ovis aries L. 

Az európai középkori juhok legnagyobb része — hasonlóan a szarvasmarhákhoz — egyet
len fajtacsoporthoz tartozott. Ez a fajtacsoport éppoly primitív jellegű volt, mint a kis testű 
középkori marháké. A beletartozó juhok kis termetűek voltak, testnagyságra és alkatra a ma már 
kihalófélben levő nyugat-európai parlagi juhokkal egyeztek meg. A hímek szarva vaskos, háromélű, 
kifelé hajló és csavarodó, de legfeljebb egy teljes kört leíró volt, a nőstényeké viszont rövid, lapos, 
kecskeszarvcsapszerű volt, előfordultak azonban szarvatlan egyedek, sőt négyszarvú mutációk 
is.59 Szarvalakulásukban tehát e juhok kosai a rézjuhra (Ovis aries studeri Duerst), nőstényei 
pedig a tőzegjuhra (Ovis aries palustris Rütimeyer) emlékeztetnek. 

Ilyen juhokat írt le Herre a középkori Hamburgból,60 Nobis Toftingból,61 Requate Lem-
becksburg-, Olsborg- és Gikauból,62 Müller Hannoverből,63 Bergquist és Lepiksaar Lundból,64 

Würgler Starkensteinből,65 Hartmann-Frick Heitnauból,66 Ambros Besenovról,67 Ivanov Popiná
ról,68 de hasonló juhokat határozott meg Calkin is az oroszországi középkori lelőhelyekről is.69 

Az, hogy a juhok közt ez az egységes európai fajtacsoport kialakulhatott, két okra vezet
hető vissza: az egyik ok az, hogy ezek a fajták lényegében azonos eredetűek, a másik padig az, 
hogy a középkorban még nem indult meg a fajtaátalakítással és nemesítéssel járó komolyabb 
tenyésztői munka. Úgy látszik azonban, hogy ebben az egységes primitív fajtacsoportban helyen
ként, a jobb tartási és takarmányozási viszonyok hatására létrejöttek nagyobb testű7 0 és talán jobb 
gyapjúhozamú fajták is, de ezeken kívül — különösen Európa keleti és délkeleti részén — elő
fordulhattak kelet felől bekerült és az ősi európaiaktól merőben idegen juhfajták is. Ez utóbbiakról 
azonban mind ez ideig szinte semmit sem tudunk. 

Ha a magyarországi középkori lelőhelyek juhait vizsgáljuk,71 elvétve szintén megtaláljuk 
a fenti egységes európai típust, legnagyobb tömegben azonban egy másik, igen érdekes fajta 
maradványai fordulnak elő. Ez utóbbi szintén parlagi fajta, testnagyságában és alkatában is az 
előbbihez hasonlít, szarvalakulásában azonban teljesen eltér attól. E fajta szarvcsapjai ugyanis 
nem olyan vaskosak, mint az előbbi fajtáéi, viszont jóval hosszabbak. Emellett pedig erősen 
csavarodottak, de nem olyan erősen pödröttek, mint a rackáéi, hanem széles íveket írnak le, 
s egészükben kihúzott merinószarvra emlékeztetnek. Keresztmetszetük tövüknél erősen lapított 
és további lefutásukban móginkább ellapul. Egész lefutásukban csaknem vízszintesen oldalt és 
kissé hátrafelé irányulnak.72 A hímek szarvcsapjai vaskosabbak és hosszabbak, a nőstényeké 
rövidebbek, vékonyabbak, s a nőstények közt a szarvatlanok sem ritkák. 

Az előbbiekben leírt juhfajtával kapcsolatban nehéz probléma előtt álltunk. Ez a fajta 
ugyanis jellemző szarvalakulása alapján teljesen eltér az ősi európai primitív fajtacsoporttól, de 
eltér a mai magyar parlagi fajtától, a rackától is, amelyet Hankó ősi magyar juhnak tart , melyet 
honfoglaló őseink keletről hoztak magukkal hazánkba.73 Magunk a rackát eddig egyetlen közép
kori lelőhelyünkről sem tudtuk kimutatni, ezzel szemben az előbbiekben leírt fajtát az ország 
szinte valamennyi középkori lelőhelyéről meghatároztuk, ami arra mutat, hogy ez a fajta a közép
korban országszerte elterjedt volt. A környező országok területén —• eddigi ismereteink szerint — 
ez a fajta sehol sem fordult elő, úgyhogy kétségkívül helyi, magyar fajtának kell tekintenünk. 
Sajnos, honfoglaláskori sírokból juhkoponyákat eddig nem ismerünk, úgyhogy nem tudjuk eldön
teni, vajon őseink ezt a fajtát keletről hozták-e magukkal, vagy közvetlenül a honfoglalás után i t t 
tenyésztették-e ki. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy a fenti juhfajtát melyik újkori kihalt vagy 
kihalófélben levő fajtával tudnánk azonosítani. Nem tartjuk azonban lehetetlennek, hogy a múlt 
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5. kép. Juh — Ovis aries L., XIV, sz. 

századi jegyzőkönyvekben még gyakran 
szereplő ,,magyar juh", amelyet eddig 
mindenki a rackával azonosított, tulaj
donképpen ez a fajta lenne.74 Arra, hogy 
a racka és a „magyar juh" két külön
böző fajta, a debreceni tanács által a 
hortobágyi juhlegelők állapotának kivizs
gálására kiküldött bizottság jelentése alap
ján következtethetünk, amely e két fajtát 
külön-külön említi.75 

A budai várpalotából előkerült 
újabb anyagban is főként az előbb leírt 
fajtát találtuk, előfordult azonban egy 

tőzegjuhszerű, tehát az általánosan elterjedt európai fajtacsoportba tartozó szarvcsap (XIII— 
XIV. századi rétegből), valamint egy igen érdekes, csökevényes, csaknem körkeresztmetszetű 
szarvcsap is (XIV. századi rétegből; 5. kép). Ez a szarvcsap valószínűleg átmeneti állapotot jelez a 
szarvatlanság felé. Minden korban és minden területen előfordul, megtaláltuk ugyanis egy hazai 
bronzkori telepen,76 egy római kori lelőhelyünkön (Albertfalva, Nagy T. ásatása), de megtaláltuk a 
ljubljanai tőzegmocsár bronzkori anyagában (Narodni Muzej, Ljubljana), a Prága melletti 
Turskó Mastaléről származó, közelebbről meg nem határozott korú szubfosszilis anyagban (Na
rodni Musej, Prága) stb. 

MÉRETEK 

Szarvcsap Hossza Legnagyobb 
átmérő 

Legkisebb 
átmérő 

Kör
méret 

XI I I . sz kb. 185 41 30 118 

xin—xiv. sz.. — 53 — kb. 153 

XIV. sz 58 19,5 18 56 

XV. sz 42 31 117 

Kecske — Capra hircus L. 

A középkori kecskékről ismereteink igen gyérek. Ennek egyik oka az, hogy csontjaik igen 
ritkák, a lelőhelyeken előforduló csontanyagnak mindig igen kis százalékában kerülnek elő (általá
ban Európában egyik időszakban sem tartozott ez a faj a gyakoribb háziállatok közé), s az elő
forduló csontjaikat minden ez irányú kísérletezés ellenére is nagyon nehéz — sőt a legtöbb esetben 
lehetetlen — elkülöníteni a hozzájuk nagyon hasonló juhcsontoktól.77 Ezen túlmenően azonban 
másik okként a kecskeszarvcsap primitív volta jön számításba; emiatt ugyanis igen nehéz a szarv
alakulás alapján fajtákat elkülöníteni. 

Mindenesetre feltűnő, hogy a középkori lelőhelyek kecskéi közt mily gyakoriak a szablya 
alakú szarvúak (tehát az úgynevezett aegagrus típusba tartozók), holott manapság ez a szarvala
kulás a legnagyobb ritkaságszámba megy. Másik érdekes jelenség viszont az, hogy több középkori 
lelőhely kecskéi elérik a mai házikecskók testnagyságát (pl. Toftingban78 és Hannoverben79), így 
ezen a téren azóta számottevő fejlődés nem tapasztalható. 

A hazai középkori lelőhelyekről előkerült kecskék közt szintén nem ritkák a szablya alakú 
szarvúak, azonban a prisca típusúak dominálnak, amelyek közt egyes lelőhelyeken — így pl. 
Zalaváron80 — egészen szokatlanul vaskos szarvú egyedek is előfordulnak, amelyek nagyságra csak 
egyes neolithikus galíciai egyedekhez hasonlíthatók.81 
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A korábbi várpalotai anyagban csak prisca típusú, tehát csavart szarvú kecskék szerepel
tek,82 az újabb ásatások i t t tárgyalt anyagában azonban egy XII I . századi prisca típusú szarv
csapon kívül előkerült egy aegagrus típusú is (XV—XVI. századi rétegből). 

MÉRETEK 

Searvcsap Legnagyobb 
átmérő 

Legkisebb 
átmérő Körméret 

XIIT. sz. 38 

31 

33 

21 

98 

XV—XVI. sz. 

38 

31 

33 

21 82 

Serlés — Sus scrofa dorn. L. 

A középkori európai házisertések korántsem voltak annyira egységesek, mint a szarvas
marhák vagy juhok, hanem közöttük legalább két fajtát lehet feltételezni. Ezek származásra azo
nosaknak tekinthetők — hiszen Nehring,83 Pira84 és Ulmasky85 vizsgálatai óta tudjuk, hogy lénye
gében az újkorig valamennyi európai házisertés helyi eredetű volt, tehát az európai vaddisznótól 
(Sus scrofa fer. L.) származott. Keim vizsgálatai viszont kimutatták, hogy még az európai és ázsiai 
vaddisznók is egyazon formakör tagjainak tekinthetők, nemhogy az európai vaddisznók között 
fajbeli különbségeket lehetne keresni86 — és minden valószínűség szerint a különböző tartási ós 
takarmányozási viszonyok hatására fejlődtek ki. (Ilyen különbségeket egyébként Boessneck már a 
korábbi korszakok sertésanyagában is feltételez, amelyeket szintén a takarmányozási viszonyok 
különbözőségével indokol,87 magunk azonban inkább a domesztikáeió alapanyagául szolgált vad
disznófajták nagyságbeli különbségeivel magyarázzuk.88) 

A két középkori sertéstípus közül az egyik nagyságra a Rütimeyer-féle89 tőzegsertésnek 
felel meg. Ilyen sertéseket írt le Pira a svédországi középkori telepekről,90 Degerből a dél-svédor
szági Trelleborgból,91 Herre,92 Nobis93 és Requate94 észak-németországi középkori telepekről, 
Küenzi,95 Würgler96 és Hartmann-Frick97 svájci középkori lelőhelyekről, Ambros a szlovákiai 
Besenovról98 és Budmericeről," Krysiak Gdanskból,100 Bogoljubszkij pedig Rjazanyból.101 

A másik típust, amely a Rütimeyer-féle ,,házisertés"-nek (Sus scrofa domesticus) felel 
meg,102 Enderlein a mai Potsdam helyén volt szláv településről (Poztupimi) mutat ta ki.103 Érdekes, 
hogy Müller Hannoverből pontosan az Enderlein-féle potsdamival azonos fajtát írt le,104 és hasonló 
fajtát határozott meg Ivanov a bulgáriai Popináról is.105 

Hankó a honfoglaláskori Duna-medencében legalább nyolc sertésfajtát tételez fel.106 Ezek: 
a szalontai (amelyet ő a honfoglaló magyarok által behozott, ősi magyar fajtának tart1 0 7), a hegyi
disznó, a tüskés szőrű disznó, a bakonyi, a siska, a túrmezei, a kis testű alföldi zsírsertés és a réti
disznó. Miután — sajnos — ezek csonttani elkülönítésének tárgyalásába nem megy bele, adatait 
ez oldalról nem tudjuk alátámasztani, kétségtelennek tartjuk azonban, hogy az általa leírt fenti 
sertésfajták mindegyikének messze nyúló történelmi gyökerei vannak, s ezek némelyike valószínű
leg egészen a honfoglalásig visszavezethető. 

Magunk Zalaváron mutat tunk ki egy érdekes sertésfajtát, amelyet a szlávokhoz kötöt
tünk,108 s amely speciális állkapocs-jellemvonásai alapján túltenyésztettnek hat. Sajnos egyelőre 
nem tudjuk, hogy ezt a zalavári fajtát Hankó melyik fajtájával tudjuk azonosítani, de talán a túr
mezeivel vagy a siskával lehet kapcsolata. Annyi mindenesetre kétségtelen, hogy ez a fajta meg
lehetősen sokáig fennmaradt és szólesen elterjedt hazánk területén, ki tudtuk ugyanis mutatni a 
budai várpalota korábbi ásatásai során egy XI I I . századi rétegből és egy XVII. századi debreceni 
sírból is.109 

A többi magyarországi középkori sertés nem ilyen elfinomodott, hanem koponyaalkatilag 
és testarányaiban is közelebb áll a vaddisznóhoz. Azonban ennek ellenére is a középkor folyamán 
ezeken is megfigyelhetők bizonyos elfinomodási jelenségek, amelyeket a budai vár korábbi ásatá
saiból előkerült koponyasorozaton tudtunk szemléltetni.110 
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6. kép. Sertés — Sus scrofa dorn. L., XIII—XIV. sz. 

7. kép. Sertés — Sus scrofa dorn. L., XIII—XIV. sz. 

Ami az újabb ásatásokból előkerült várbeli házisertés-maradványokat illeti, köztük újra 
kimutatható a fentebb leírt zalavári fajtából származó alsó agyarfog (dens caninus), amely egy 
XIV. századi rétegből (TK 476—887/3,74 m 5R) került elő. Ez a fog egy kané, s rajta a hegyénél 
kevésbé, de gyökere irányában haladva egyre kifejezettebben láthatók azok a harántredők, 
amelyek az erős álkapocsmegrövidülés miatt jöttek létre,111 s melyek a fajtára annyira jellemzők. 
Valószínűleg ugyané fajtához tartozik néhány kisebb méretű végtagcsont is, valamint két koponya
részlet is az os lacrymaleval, amely meglehetősen megrövidült (a könny csont jelző mindkét darabon 
igen közel áll l-hez), márpedig az elfinomodás egyik legjobb jellemzője a könnycsont megrövidülése. 

A többi végtagcsont egy nagyobb testű sertéstípusból származik, amely — legalábbis 
nagyságra —megegyezik az Enderlein-, Müller- és Ivanov-féle nagy testű középkori házisertések
kel. 
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MÉRETEK 

Koponya P 1 - P 4 M j - M , Ma hossza 
Legnagyobb 
homlokszél. 

Os lacrymale Os lacrymale 
ventralis h. szélessége 

x m - xiv. sz 
XV. sz 

43 
65 
62 

30 
28,5 

101 
1 

kb. 24 22 
24 23 

MANDIBULA 

Metszőfog
sor hossza 

Symphisis 
hossza 

Diastema 
hossza P i - P * M i - M , 

Metszőfog
sor széles

sége 

Szélesség a 
szemfogak

nál 

Legkisebb 
szélesség 

Magasság 
a I n -nél 

Magasság 
az M'-nél 

xrv. sz. 
XV. sz. 

20,5 75 29 50 
54,5 

57,5 
63,5 

40 51 40,5 40 46 

S( PAPULA 

Collum scapulae legkisebb 
szélessége 

Angulus articularis széles
sége 

Cavitas articularis 
mélysége 

XV—XVI. sz 24,5 
24,5 

36,5 
36,5 

27,5 

HUMERUS 

XI I I —XIV sz. . . 
XIV 

XV. 

X V - -XVI. 

Proxymalis epi-
Hossza physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

kb. 212 

51 

14 

20 

16 

Distalis epiphy
sis szélessége 

41 
38 
46 
44 

Proximalis epi
physis mélysége 

75 

65,5 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

23,5 
28 
25 
22 

Distalis epiphy-

41 
37,5 
46 

RADIUS 

Proximalis epiphysis 
szélessége 

Diaphysis legkisebb 
szélessége 

Proximalis epiphysis 
mélysége 

Diaphysis legkisebb 
mélysége 

XIII— XIV. sz j 28 
( 28 

17 22 11 

X V . sz. 

FEMUR 

Distalis epiphysis Distalis epiphysis 

41 49,5 

ASTRAGALUS 

Hossza Szélessége Mélysége 

XV. sz 47 30,5 27,5 47 30,5 

TIBIA 

Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy
sis szélessége 

Proximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

XIV. sz 

45 

20 29 
27,5 

46 

13,5 25,5 

XV. sz 45 

20 29 
27,5 

46 

13,5 
26 

45 

20 29 

27,5 
46 

13,5 
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Ló —> Equus caballus L. 

A középkori európai házilovak fajtakérdéseiben meglehetős zűrzavar uralkodik. E zűr
zavar legfőbb okát abban látjuk, hogy a különböző szerzők bizonyos alapvető módszertani kérdé
sekben, de emiatt a legalapvetőbb származástani problémákban sem tudtak közös nevezőre jutni. 

Annyi mindenesetre kétségtelennek látszik, hogy az Északi-tenger partvidékén a kora
középkorban egy egységes, primitív lótípus alakult ki.112 Az is valószínű, hogy Kelet-Európa közép
kori lovai kisebb testűek voltak és talán külön csoportot alkottak, mint a közép- és nyugat-euró
paiak, hiszen Bogoljubszkij Rjazanyból 120—125 cm-es marmagasságú lovakat ír t le,113 Calkin 
pedig a középkori Oroszország lovainak marmagasságát átlagban 132,5 cm-nek találta,114 s velük 
szemben Herre Hamburgból 120—150,115 Requate Lembecksburgból 133,116 Olsborg- és Gikauból 
143—153 cm-es,117 Müller pedig Hannoverből 126—150 cm-es marmagasságú lovakat írt le.118 

Valószínűleg a nagyobb testű nyugat-európai lovakkal való keveredés eredménye, de 
emellett röghatás is volt az, hogy a középkori magyar lovak a honfoglaláskoriakhoz képest mar
magasságban már az Árpád-korban kb. 10 cm-t nőttek, ós elérték, sőt talán némileg túl is haladták 
(hibridizáció !) a korabeli közép- és nyugat-európai lovakat.119 (Érdekes különben, hogy a közép
kor elején így ugrásszerűen megnagyobbodott hazai lovak a középkor folyamán lényegesen már 
nem nagyobbodtak tovább.120) 

Sajnos, az újabb várpalotai ásatásokból lókoponyaanyag nem került elő, így az i t t elő
került lómaradványokat csak nagyságrendi alapon vizsgálhatjuk. A csontmóretek alapján meg
állapítható, hogy ezek a lovak a korhoz viszonyítva meglehetősen nagy testűek voltak. Marmagas
ságuk egy XII I . századi rétegből előkerült metacarpus hossza alapján 148,7 cm, egy ugyancsak 
XII I . századi metatarsus alapján 127,9 cm. Vékony, finom csontjaik alapján kétségkívül a keleti 
fajtacsoportba sorolhatók. 

Van azonban az újabb csontanyagban egy XII I . századi rétegből (Sz. á. d. torony mellett, 
646—1016/3,8 m, 9R) előkerült proximalis matatarsus-fél is, amaly nagy méretei alapján egy nyu
gati hidegvérű, tehát úgynevezett lovagi lóból származik, s mint ilyen, jól m3gegyezik egyes német 
középkori lelőhelyek (Hornhausen, Wunstorf121) hidegvérű lovainak metatarsusaival. Ez a csont 
tekinthető az első magyarországi hiteles hidegvérű lóleletnek. 

M É R E T E K 

RADIUS 

Hossza Proximalis epi- Diaphysis leg-
physis szélessége kisebb szélessége 

Distalis leg
kisebb szélessége 

Proximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

kb. 350 84 40 79 49 29 44 

METACARPUS 

í 232 54 34 52 36 23,5 

! - — — 46 — 25 

TIBIA 

Distalis 
epiphysis 
szélessége 

Distalis 
epiphysis 
mélysége 

xin— xiv. sz . 67 45 
> 
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METATARSUS 

Hossza Proximalis epi-
l")hysis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy
sis szélessége 

rroximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

X I I I . sz  í 240 43 

54 

29,5 

36 

42,5 38 

49,5 

22 33 

X I I I . sz  

XIII—XTV. sz. 

XV—XVI. sz. 72 

OS PHAL ANGIS I 

37 

36,5 

36 

42,5 

4 5 .38 

21,5 

19 

19 

OS PHALANGIS I I I (POST) 

Szélessége Mélysége 

XVI. sz. 83 41 

23 

24,5. 

Házimacska Felis domestica Briss. 

Macskából összesen két csont került az újabb ásatások alkalmával elő, éspedig egy kifej
lett állat jobb oldali scapulájának darabja (XIII—XIV. század) és egy fiatal állat bal oldali tibiá-
jának diaphysise, amelyről az epiphysisek leváltak (XVI. század). 

A házimacska, amely afrikai eredetű,122 Európába Itálián keresztül került be. Az Alpoktól 
északra eső területen először a római korban jelent meg.123 Lengyelországból először a IX. század
ból volt kimutatható.124 Legkorábbi magyarországi előfordulását Szarvas—Rózsásról,125 a X—XII . 
századból ismerjük126; a budai várpalota korábbi ásatásainak XI I I . századi anyagában szintén 
előfordult.127 

Sajnos az új anyagban előforduló két macskacsont annyira töredékes, hogy róluk nagy
ságrendileg vagy fajtatanilag mitsem mondhatunk. 

Házilúd — Anser domesticus L.128 

A házilúd a korábbi várpalotai ásatások anyagában a XIV. századtól kezdve fordul elő, az 
újabb anyagban azonban csak a XV. századtól kezdve találjuk meg maradványait. 

A házilúd — mivel vad őse, a szürke vagy nyári lúd (Anser anser L.) Közép- és Kelet-
Európában igen gyakori — az európai területen bárhol háziállattá válhatott. Domesztikációja 
szinte egész Európában nagyjából egy időben, több gócpontban mehetett végbe, és egészen a legújabb 
időkig tar tot t . (Különben, valószínűleg az európai háziasítástól függetlenül, Egyiptomban is 
megtörtént a nyári lúd háziasítása, s ott már egészen korán, az i. e. I I I . évezred második felében 
szerepelnek fehér, tehát háziasított ludak az ábrázolásokon.129 Legkorábbi európai ábrázolásait a 
lausitzi ós Urnenfelder-kultúrából ismerjük.130) 

Középkori telepeken a lúd meglehetősen gyakori. így pl. Herre Hamburgból,131 Requate 
Gikau- és Olsborgból,132 Müller Hannoverből,333 Würgler Iddaburg-és Starkensteinből,134 Krysiak 
Gdanskból,135 Ambros pedig Budmericéből írta le.136 Valamennyi középkori házilúd kis, legfeljebb 
középnagy testű, primitív fajtából származik, így a budaiak is. 

M E R E T E K 

Humerus hossza (XV. sz.): 156; Femur hossza (XV. sz.): 75.2, 77; Tibia hossza (XV. sz.): 109, 121; 
Metatarsus hossza (XV. sz.): 78. 

411 



Házityűk — Oallus domesticus L. 

A házityúk a középkor, de valószínűleg minden más korszak telepeinek leggyakoribb 
házimadara. Úgyszólván alig van olyan középkori telep a mérsékelt Övi Európában, amelyen ne 
fordulna elő. 

Az indiai eredetű házityúk137 hazánkban először a La Tène-korszakban, a keltákkal jelenik 
meg. Legkorábbi házityúk-leletünk Szentendre—Cementárugyár La Tène-kori telepről való.138 A 
hazai avar sírokban gyakoriak a házi tyúk-mellékletek. Ezek a mai magyar parlagi tyúk testnagy
ságának alig kétharmadát kitevő nagyságú állatokból származnak.139 Hankó szerint honfoglaló 
őseink is hoztak be magukkal egy primitív tyúkfajtát, amelynek egyedei kb. 3/4 kilogramm 
súlyúak lehettek.140 

A hazai középkori tyúkok már nagyobbak voltak az avar koriaknál, mint azt csontmére
teik is mutatják, a mai magyar parlagi tyúkok méreteit azonban nem érték el. A budai várpalotá
ból előkerült tyúkcsontok nagyjából megegyeznek a többi hazai középkori lelőhelyen találtakkal, 
azonban a budai anyagban még az azonos századiaknál is erős nagyságbeli különbségeket talá
lunk, amelyek túlmennek a szexuális dimorphizmus okozta megszokott kereteken, s valószínűleg az 
eltérő tartási és takarmányozási viszonyok következtében jöttek létre, esetleg azonban már a 
kezdődő fajtakialakulás jeleinek tekinthetők. 

MERETEK 

Os coracoides hossza (XV. sz.): 49, 51, 55,5, 61,5 
Humerus hossza (XIII—XIV. sz.): (53,5; (XIV. sz.): 58, 58,5, 62,5, 62,5, 63, 64,5, 69,5 69,5, 74; 

(XIV—XV. sz.): 76; (XV. sz.): 59,5, 60, 61, 61, 63, 63,5, 63,5, 64, 64, 64, 65, 65, 65,5, 65,5, 66, 66,5, 
67, 67, 68, 68,5, 69,5, 69,5, 70, 70,5, 70,5, 71, 7.1, 72, 73, 73, 73,5, 73,5, 73,5, 76, 76,5 

Badins hossza (XV. sz.): 59, 66 
Ulna hossza (XIII. sz.): 64,5, 68; (XIII—XIV. sz.): 72; (XIV. sz.): 67, 67; (XV. sz.): 61, 62, 62,5, 

65,5, 67, 67,5, 68, 68,5, 71, 71, 72, 72, 72, 72,5; (török): 62,5 
Metacarpus hossza (XIV. sz.): 36 
Femur hossza (XIII—XIV. sz.): 67, 79, 80, 82, 87; (XIV. sz.): 69, kb. 70, 79, kb. 80; (XV. sz.): 

67,5, 68, 68, 68, 68, 68,5, 68,5, 68,5, 69, 69,5, 69,5, 69,5, 70, 70, 70, 70, 70,5, 71, 71,5, kb. 72, 72,5, 72,5, 
72,5, 73, 73, 73, 73,5, 73,5, 74, 75, 75,5, 75,5, kb. 77, 78,5, 78,5, 79, 80,5, 80,5, 81,5, 82, 83, kb. 83, 85; 
(török): 70 

Tibia hossza (XIII—XIV. sz.): kb. 90, 107; (XV. sz.): 90, 93, 94, 94, 95, 97, 97, 97,5, 98, 98, 
98,5, 98,5, 99,5, 99,5, 99,5, 100, 102, 102, 103, 107,5, 108, 112,5, kb. 114, 116, 116,5, kb. 120; (XV—XVI. 
sz.): 106; (XVI—XVII. sz.): 100; (török): 98,5 

Metatarsus XIII. sz.: 
65, 71, 

XIII- -XIV. sz.: 
73, 75,5, 

XIV. sz. 
59, 

XV. sz.: 
? 

64, 

? 
69,5, 72, 72, 

? 
74, 77,5 66, 73,5, 76,5, 

ó* 3 6 ê S S — 
XVI—XVII. sz.: 

79, 79,5, 80, 81, 82, 82, 80,5 

VADALLATOK 

Bölény — Bison bonasus L. 

A két európai vadmarhafaj — az őstulok (Bos primigenius Boj.) és a bölény (Bison bona
sus L.) — közül az előbbi volt rövidebb életű, utolsó példánya ugyanis 1627-ben pusztult el, az 
utóbbi azonban ma is él, bár a kihalás szélén áll. Kettőjük közül a fenti okból az utóbbiról tudunk 
többet, a leletek gyakorisága terén azonban a jégkorszak vége óta az őstulok vezet. Ez az oka 
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annak, hogy míg az alluviumból a jól datálható ó'stulok-leleteknek se szeri, se száma,141 addig szub-
fossilis bölényleletet alig ismerünk. A datálatlan vagy igen bizonytalan kormeghatározású néhány 
ilyen leleten kívül jól datált bölény leleteket az alábbi szerzők írtak le Közép- és Délkelet-Európá
ból: Keller Phaestosból, a minosi korszakból határozott meg egy bölényszarvcsapot,142 Rakovec a 
ljubljanai mocsár bronzkori anyagából,143 Hescheler és Kuhn néhány svájci őskori lelőhelyről,144 

Vogel a badeni Nussdorf neolithikus anyagából,145 Boessneck a bajorországi római Cambodunum-
ból,146 Hilzheimer pedig a nassaui Hofheim am Taunus római telepről ír t le bölényszarvcsapokat.147 

Észak-Európából a késői Dryas-korszakból egy dán148 ós egy schleswig-holsteini149 lelőhelyről isme
rünk szubfossilis leleteket. Lengyelország őskori és koraközépkori lelőhelyeiről Duré150 ós Lubicz-
Niezabitowski,151 Ukrajnából pedig Pidoplicsko152 ír t le bölény leleteket. Hazánkból Pilinyről153 ós 
Tószegről154 (bronzkor) kerültek elő pontos kormeghatározású bölényleletek. A bölény ókori, 
középkori és koraújkori előfordulásairól Szalay közöl igen bőséges írásos adatokat,155 ezek sokkalta 
bőségesebbek, mint a faj e korszakból előkerült csontmaradványai. 

A fenti csontleletek ós az írásos adatok alapján jól meg lehet rajzolni a közép-európai 
bölények történetét. Szalay szerint az őstulok uralkodó volta a bölénnyel szemben egészen a kora
középkorig, a VII. századig tartott , s ebben az időszakban a bölény—őstulok-arány Közép-Európá
ban 1 : 5 volt, kivéve Lengyelországot és Galíciát, ahol csak 1 : 31 5 e (Szalay ezt az elméletét a bö
lény, ill. az őstulok nevéből képzett személy- és helynevek különböző gyakoriságára alapította). 
AVIL század után változás állt be a két faj arányában, ami abban nyilvánult meg, hogy az őstulok 
arányszáma a kíméletlen irtás következtében egyre csökkent, s végül házimarháinknak ez a vad 
őse teljesen kipusztult. A bölény sem tudta sokáig elkerülni ezt a sorsot és Európa nagy részében 
szintén kihalt, s csak Kelet-Európa egyes elszigetelt területein maradt máig is fenn. A Kárpát-
medencében, legalábbis annak délkeleti részén, Erdélyben is igen soká ólt még ez a faj, jóval tovább, 
mint bárhol Közép-Európában. Erdélyben olyan mennyiségben éltek bölények, hogy a XVI. szá
zadtól egészen a XVIII . század harmadik negyedéig exportáltak is belőlük.157 Jickeli szerint 
Fichtel, a neves osztrák mineralógus ós paleontológus 1772—77-ben a Kelemen havasokban még 
egy friss bölény koponyát szerzett a parasztoktól.158 Az utolsó erdélyi bölény a bécsi Hetztheater-
ben, majd a schönbrunni állatkertben élt és ott 1809-ben elpusztult Miska volt, amelynek sorsáról 
Szalay,159 majd az ő nyomán Antonius160 és Jickeli161 tudósít. A Magyarország területén élt bölé
nyek kihalásának időpontjáról semmi biztosat nem tudunk. Szalay ezt egy meglehetősen homályos 
irodalmi adat alapján (valószínűséggel) jóval Mátyás korszaka elé teszi.162 

A hazai középkori bölényekről tehát csupán irodalmi adataink vannak. Most azonban az 
újabb budai ásatások alkalmával előkerült egy lelet, amely csonttanilag is hitelesíti a bölény 
középkori magyarországi előfordulását. A lelet előkerülésének pontos helye: É. T. 5. R. Kora: 
XIV. század második fele. 

A lelet egy jobb oldali szarvcsap (8. kép). Megtartási állapota jó, mindössze a hegye 
sérült, tövén pedig faragási nyomok láthatók. Színe halvány barnássárga. A szarvcsap egészében 
rövid, vaskos. Tövénél oldalt ós kissé hátrafelé irányul, majd felfelé és kissé előre kanyarodik. 
Hegye fel- és kissé hátrafelé néz. Keresztmetszete kissé lapított kör, fala vastag, felülete dorzo-
kaudális harmadában erősen, másutt gyengébben barázdált. Tövén kissé ferdén körbefutó, finom 
(megkopott) csontgyöngyökből álló koszorú látható. Méretei és alakulása alapján kifejlett bölény
bika szarvcsapjának tartjuk. 

Ha az európai bölény rendszertanára vonatkozó irodalmat tanulmányozzuk, megállapít
hatjuk, hogy abban két véglet van. Az egyik Koch véleménye, amely szerint az európai bölény 
egyazon fajba tartozik az amerikaival, s e fajon belül csupán fajtakülönbségek léteznek,163 a 
másik pedig Hilzheimeré,164 illetve Skinner és Kaisené.165 Hilzheimer az európai bölényeket három 
fajba és hat alfajba sorolja, Skinner és Kaisen pedig egészen szerencsétlen beosztásukban az eu-
ráziai bölényeket egy élő ós négy kihalt subgenusba, valamint egy kihalt névtelen subgenusba és e 
hat subgenuson belül egy élő és nyolc kihalt fajba, valamint öt alfajba sorolták. Véleményünk 
szerint mindkét felfogás túlzott, s az európai és amerikai bölény két különálló faj, amely azonban 
egy származási vonalba tartozik, s az európai bölényen mint önálló fajon belül négy helyi fajtát 
(és nem alfajt), éspedig a litván—lengyelt, kaukázusit, dániait166 és erdélyi—kárpátit167 ismerünk el. 
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8. kép. Bölény — Bison bonasus L., XIV. sz. második fele 

A budai bölónyszarvcsap lefutásában még leginkább az erdélyi—kárpáti fájtára emlékez
tet, érdekes lenne azonban e szempontból összehasonlítani az utolsó erdélyi bölény, a Miska 
Párizsban lévő csontváza szarvcsapjaival, mivel a Kretzoi által leírt példány egy bölény tehénből 
származik.168 

Méretei : hossza 330, legnagyobb átmérője kb. 93, legkisebb átmérője 85, körmérete kb. 
285 mm. E móretek alapján az egyik legerősebb az európai alluviumból előkerült bölényszarv
csapok közt. 

Gímszarvas — Cervus elaphus L. 

A gímszarvas az őskorban igen gyakori volt, sőt az őskor egyes korszakaiban uralkodó 
vadnak számított, később azonban jelentősége egyre csökkent, s ha a középkorban elő is fordulnak 
csontjai csaknem minden lelőhelyen, azonban már csak igen alárendelt szerepet játszik. Meg
fogyatkozásának okairól az előbbiekben már szóltunk. 

A középkori szarvasoknak az őskoriakhoz viszonyított visszaesése azonban nemcsak a 
gyakorisági viszonyokra vonatkozik, hanem a nagyságbeliekre is. Még hazánk területén is, ahol 
pedig még most is a gímszarvasnak egyik legnagyobb testű helyi fajtája él, jól kimutatható a 
szarvasnak ez a testnagyságcsökkenése. Erre jellemző, hogy pl. éppen a budai várpalota korábbi 
ás&tísainak anyagában egyetlen nagy testű szarvasból való csont sem akadt.169 Az újabb anyag
ban valamivel jobb a helyzet, mivel egy meglehetősen gyenge XIII—XIV. századi rózsatő mellett 
(körmérete 205 mm) két erős és egy közepes XV. századi metatarsus fordul elő. Az első két meta
tarsus meghaladja (az egyik erősen) a XII—XVI. századi grodnói szarvasok metatarsusának 
átlagát,170 amelyek pedig egy, a mainál jóval nagyobb testű állományból származnak és a maral-
hoz ós a gímszarvas kárpáti helyi fajtájához állnak közel.171 
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MÉRETEK 

RADIUS 

Distalis epiphysis 
szélessége 

Distalis epiphysis 
mélysége 

XV. sz. . 58,4 43,5 

METATARSUS 

Hossza Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy- Proximalis epi-
sis szélessége physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

XV. sz 
320 
307 
297 

45,5 
40 
37 

27 
23 
23 

47,5 45 
46 45 

1 
41 40,5 

! 

20,5 
21,5 
22 

30 
30 
28 

Őz — Capreolus capreolus L. 

Az őz csontjai egészen az újkor elejéig minden telepen jóval kisebb számban fordulnak 
elő, mint a szarvascsontok. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az volt, hogy a nagyobb szarvasbőség 
idején az ember szívesebben vadászta ezt a vadat, amely jóval nagyobb húsmennyiséget adott, 
mint a kisebb testű őz. Másik okként viszont minden valószínűség szerint az hozható fel, hogy az 
őznek túl nagy volt a szarvas konkurrenciája,172 s a korábbi időszakok túl sűrű, erősen benőtt 
erdeje nem volt megfelelő biotóp az őz számára, amely inkább a nyíltabb vidéket kedveli.173 

Az újabb várpalotai ásatások anyagában összesen két őzcsont fordul elő, éspedig két 
metatarsus. Közülük az egyik XV. századi, a másik pontosan nem datált. Mindkettő azonos nagy
ságú és meglehetősen erős állatból származik. 

MÉRETEK 

Hossza Proximalis epi
physis szélessége 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

Distalis epiphy
sis szélessége 

Proximalis epi
physis mélysége 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

Distalis epiphy
sis mélysége 

XV. sz 

Korhatár nélkül 
217 
214 

22 
22 

14,5 
14,5 — 

22 
23 

13,5 
13 17 

Vaddisznó — Sus scrofa fer. L. 

A vaddisznó, amely az újabb várpalotai ásatások anyagában nagyjából a szarvassal azonos 
számban fordul elő, három olyan csonttal képviselt, amelyen méreteket lehet felvenni, éspedig egy 
koponya- és egy mandibula-részlettel (mindkettő a XIII—XIV. századból) és egy distalis humerus-
féllel (a XV. századból). Az első kettő egy-egy kanból való és a közepesnél valamivel erősebb, a 
harmadik viszont olyan erős, hogy megüti a nagy testű neolithikus vaddisznók méreteit, amelyek 
pedig a maiaknál jóval nagyobbak voltak.174 Ilyen nagy testű vaddisznók a középkorban egyálta
lán nem voltak ritkák,175 úgy látszik, hogy a szarvasnál és őznél megfigyelt testnagyságcsökkenes a 
vaddisznónál csak az újkorban következett be; napjainkig azonban már annyira előrehaladt, hogy 
valamennyi modern házisertésfajta túlszárnyalja nagyságra a vaddisznót176 (amiben persze a házi
sertések testnagyság-növekedósének is része van). 
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MÉRETEK 
KOPONYA 

XIII—XIV. sz. . 

Os lacrymale 
dorsalis hossza 

kb. 81 

Os lacrymale 
ventralis hossza 

Os lacrymale 

28 

Könnycsont-index 

1,57 

M1—M, 

77,5 

M. hossza 

37 

MANDIBULA 

M l - M > M3 hossza 

xm—xrv. sz 88 46 

HUMERUS 

Diaphysis 
legkisebb 
szélessége 

Distalis 
epiphysis 
szélessége 

Diaphysis 
legkisebb 
mélysége 

Distalis 
epiphysis 
mélysége 

XV. sz 24 58 32 54 

Nyúl —Lepus sp. 

Mint már a bevezetőben megállapítottuk, a nyúl az újabb budai ásatások anyagában a 
leggyakoribb vadállat. Sajnos a pontos faj elhatárolásra alkalmas koponyaleletek hiányzanak, a 
végtagcsont-méretek alapján azonban a mezei nyúlra (Lepus europaeus Pali.) következtethetünk, 
annál is inkább, mivel a még szóba jöhető üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus L.) csak a múlt század
ban került be Magyarországra,177 és a házinyúl is csak a középkor vége felé juthatot t el idáig. 

M É R E T E K 

HUMERUS 

XV. sz. 

XV. sz. . 

kb. 108 

135 

Diaphysis leg
kisebb szélessége 

6,5 

10 

Distalis epiphy
sis szélessége 

13 

EEMUR 

Proximalis epi
physis mélysége 

20,5 

Diaphysis leg
kisebb mélysége 

6,3 

7,5 

Distalis epiphy
sis mélysége 

10,5 

20 

Tőhésréce —- Anas platyrhynchus L. 

Tőkésrécéből, amely a legelterjedtebb vadkacsafajunknak számít s a házikacsa vad ősének 
tekinthető,178 egyetlen csont, éspedig egy csüd (tarsometatarsus) került elő egy XII I . századi réteg
ből. A csont egy kis termetű nőstényből származik. Hossza: 40,5 mm. 

Fogoly — Perdix perdix L. 

Fogolyból, amely középkori telepeink leggyakoribb vadmadara, egy distalis radius-fél, egy 
ulna és egy metacarpus került elő egy XI I I . századi rétegből. Mindhárom csont összetartozik ós 
ugyanabból az egyedből való. A csontok elkülönítése a császármadár (Tetrastes bonasia L.) csont
jaitól, amelyek a fogolycsontokhoz erősen hasonlítanak, főként a metacarpus spatium interosseu-
mának alakja alapján sikerült. 

A három csont közepes nagyságú állatból származik. 
Méretele 
Ulna hossza: 46,3 
Metacarpus hossza: 27 
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Csuha — Esox lucius L. 

A csuka egy csonttal, éspedig egy nagy testű egyedből származó állkapocsrészlettel a 
korábbi vári ásatások anyagában is képviselve volt.180 Ezúttal szintén egy elég nagy testű egyedből 
való koponyarészlet került elő. 

Ponty — Cyprinus carpio L. 

Pontymaradványok a korábbi várpalotai ásatások során nem kerültek elő, most viszont a 
ponty a leggyakoribb halfaj az anyagban. Az előkerült 10 pontymaradvány középnagy testű állatok
ból származik. 

Harcsa —• Silurus glanis L. 

A korábbi budai ásatásoknál több, köztük egy igen nagy harcsa csontjai kerültek nap
világra.181 Most egyetlen, kisebb testű egyed két csontja került elő. 

* 

Ha össze kívánjuk foglalni a budai várpalota újabb ásatásaiból előkerült csontanyag vizs
gálatának eredményeit, az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

1. Az újabban előkerült anyagban 22 állatfaj — köztük 8 háziemlős, 2 házimadár, 5 vad
emlős, 2 vadmadár, 3 hal és 2 puhatestű — maradványai kerültek elő. A 22 faj közül 5 olyan, 
amely a korábbi vári ásatások faunájában nem szerepelt. Velük a budai vár faunája fajainak száma 
30-ra emelkedett. 

2. A fenti 5 fajból 2 a magyar középkorból most került először elő, s közülük az egyik 
(bivaly) a faj első hiteles európai középkori előfordulásának tekinthető, a másik (bölény) pedig az 
egyetlen magyarországi középkori előfordulásnak. 

3. Az előkerült gazdag XIII—XIV., ül. XV. századi csontanyag alapján megállapíthattuk a 
palota lakói által a fenti korszakokban elfogyasztott állatok arányát. így meg lehetett állapítani, 
hogy mindkét időszak étlapján döntő többségben (90%-on felül) a háziállatok szerepeltek, míg a 
vadállatok csak elenyésző számban fordultak elő. A háziállatok közt az első időszakban az emlősök 
uralkodtak, köztük elsősorban a szarvasmarha, a második időszakra azonban a házimadarak vették 
át a vezetőszerepet. Ebben az időszakban a tyúk a lúddal együtt csaknem eléri az összes házi
emlősök arányszámát. Ennek alapján megállapítható, hogy a házimadaraknak ez az előtérbe nyo
mulása, amely napjainkig odáig haladt, hogy egyedszámra az összes elfogyasztott állat 2/3-át 
képviselik, a XV. században indult meg. A vadállatok közt a halak gyakoribbak az emlősöknél, a 
madarak viszont egészen elvétve fordulnak elő. 

4. Az előforduló háziállatok közt megtaláljuk az általánosan elterjedt európai középkori 
fajtákat, de gyakran előfordulnak helyi, speciálisan magyarországi fajták is, mint pl. a juh vagy a 
sertés esetében. Ezek azonosítása az írott forrásokban megemlített hazai fajtákkal még megoldásra 
vár. A lócsontok közt megtaláltuk a nyugati, hidegvérű lovak első hiteles magyarországi leletét. 

5. A vadállatok közt előfordul néhány nagy testű egyed, mellettük azonban a kis és 
közepes termetűek vannak többségben. 
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S. BÖKÖNY I 

DIE TIERKNOCHENFUNDE DER AUSGRABUNGEN IM BURGPALAST VON 
BUDA. I I 

Über die Tierknochenfunde der Ausgrabun
gen im Burgpalast von Buda zwischen den 
Jahren 1948 und 1955 berichteten wir bereits 
im Bd. XVIII dieses Jahrbuches. Nun beschrei
ben wir das im Laufe der Ausgrabungen zwi
schen den Jahren 1956 und 1959 zum Vorschein 
gekommene Tierknochenmaterial. 

Bei den neueren Ausgrabungen waren von 
den Tierknochenresten, die aus Schichten des 
13.;—17. Jahrhunderts des Burgpalastes stam
men, 1340 Stück bestimmbar. Diese gehören zu 
folgenden Arten: 

1. Rind — Bos taurus L. 
2. Büffel — Bos bubalis L. 
3. Schaf — Ovis aries L. 
4. Ziege — Capra hircus L. 
5. Schwein — Sus scrofa dorn. L. 
6. Pferd — Equüs caballus L. 
7. Hund — Canis familiáris L. 
8. Katze —- Felis domestica Briss. 
9. Wisent —-Bison bonasus L. 

10. Edelhirsch — Cervüs elaphus L. 
11. Reh — Capreolus capreolus L. 
12. Wildschwein —- Sus scrofa fer. L. 
13. Hase — Lepus sp. 
14. Gans — An ser domesticus L. 
15. Huhn — Gallus domesticus L. 
16. Stockente — Anas platyrhynchus L. 
17. Rebhuhn — Perdix perdix L. 
18. Hecht — Esox lucius L. 
19. Karpfen — Cyprinus carpio L. 
20. Wels — Silurus glanis L. 
21. Auster — Ostraea edulis L. 
22. Weinbergschnecke — Helix pomatia L. 

Unter diesen 22 Arten befinden sich fünf, 
die im früheren Ausgrabungsmaterial des Burg
palastes nicht vorgekommen sind; mit diesem 
zusammen hat sich die Anzahl der Arten der 
aus dem Burgpalast von Buda bekannten Fauna 
auf 30 erhöht. Von den neuerdings zum Vor
schein gekommenen Arten muß vor allem dem 
Büffel und dem Wisent ein besonderes Interesse 
entgegengebracht werden: dies ist nämlich der 
erste sichere mittelalterliche Beleg der Büffels 
in Ungarn und in ganz Mitteleuropa, der Wisent 
hingegen kam in Ungarn zur Zeit des Mittel
alters bisher nur hier vor. 

Das neuere Knochenmaterial aus dem Burg
palast ist in seiner Ganzheit deshalb von 
Bedeutung, da ein ansehnlicher Teil davon 
(etwa 40 v. H.) aus dem 13.—14. Jahrhundert , 
also aus der frühesten Periode des Palastes 
stammt. Ein ähnlich reiches Knochenmaterial 
stellt auch das neueste Material des 15. Jahr

hunderts dar und da die früheren Ausgrabun
gen aus diesem Jahrhundert nur sehr spärliche 
Funde erbrachten, sind auch diese nicht un
interessant. Der Großteil der neueren Tier
knochen stammt aus dem 13.—14. bzw. dem 
15. Jahrhundert . Eben darum faßten wir sie 

18 . - 14. Jh. 15. Jh. 

St. v.H. St. v. H. 

Haustiere 

Rind — Bos taurus L. . . 228 41,76 204 32,48 

Schaf — Ovis aries L. . . . 

Ziege — Capra hircus L. 
61 11,17 58 9,23 

Schwein — Sus scrofa 

dorn. L  108 19,78 45 7,17 

Pferd — Equus caballus L. 35 6,41 — — 
Hund — Canis familiáris L. 10 1,83 6 0,95 

Katze — Felis domestica 

1 0,18 . 
Gans — Anser domesticus L. _ 48 

Huhn — Gallus domesti 7,64 

cus L.  61 11,17 228 36,31 61 11,17 228 36,31 

Insgesamt 504 92,30 589 93,78 

Wildtiere 

Wisent — Bison bonasus 

L  

Edelhirsch — Cervus ela

phus L  

Reh — Capreolus capreo

lus L  

Wildschwein — Sus scrofa 

fer. L  

Hase — Lepus sp  

Stockente — Anas platyr

hynchus L  

Rebhuhn — Perdix per

dix L  

Hecht — Esox lucius L. . 

Karpfen — Cyprinus car

pio L  

Wels — Silurus glanis L. . 

Fisch — Piscis sp  

Insgesamt 

3 

1 

10 

2 

4 

42 

0,18 

1,10 

1,65 

0,92 

0,18 

0,55 

0,18 

1,83 

0,37 

0,74 

7,70 

422 



gesondert zusammen, um sie als selbständige 
Einheiten zu untersuchen und auch vom faunen
dynamischen Gesichtspunkt zu bewerten. 

Die zahlenmäßige und prozentuelle Zusam
mensetzung der Fauna aus den beiden Zeit
altern ergibt folgendes Bild. 

Aus der Tabelle ist also deutlich zu sehen, 
daß in der Fauna beider Epochen die Haustiere 
in vorwiegender Mehrheit sind, der Prozent
satz der Wildtiere ist aber ebenfalls größer als 
in den anderen bereits untersuchten mittel
alterlichen Siedlungen. Wildtierknochen der 
ungarischen Dörfer und Kleinstädte des Mittel
alters sind sehr selten, zuweilen fehlen sie auch 
völlig. Wildtiere kommen in einer ähnlichen 
Menge wie in Buda nur auf den Wohnsitzen 
des Hochadels oder der Fürsten vor. Die Ur
sache dieser Erscheinung liegt in dem Gesetz, 
wonach den Leibeigenen und Stadtbewohnern 
die Jagd untersagt war. (Über dieses Problem 
berichteten wir bereits in unserem Aufsatz 
über das Tierknochenmaterial der früheren 
Ausgrabungen von Buda.) 

Von den Haussäugetieren kommt in beiden 
Epochen das Rind am häufigsten vor, dem 
folgt im Material des 13.—14. Jahrhunderts 
das Schwein, sodann — weil sie schwer ausein
anderzuhalten sind — die hier gemeinsam be
sprochene Schaf-Ziege-Gruppe; im 15. Jahr
hundert bildete sich zwischen der Schweine-
und der Schaf-Ziege-Gruppe ein umgekehrtes 
Verhältnis aus. Die Verhältniszahl der Schweine 
nimmt im 15. Jahrhundert stark ab. Diese 
Erscheinung war bereits im Material des 14. 
Jahrhunderts der früheren Ausgrabungen, wenn 
auch nicht in solchem Ausmaße, wahrzunehmen. 
Das Pferd, dessen Verhältniszahl im 13.—14. 
Jahrhundert in den städtischen Siedlungen weit 
über das gewohnte steht, kommt im Material 
des 15. Jahrhunderts nicht mehr vor; schein
bar wurde es in dieser Epoche nicht mehr ver
zehrt. Die Hausvögel sind im Material des 13.— 
14. Jahrhunderts nur mehr durch das Huhn 
vertreten und ihre Verhältniszahl liegt kaum 
über 11 v. H. (dieser Prozentsatz entspricht 
genau dem der Schaf-Ziege-Gruppe und beide 
Gruppen kommen in den früheren Ausgrabun
gen des 15. Jahrhunderts interessanterweise in 
fast gleicher Menge vor), während sie im 15. 
Jahrhundert nahezu das Vierfache ihrer vor
herigen Verhältniszahl erreicht haben. In dieser 
Epoche ist das Huhn bereits das häufigste 
Haustier und mitsamt der Gans fast so all
gemein anzutreffen, wie alle anderen Haus
säugetiere zusammen. Dieses Vordringen des 
Geflügels ging mit der Abnahme der Verhält
niszahl sämtlicher Haussäugetiere, vornehm
lich aber mit der Verringerung der Zahl der 
Rinder und der Schweine als der wichtigsten 
Fleischtiere einher. Aber auch das Wild blieb 
vor diesem Vordringen nicht verschont, bei dem 
die Verhältniszahl mit Ausnahme des Hasen 

bei jeder Art im Vergleich zu den früheren 
Zeiten zurückging. In unseren Dörfern erreichte 
das Geflügel zur Zeit des Mittelalters diese 
Häufigkeit erst später, in den Städten, auf den 
Wohnsitzen des Hochadels und in der Residenz 
des Königs erlangte jedoch die Zucht und der 
Verbrauch von Geflügel scheinbar bereits im 
15. Jahrhundert eine hohe Stufe, die sich in den 
späteren Jahrhunderten noch mehr erhöhte und 
schließlich dazu führte, daß heutzutage in jeder 
Großstadt (der Individuenzahl nach gerechnet) 
mehr als 60 v. H. der zum Verbrauch bereit
gestellten Schlachttiere sich aus dem Geflügel 
ergibt. 

Unter dem Wild sind in beiden besproche
nen Epochen Fische am häufigsten, viel häufi
ger als jedes andere Säugetier. Unter den wild
lebenden Säugetieren stehen hingegen die Kno
chen der Hasen an erster Stelle, was speziell 
eine auf den mittelalterlichen Fundorten beo
bachtbare Erscheinung ist, das Jagen auf Hasen 
verbreitete sich — zumindest in Ungarn — in 
größerem Maße nur vom Mittelalter an, dessen 
Ursache wiederum offenbar mit der Verringe
rung des Hochwildes, dem maßlosen Jagen und 
der stürmischen Ausbreitung der Kultursteppe 
erklärt werden kann. 

Von den Fleischtieren wurden in beiden 
Epochen die Rinder vor allem in ihrem adulten 
Alter geschlachtet, während im 13.—14. Jahr
hundert die beiden vorherigen Altersgruppen — 
also die Gruppe der juvenilen und der subadul-
ten Tiere — insgesamt nur bei etwa 22 v. H. 
vorkommen, übertrifft indessen die Verhältnis
zahl dieser biden Altersgruppen 38 v. H. Die 
Schaf-Ziegenknochen sind — mit Ausnahme 
der einzigen Schafknochen des 13.—14. Jahr
hunderts — aus den ersten zwei Altersgruppen. 
Die Schweineknochen gehören in der ersten 
Epoche vor allem zur zweiten Altersgruppe 
und nur in geringerem Teile der adulten und 
in noch geringerem Teile der juvenilen, im 15. 
Jahrhundert kommen hingegen Knochen von 
bereits adulten Schweinen am häufigsten vor. 
Pferdeknochen sind — wie bereits erwähnt — 
nur im 13.—14. Jahrhundert anzutreffen und 
stammen ausnahmslos von adulten Tieren. Von 
den Hühnerknochen sind in beiden Epochen 
die Knochen der adulten Tiere am häufigsten; 
die anderen beiden Altersgruppen wurden in 
der ersten Epoche stark in den Hintergrund 
gedrängt, stoßen jedoch in der zweiten hervor 
und machen fast das Viertel der gesamten 
Hühnerknochen aus. (Sehr interessant ist übri
gens, daß Knochen von adulten oder alten 
Tieren aus keiner Art vorgefunden wurden.) 

Die bei den neueren Ausgrabungen im Burg
palast von Buda zum Vorschein gekommenen 
Rinder können in zwei Typen gereiht werden. 
Der eine Typus — zu dem der Großteil der 
Rinderknochen gehört — stimmt mit dem im 
mittelalterlichen Europa allgemein verbreite-
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ten primitiven Rinde überein und gehört auf 
Grund der Schädel- und Hornzapfenmerkmale 
zum Brachyceros-Typus. Auf diesen Typus ver
weisen zwei Schädelstücke (mit Hornzapfen) 
aus dem 13.—14. bzw. 15. Jahrhundert , an 
welchen die schmale, wellige Zwischenhornlinie 
und die kurzen, dünnen Hornzapfen deutlich 
zu erkennen sind, die kurzen grazilen Extre
mitätenknochen weisen aber ebenfalls auf die
sen Typus hin. Dieser Typus kommt vom 13. 
Jahrhundert durchweg bis zum Ausgang des 
17. Jahrhunderts vor. Der andere Typus — in 
den der kleine Teil der Überreste gehört — 
ist in dem Burgpalast von Buda, wie auch in 
anderen mittelalterlichen Fundorten Ungarns, 
erst vom 14.—15. Jahrhundert vorhanden. Es 
ist ein Typus von größerer Gestalt mit langen 
und dicken Hörnern, der aller Wahrscheinlich
keit nach mit dem heutigen ungarischen Step
penrind identifiziert werden kann. Seine cha
rakteristischen Hornzapfen kamen aus einer 
türkenzeitlichen Schicht zutage und erinnern 
mit der langen, dicken Form an den Hornzap
fen des ungarischen Steppenrindes, wenn er 
auch seine Riesenmaße nicht ganz erreicht. 

Auf die Widerristhöhe der neueren Rinder
knochen aus dem Burgpalast können wir auf 
Grund der Längsmaße zweier Metakarpalkno-
chen und eines Metatarsalknochens schließen. 
Auf Grund der Länge der Metakarpalknochen 
beträgt die Widerristhöhe 117,8 bzw. 123,9 cm, 
auf Grund der Länge der Metatarsalknochen 
129,6 cm. (Nach dem Maß Verhältnisse dürfte 
der Metatarsus von einem Ochse stammen.) 
Die obigen Maßangaben liegen in der Varia
tionsbreite der Widerristhöhe der im Burg
palast bei früheren Ausgrabungen zum Vor
schein gekommenen Rinder. 

In einer Schicht des 15.—16. Jahrhunderts 
wurde der erste sichere mittelalterliche Haus-
büffelfund in Ungarn, ja von ganz Mittel- und 
Westeuropa entdeckt, nämlich der Hornzapfen 
eines Büffels. Dieser Hornzapfen eines adulten 
Stieres stimmt in Form und Verlauf mit denen 
der heutigen ungarischen Büffeln vollkommen 
überein, was daraufhinweist, daß unsere heuti
gen Hausbüffelrassen sich — wenigstens ihrer 
Hornbildung nach — am Ausgang des Mittel
alters herausgebildet und sich seither nicht 
wesentlich verändert haben. 

Unter den Schafen kommt ein sehr interes
santer und bisher nur in ungarländischen Fund
orten des Mittelalters gefundener Typus vor. 
Seine Merkmale sind die langen, starkgewun
denen, fast waagrecht seitwärts und ein wenig 
nach hinten gerichteten Hornzapfen. Mit den 
viel stärker gewundenen Hornzapfen des Racka-
Schafes (lese Razka) sind sie nicht zu ver
wechseln; die stark gewundenen Hornzapfen 
dieses Typus haben nebstbei noch breite Bögen 
und sehen so aus als hät te man die Hornzapfen 
del* Merinoschafe seitwärts gebogen. Diesen 

Typus halten wir für die im Mittelalter allge
mein verbreitete ungarische Schafrasse. Da 
Schafschädel aus ungarischen Gräbern der 
Landnahmezeit bisher noch nicht zum Vor
schein gekommen sind und wir über kein land
nahmezeitliches Siedlungsmaterial verfügen, 
wissen wir auch nicht, ob unsere Vorfahren 
diesen Typus aus dem Osten mit sich gebracht 
oder ihn nach der Landnahme hier hochge
züchtet haben. Die Rasse selbst läßt sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit dem in den Ur
kunden des vorigen Jahrhunderts neben dem 
Racka-Schaf mehr als einmal erwähnten „unga
rischen Schaf" identifizieren. 

In dem Material des Burgpalastes kam neben 
diesem Typus auch noch ein, an das Torfschaf 
erinnernder Hornzapfen vor, der folglich von 
einem Individuum der in ganz Mittel- und 
Westeuropa allgemein verbreiteten primitiven 
Rassengruppe stammte, sowie auch ein ganz 
rudimentärer Hornzapfen kreisförmigen Quer
schnittes, der wiederum zu jeder Rasse gehören 
kann, da eine solche Hornbildung kein Rassen
merkmal, sondern die letzte Stufe des zur Horn-
losigkeit führenden Weges ist. 

Von den äußerts seltenen Ziegenknochen 
ohne einen besonderen Charakter soll bloß er
wähnt werden, daß aus der Schicht des 15.—16. 
Jahrhunderts ein säbelförmiger Hornzapfen von 
Aegagrus-Typus zum Vorschein gekommen ist. 

Von den Schweinen vermochten wir auf 
Grund des einen unteren Hauers diejenige 
Schweinerasse nachzuweisen, die bisher nur in 
Ungarn und auch hier vor allem in Zala vár 
sichergestellt war und die wir mit den Slawen 
in Verbindung gebracht haben. Neben dieser 
Rasse, für die der infolge der Verfeinerung 
sehr stark verkürzte Unterkiefer charakteris
tisch ist, treffen wir noch eine andere an, die 
von größerer Gestalt ist als die vorherige und 
in der Größe den Potsdamer Enderleinschen 
Schweinen ähnelt. 

Pferdeschädel kamen nicht zutage; die 
Extremitätenknochen gehören auf Grund ihrer 
kleinen grazilen Beschaffenheit zu den Indivi
duen der Östlichen Rassengruppe. Die Wider
risthöhe der Pferde war nach einem Metakarpus 
aus dem 13. Jahrhundert 148,7 und eines 
Metatarsus, ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert, 
127,9 cm. In einer Schicht aus dem 13. Jahr
hundert kommt außer den Obenerwähnten 
auch eine proximale Metatarsenhälfte vor, die 
nach den großen Maßen einem westlichen Kalt
blüter gehörte. Dieser Knochen stellt den 
ersten sicheren Fund der Kaltblutpferde aus 
dem mittelalterlichen Ungarn dar. 

Die zum Vorschein gekommenen fragmen
tarischen Katzenknochen geben in bezug auf 
Rasse oder Typus nichts an. 

Die Gans- und Hühnerknochen stammen von 
einer primitiven Rasse von kleinerer oder mittel
großer Gestalt. Unter den Hühnerknochen fin-
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den wir — auch bei solchen aus demselben 
Jahrhundert — starke Größenunterschiede vor, 
die den vom sexuellen Dimorphismus verur
sachten Rahmen überschreiten und aller Wahr
scheinlichkeit nach als Anzeichen der beginnen
den Rassenunterschiede angesehen werden kön
nen. 

Von den wildlebenden Tieren ist der Wisent 
durch einen rechtseitigen Hornzapfen vertre
ten, der in einer dem archäologischen Fund nach 
in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts da
tierten Schicht lag. Wie weiter oben erwähnt, 
ist dieser Hornzapfen der erste und einzige 
sichere Fund aus dem ungarischen Mittelalter. 
Form und Maße — nach welchen er einen der 
stärksten Wisenthornzapfen unter den wenigen 
alluvialen Wisentfunden Europas darstellt —-
lassen auf einen adulten Stier schließen. Von 
den örtlichen Rassen des Wisents (Bison bona-
sus L.) erinnert er am meisten an die sieben -
bürgisch-karpatischen Rasse. 

Vom Edelhirsch kamen neben einem Rosen
stock aus dem 13.—14. Jahrhundert von 205 
mm-Umfang, der also ziemlich schwach war, 
zwei starke Metatarsen und ein mittelmäßiger 
aus dem 15. Jahrhundert vor, der Bestand 
kann also ziemlich gut bezeichnet werden. 

Reh findet sich selten und ist insgesamt 
durch zwei Knochen, zwei Metatarsen, vertre
ten, die einen ziemlich großen Körperbau 
anzeigen. 

Das Wildschwein zeigt im großen und gan
zen dieselbe Häufigkeit wie der Hirsch und ein 
Humerusstück erreicht die Maße des im Ver
gleich zu den heutigen sehr großgewachsenen 
neolithischen Schwarzwildes. 

Im Fundmaterial der neueren Ausgrabun
gen des Burgpalastes ist der Hase das häufigste 
Wild. Bedauerlicherweise fehlen unter den Ha
senknochen die zur genauen Artdifferenzierung 
geeigneten Schädelfunde, auf Grund der Kno
chenmaße der Extremitäten können wir jedoch 
auf den Feldhasen (Lepus europaeus Pali.) 
schließen und das um so mehr, da das Wild
kaninchen (Oryctolagus cuniculus L.), das noch 
in Frage kommen könnte, erst im vorigen Jahr
hundert und das Hauskaninchen erst am Aus
gang des Mittelalters in Ungarn erschienen sind. 

Die beiden Wildvogelarten — die Stockente 
und das Rebhuhn — ferner der Karpfen sind 
neue Arten im Fundmaterial, die beiden ande
ren Fischarten — der Hecht und der Wels — 
kamen hingegen bereits in der Fauna der frühe
ren Ausgrabungen vor. 
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FEUERNE TÓTH RÓZSA 

KÖZÉPKORI HYPOKAUSTUM A MARGITSZIGETEN 

A margitszigeti domonkos apácakolostor régészeti és építészettörténeti szempontból igen 
jelentős szerepet tölt be Budapest középkori történetének felderítésében. Azon kevés, maradék
talanul feltárható objektum közé tartozik, amelynél középkori, XIII—XVI. századi létesítmények 
a több évszázados természetes pusztulás rétege alatt olyan állapotban maradtak meg, amilyenben 
azt a török elől menekülő lakói a XVI. század közepén elhagyták. Újabbkori építkezések a területet 
nem bolygatták, és az 1838 óta egymást követő kisebb-nagyobb mértékű feltárások1 a kolostor 
kerítésfalán belül levő épületeknek mintegy 60 százalékát hozták felszínre. 

Legutóbb 1958-ban nyílt lehetőség arra, hogy a Budapesti Történeti Múzeum a kolostornak 
már régebben feltárt rommezejében kisebb kutatást végezzen. Erre a Fővárosi Tanács VIII . Osztá
lya Műemléki Csoportja nyújtott anyagi fedezetet az irányításával végzett romterület-helyreállítási 
munkák folyamán. A restaurálási munkákkal egyidejűleg elsősorban a klauzúra, a kolostornégy
szögterületén nyitottunk kutatóárkokat, hogy elősegítsük a helyreállításhoz szükséges padlószintek 
meghatározását (nem utolsósorban azzal a szándékkal, hogy a régebbi ásatásoknál padlószintig 
feltárt helyiségek belső terében esetleges korábbi építkezések nyomait felkutassuk). Munkánk nem 
bizonyult hiábavalónak; az ásatás során felszínre került néhány eddig ismeretlen objektum; közülük 
most első helyen a refektórium alatt feltárt fűtőberendezést ismertetjük, mert úgy véljük, hogy 
ezzel a magyar középkori technikatörténet egy eddig hiányos fejezetének kiegészítéséhez járulunk 
hozzá. 

A XI I I . század közepén épült margitszigeti domonkos apácakolostor konvent épületének 
helyiségei szokványos rendben sorakoznak; tehát az alapelrendezés nem mutat atipikus vonásokat; 
az egyes terek aránya és elhelyzése a nyugati kolostorok szabályokon alapuló hagyományos építé
szetét követi. A margitszigeti kolostor egyes helyiségeinek funkcióját Lux Kálmán és Lux Géza 
állapította meg. A főként -— egyébként igen helyesen — cisztercita analógiára megállapított helyi-
sógrenddel lényegében egyetértünk, bár kisebb módosításokra az 1958-as kutatás ós a kolostor 
forrásanyagának tüzetesebb vizsgálata módot nyújt. Tanulmányunkban elsősorban a kolostor déli 
szárnyán elhelyezkedő három helyiséget: a refektóriumot, a Lux Kálmán által calefactóriumnak 
meghatározott helyiséget és a konyhát vesszük szemügyre (1. kép 10—12). A három közül csupán a 
calefactóriummal kapcsolatban lenne hozzátennivalónk. 

Amióta a nyugati szerzetesrendek Szent Benedek szabályai szerint a koraközépkorban 
közösségekbe tömörültek, a kolostoroknak egy olyan alaprajzi elrendezése alakult ki, amelyet 
kisebb-nagyobb módosításokkal a később alapított rendek is megőriztek és a reneszánszig szívós 
konzervativizmussal megtartottak.2 Ez az alaprajzi kötöttség elsősorban a szerzetesek lakóhelyére, 
a klauzúrára vonatkozik, amely a regula szerint ri tkábban a templom északi, gyakrabban a déli 
oldala mellé épített | ! E | alakú, három szárnyból álló épületcsoport, négyzetes belső udvarral ós 
az azt körülvevő árkádos folyosóval, kerengővel. Innen közelíthetők meg a kolostor egyes helyiségei, 
amelyek közül a leglényegesebbek a káptalanterem — a sekrestye mellett a keleti szárnyon; a 
refektórium — a templommal szembeni, tehát többnyire a déli oldalon; a dormitórium — rendszerint 
a káptalanterem felett az emeleten. Az auditórium, a parlatórium vagy loqütórium, az át járók, 
előcsarnokok ós más kisebb jelentőségű helyiségek sokhelyütt változatosan helyezkednek el. A konyha 
rendszerint a refektórium valamelyik oldalán, vagy annak közelében foglal helyet. A három első 
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helyen említett helyiség közül évszázadokon keresztül legállandóbb a refektórium helyzete; már 
a legrégebbi ismert, 820-ból fennmaradt St. Gallen-i3 alaprajzon is a templommal szemben, a déli 
szárnyon találjuk meg, ugyanott, ahol a margitszigeti kolostorban a legnagyobb alapterületű 
földszinti helyiséget építették. Funkciójára a terem keleti falán elhelyezett, az étkezések előtt hasz
nált kézmosómedence is utal. A konyhahelyisóg rendeltetéséről pedig az alább ismertetésre kerülő, 
1961-ben feltárt tűzhely árulkodik. 

A bennünket érdeklő helyiségek közül külön emlékezünk meg a calefactóriumról vagy fűtő
házról. A calefactóriumok a hagyományos kolostorelrendezésben rendszerint a refektórium keleti 
oldalán helyezkednek el, a kolostor déli (vagy északi) szárnyán. A fűtőház, régebbi nevén pisalis 
(pensile, aestuarium, hypokaustorium, stuba, Wärmestube, chauffoir4) a középkorban a kolostor
nak az az egyetlen helyisége a klauzúrán belül, amely mindenszentektől húsvétig fűthető volt. 
I t t melegedtek a szerzetesek, a hirsaui bencés konstitúció szerint a noviciusok it t tisztálkodtak és 
borotválkoztak, cisztercita regula szerint ez az a helyiség, ahol a lábbelit zsírozzák és ahol a 
cantor az írótintát keveri s a pergament szárítja. A nyugati kolostorok közül nem egyben a calefac-
tórium úgy szólván sértetlen formában megmaradt. A meleget leggyakrabban kandalló sugározta, 
erre példákat elsősorban angol és francia — kisebb számban németországi — cisztercita kolostorok
ban találunk.5 Már a Karoling-kortól kezdve hírt kapunk egy másik fűtésmódról, a calefactóriumok 
légfűtéséről, egy olyan berendezésről, amely a római hypokaustum csökevényes utódjának felel 
meg. Ezzel a továbbiakban részletesebben foglalkozunk. 

A kolostorok fűtött helyisége nem minden esetben a calefactórium, hanem gyakran a szer
zetesek dolgozóterme, vagy a refektórium. Ez utóbbi eset különösen az apácakolostorokban gyako
ribb, így a margitszigeti zárdában is a refektóriumban találtuk meg a padló alatti fűtőberendezést, 
míg a calefactóriumnak meghatározott helyiségben sem kandallónak, sem egyéb fűtési alkalmatos
ságnak nyomát nem találtuk. Ennek a helyiségnek a fűtéshez csupán annyiban van köze, hogy 

1. kép. A margitszigeti domonkos kolostor alaprajza. Lux Géza 1938. évi felmérése alapján 
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2. kép. A margitszigeti domonkos kolostor klauzúrájának déli szárnya. Horler Ferenc felmérése. 1958 



innen indul az a lépcső, amelyen keresztül a fűtőberendezést tüzelőanyaggal ellátták. Alaposabbnak 
látszik az a feltevés, hogy ez a helyiség a konyha és a refektórium között tálalóhelyiség volt, amely 
egyúttal a konyha és a kerengő között a déli oldalon elterülő nagy udvarra átjárókónt szolgált. 

Arra, hogy a refektórium, ill. a tálalóhelyiség (a kutatások kezdetén még calefactórium) 
területén 1958-ban kutatóárkot ássunk, az a tény ösztönzött, hogy Lux Géza 1938-ban készült 
felmérésén a tálalóhelyiség nyugati fala mellett csigalépcső látható. Az 1938-as publikáció 
ennek rendeltetéséről nem emlékezik meg, ezért ezen a helyen a lépcsőt ismét feltártuk (4. kép). 
A lépcső a refektórium keleti zárófala mellett, a fal középtengelyében nyitott ajtónyüáshoz veze
tet t . Ezen keresztül egy kamrácskába jutottunk, amely 3,46 X 2 m-es alapterülettel a refektórium 
padlószintje alá nyúlt6 (2. kép). A kamra kitisztítása után azt észleltük, hogy annak fala, de első
sorban padlója kormos, erősen átégett felületű, nyilvánvalóan tüzelés célját szolgálta. 

A fütőkamra padlószintje a refektórium padlószintjéhez képest 1,40 m mélységben van; 
oldalfalai 100 cm magasságig emelkednek, rajtuk boltozat indítása már nem észlelhető. A fűtő
kamrának mind padlója, mind bélésfalai téglából vannak. Apadió három sor egymás fölé helyezett 
téglából áll (3. kép). A legfelső sort szorosan egymás mellé rakott, élükre állított, 28 X 14 X 4,5 cm 
méretű téglák alkotják (5. kép). Ez a téglasor a feltáráskor a tüzelőnyílás előtti 95 cm szélességű 
sávban hiányzott. A második, középső padlóréteg elhelyezésben és méretben azonos a felsővel, 
azzal az eltéréssel, hogy a tüzelőnyílás előtti szakaszon fekvő téglákat találtuk a legrosszabb, 
hiányos, átégett, kormos állapotban. Ez a jelenség arra engedett következtetni, hogy ezen a részen 
égett a tűz. A harmadik, legalsó tóglasor már lapjukra fektetett téglákból áll, méretük: 
28 X 13 X 4,5 cm (6. kép). 

A fűtőkamra keleti oldalfalát a refektórium keleti fala alkotja, a többi három oldalon ket
tős fal övezi. A külső, 25 cm vastag köpenyfal mészhabarccsal kötött törtkő falazat, a belső bélés
fal a déli és a nyugati oldalon a köpenyfalhoz keskenyebb oldalukkal simuló téglákból áll (3. kép). 
A téglák kötőanyaga mind a padló, mind a bélésfalak esetében kályhásagyag. 

Az északi oldalon levő bélésfal a másik két oldaltól jelentősen eltér. I t t ugyanis a bélésfal 
a köpenyfalhoz nem közvetlenül simul, hanem a kettő között egy 15 cm szélességű légaknát hagytak 
ki. Maga a bélésfal sem alkot egységes téglastruktúrát, ugyanis azt négy faragott kőlap szakítja 
meg (3. kép). A kőlapok anyaga szentendrei amfibolandezit,7 méretük: 0,65—1, 10 X 0,56 X 0,13 cm. 
A kőidomok egymáshoz képest a tüzelőnyílástól a kamra nyugati zárófala felé emelkedő lépcső-
vonalban helyezkednek el. A legalsó, IV. számú kőidom a legalsó, fekvő téglákból álló padlósíkon 
nyugszik, a I I I . számmal jelölt 56 cm-rel feljebb, a I I . és I. számú az alsó padlósík felett 80 cm-re 
helyezkedik el. A kőidomok kialakítása nem egységes (9. kép); a négy közül háromnak közepén 
két-két, egymástól 30 cm távolságra vágott, 22 cm átmérőjű kerek nyílást találunk. A nyílások a 
feltárás kezdetén — éppúgy, mint a mögöttük húzódó légakna — tóglatörmelékkel vegyes agyaggal 
voltak betöltve, a légakna tetejét a refektórium XVI. századi padlószintjéig habarccsal kötött tég
lákkal fedték le. Minden jel arra mutatott , hogy a légnyílásos kőidomok ós a mögöttük húzódó 
légakna eredetileg füstelvezető járat volt; ugyanis megtisztításuk után azt tapasztaltuk, hogy belül 
is kormos volt a felületük. A kőidomok hosszú időn keresztül erős hőhatásnak kitéve elrongálódtak, 
széttöredeztek, ekkor — funkciójukat megszüntetve — a füstjáratokat agyaggal és téglatörmelók-
kel eltömték. Ugyanekkor a fűtőkamra boltozatát is elbontották. Hogy ez mikor törtónt, arra is 
választ tudunk adni, ugyanis az előbb említett habarcsos téglafedés között XV. századi edény
töredéket találtunk. 

A leírt tüzelőkamrához annak nyugati, keskenyebb oldalán f~\ alakú kőfal csatlakozik 
(3. kép). A fűtőkamrához nem épült hozzá, attól világosan, széles réssel elválik. Belsejét agyaggal 
kötött, szabályos rendbe rakott, lépcsőzetes alakban fennmaradt téglák töltik ki (10. kép). Rendel
tetésére nézve az a feltevés kínálkozik, hogy a futőkamrát kezdetben túl hosszúra építhették, s 
amikor emiatt a tűztór falai nem izzottak át kellőképpen, a fűtőkamrát egy válaszfal közbeiktatá
sával kb. egyharmadával lerövidítették, a levágott szakasz belsejét pedig téglával kitömték. A tég
lák vagy a kőfal részei között koromnyomokat nem találtunk. 

Sok gondot okozott az ásatás során az, hogy a nélkülözhetetlen kémény nem került felszínre. 
Feltételezve, hogy a fűtőtérből csővezeték ágazik el, körülástuk a fűtőkamra köpenyfalát. Füst-
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3. kép. Refektorium alatti fűtőberendezés. Horler 
Ferenc felmérése 

0 im 

járatot nem találtunk, azonban e munkák során került felszínre az a szenny vízlevezető csatom. 
(2. kép), amely a refektórium keleti falában már régebben feltárt reneszánsz kézmosómedence 
vízlevezetését szolgálta. A csatorna a fűtőberendezést megkerüli és a terem déli falát keresztültörve 
a déli kolostorudvar felé halad. A csatorna feltárásánál megfigyelhettük: amikor azt a XV 
század végén vagy a XVI. század elején építették, már nem tudták, hogy a fűtőberendezés [~1 
alakú falmaradványai a föld alatt rejtőznek. Ugyanis a csatorna ügyetlenül nekiütközik és meg
csorbítja a fűtőberendezés használaton kívül helyezett szakaszának falát. Ez a jelenség a hasz
nálaton kívül helyezett fűtőtérrel kapcsolatos, fentebb részletezett feltételezésünket erősíti meg. 
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4. kép. A fűtőberendezéshez vezető lépcső 

A római civilizáció egyik jelentős 
vívmánya, a hypokaustum,8 a birodalom bukása után a nyugati kultúrterületen látszólag eltű
nik.9 Legalábbis a korai középkorból nem maradtak fenn, ill. nem tártak fel olyan épületeket, 
amelyekben ez a fejlett műszaki létesítmény előfordulna. A római hypokaustum olyan szakem
ber-igényes, költséges apparátus,10 hogy nagyobb mérvű elterjedése a korai feudalizmus idején, egy 
kifejlődőben levő gazdasági rendszer kezdeti küzdelmeinek szakaszában, kevéssé elképzel
hető. 

Mégsem tételezhetjük fel, hogy ez a praktikus, kényelmes fűtési rendszer teljesen és 
nyomtalanul kiveszett volna. Azt, hogy még tovább, évszázadokon keresztül ismert volt, elnevezé
sének fennmaradása is bizonyítja. A IX. században a freckenhorsti bencés kolostor apátnőjének 
életleírásában találjuk meg a hypokaustum szó említését.11 Minden valószínűség szerint római 
rendszerű hypokaustumok, vagy azok kevéssé módosult változatai voltak azok az apparátusok is, 
amelyek a svájci St. Gallen-i kolostor 820-ból fennmaradt alaprajzán a pisaié nevet viselik. A dor-
mitórium alatti pisaié tüzelőkamrájának (caminus ad calefaciendum) és a kéménynek (evaporatio 
fúrni) egymástól való jelentős távolsága arra enged következtetni, hogy itt az egész padlóalatti 
teret betöltő, római suspensurás módszert alkalmazták.12 

Az ismertetett adatok azt bizonyítják, hogy a klasszikus hypokaustum még a Karoling
időkben is fennmaradt, csupán nem a földesurak akkor még szerényebb hajlékát tet te kényelme
sebbé, hanem a gazdag bencés szerzetesrend kolostorait. Csak a nagy gazdasági súllyal és úgyszól
ván korlátlan mennyiségű képzett munkaerővel rendelkező kolostoroknak állt módjukban a korábbi 
civilizáció legfejlettebb vívmányait alkalmazni. 

A koraközépkor szűkszavú századai után a XI I . századtól kezdve—különböző elnevezés 
alatt -*>- egyre gyakrabban találkozunk a hypokaustumoknak egy redukált formájával. Ez lényegé
ben prototípusa azoknak az apparátusoknak, amelyek a középkor további századai folyamán 

A fűtőberendezés feltárásakor tisztá
ban voltunk azzal — elsősorban a fűtőkamra 
elhelyezése miatt —, hogy nem ipari célokat 
szolgáló kemencével, hanem padlóalatti fűtő-
térrel van dolgunk, egy olyan formával, 
amelynek feltárásával ós értékelésével a ma
gyar régészet eddig nem foglalkozott. Távoli 
analógiaként a római hypokaustumok kínál
koztak, azonban ez utóbbiaknak olyan elcsö-
kevényesedett és megváltozott örököse a 
margitszigeti középkori hypokaustum, hogy 
építői a közeli aquincumi példákat nem 
ismerhették vagy utánozhatták. 

Kutatásaink eredményei inkább a 
nyugati kolostorok hasonló jellegű létesít
ményei felé irányították a figyelmet. A kül
földi szakirodalom tanulmányozása olyan 
eredményekre vezetett, amelyek segítségével 
a margitszigeti hypokaustum formájának 
rekonstrukciójára, működési mechanizmusá
nak tisztázására és datálására is vállalkoz
hattunk. 

Mielőtt erre rátérnénk, ismertetni 
szeretnénk azokat a kutatási eredményeket, 
amelyek alapján a középkori hypokaustumok 
története körvonalazható. 

* 
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5. kép. A fűtőkamra küszöbköve és padlótéglája a 6. kép. A fűtőkamra felbontott padlótéglája keletről 
feltáráskor, keletről nézve nézve 

már nemcsak a kolostorokban, hanem királyi palotákban, várakban, sőt polgári házakban is elő
fordulnak. 

A klasszikus hypokaustum esetében a tüzelőkamra (praefurnium) a hypokaustum terén 
kívül van, a fűtőtér a fűtött helyiség (hypokaustórium) padlója alatti teret teljesen kitölti, a padló
síkot (suspensurae) pedig egymástól csekély távolságban álló pillérek tartják. A középkorban kiala
kult redukált formánál az egész berendezés egyetlen padló alatti tüzelőkamrává zsugorodik, amely 
a fűtendő helyiséggel közvetlenül — tehát nem a hőálló és hőtároló padlórétegen keresztül -— lefed
hető és nyitható légnyílásokon keresztül érintkezik. Ezáltal a római rendszerben elsősorban hasz
nált indirekt légfűtés — tehát padló- és falfűtés — helyett direkt légfűtést alkalmaznak. 

A redukált forma kialakulását minden valószínűség szerint a kerámiaégetés fejlődése tette 
szükségszerűvé. Az antik világban kis alapterületű, kerek kemencékben égették az edényeket. 
A feudális gazdálkodás megnövekedett szükségleteinek kielégítésére már a koraközépkorban a 
négyszögletes, nagyobb ógetőterű és kisebb tüzelőanyagigényű kemencék terjedtek el széles körben.13 

Ezek a kemencék alapformájukban annyira egyeznek az alább ismertetendő redukált középkori 
hypokaustumokkal, hogy megindokoltnak látszik az a hipotézis, amely szerint ez utóbbiak kiala
kításához a kerámiamanufaktúrában találtak előképet. 

A középkori redukált hypokaustum első leírását a XI I . századból ismerjük, egy francia 
cisztercita szerzetes, Martène kezeírásában, aki a clairvaux-i kolostorral kapcsolatban egy „petit 
hypocauste particuelier"-t14 említ Szent Bernát cellájában, ahol az ágy előtti, lyukakkal át tört 
kőlap alatti üregben tüzet raktak és a meleg levegő a nyílásokon keresztül a helyiségbe áramlott. 

Ezen a helyen említjük meg, hogy a római hypokaustumok népes és gazdag változatossága 
családjában is volt egy ún. hypokaustum légfűtés.15 Ennél a padló alatti, pillérekkel alátámasztott 

^ 8 üerevich: Budapest régiségei 433 



7. kép. A fűtőkamra falai 
és a mellette húzódó 
csatornák keletről nézve 

fútőtért fedő padlót körkeresztmetszetű, függőleges nyílások törték át, amelyeket felül, a fűtött 
helyiségben, nyitható-zárható bronzfedél borított. Működésével kapcsolatban a következő hipo
tézis ismeretes: a tűz teljes leégése után, amikor a hő már átjárta a hypokaustum hőtároló faltöme
geit, a meleg levegőt a felnyitott légnyílásokon keresztül a hypokaustoriumba engedték. Ilyen 
berendezést tá r t fel Winkelmann Herculaneumban, ahol a légnyílás-fedőket oroszlánfejek díszítet
ték.16 Hozzá kell tennünk, hogy az ilyen direkt légfűtésű hypokaustum igen ritka; egyes kutatók17 

még abban is kételkednek, hogy hasonló berendezés ilyen formában működhetett. Az azonban 
kétségtelen, hogy a középkorban redukált formában pontosan ezt a fűtési elvet alkalmazták, 
bár — mint látni fogjuk — sokkal fejlettebb, kevésbé primitív módon, mint ahogyan azt clairvaux-i 
példánk eddig bizonyította. 

A XI I . században épült németországi lünei bencés apácakolostorban a refektóriumot az 
alatta elhelyezett tüzelőtérből melegített levegővel fűtötték. A sokkal későbbi, XVII. századi forrá
sok a berendezést Kuhlenhitternek nevezik, és leírják, hogy az ,,mit Zuglöchern und Deckeln" 
volt ellátva.18 Hypokaustumról emlékeznek meg a svájci, 1100 körül épült St. Albans kolostor 
calefactóriumával kapcsolatban is.19 Hasonló fűtőberendezéssel ellátott calefactóriumok voltak 
az alpirsbachi és az ilsenburgi20 bencés kolostorban is a XII . század folyamán. A cisztercieknél a 
clairvaux-i példán kívül a németországi Schulpforte21 esetében számolnak be XII . századi padló alatti 
fűtőberendezésről. A XI I I . század második felétől kezdve egyre gyakrabban találunk légfűtéses 
calefactóriumokat: Loccumban, Maulbronnban, Schönauban, Walkenriedben és Chorinban.22 1250 
után épült a doberani cisztercita kolostor calefactóriuma is a pincében elhelyezett fűtőkamra 
felett. A XVI. századi források a berendezésről Piepofen néven emlékeznek meg.23 

Az eddig felhozott példákat csak szűkszavú említésekből ismerjük, a hypokaustumok 
szerkezete, leírása vagy felmérése nem ismeretes. Kivételt jelent a számunkra igen fontos maul-
bronni példa, amely úgyszólván teljes egészében áll a mai napig is. 

A maulbronni ciszterci kolostor XI I I . századi hypokaustuma, amely rendszerében direkt 
légfűtéses, a következő állapotban maradt fenn.24 A kolostornégyszög keleti szárnyán fekvő cale-
factórium az emeleten van, a fűtőkamra alatta, a földszinten helyezkedik el (11. kép). A tüzelő
nyílás az udvar felől közelíthető meg, ugyancsak az udvart határoló falban, a tüzelőnyílás felett 
van a kémény is. A fűtőtér erős boltozattal fedett, ezt és a föléje helyezett kő padlólapokat 20 
körkeresztmetszetű, függőleges légnyílás töri át (12. kép). A nyílásokat eredetileg fémfedőkkel 
látták el; a nyílások körül ma is láthatók az illeszkedést elősegítő gyűrűk. Ugyanolyan módon 
működött, mint a fentebb leírt hypokaustum légfűtés. A tűz meggyújtásakor a padló légnyílásait 
lezárták, és a tűz átforrósította a padló alatti fűtőkamra faltömegeit. A fűtés második szakaszában, 
amikor a tűz már leégett, a kéményt lezárták és a padlónyílás-fedők felnyitásával a meleg levegőt 

434 



8. kép. A fűtőkamra és a hozzávezető lépcső keletről nézve 
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9. kép. Faragott andezit kőidomok a fűtőkamra északi falából. Horler Ferenc felmérése 

a calefactóriumba bocsátották. A meleg levegővel együtt a helyiségbe még korompelyhek is jutot
tak. A múlt század végén a calefactórium falán még észlelhetők voltak a fűtés okozta koromfoltok. 

Különös figyelemmel fordultunk a külföldi hypokaustumok nyomozása során a berni 
domonkos kolostor XI I I . század második felére datált — tehát a margitszigetivel azonos szerzetes
rendhez tartozó és azonos korú — fűtőberendezése felé, amely ott ugyancsak a refekcóriumot 
fűtötte.25 

Ez esetben a maulbronninál fejlettebb középkori légfűtés típussal van dolgunk, amelyet a 
német kutatók Steinofen—Luftheizung néven említenek. Mi értelmes fordításban kőrakásos légfű
tésnek neveznénk. Ennél az apparátusnál — amely lényegében teljesen azonosan működik a leírt 
maulbronni példával — a padló alatti fűtőkamra padlóján égő tűz és a kamra légnyílásokkal áttört 
boltozata között egy kőbordákból álló vázat találunk (13. kép), amelyre köveket halmoztak fel. 
A bordák olyan közel álltak egymáshoz, hogy a legkisebb sem csúszhatott le a közöttük levő réseken 
a tűzbe. A kőrakásnak az a jelentősége, hogy a tűz ebben az esetben nemcsak a fűtőkamra falait, 
hanem a köveket is átizzította — s így a hőtároló felületet a lehetőségekhez képest növelni lehetett. 
Ez a fajta berendezés higiénikusabb is volt, mert a kőrakás a koromnak és a füstgázoknak közvet
lenül a fűtött helyiségbe való áradását is megakadályozta. 

A tüzelőkamra Bernben homokkőbéléses, a hőhatásnak erősen kitett boltozat tufa, a borda
váz szépen faragott homokkő, a kőrakás 10—20 cm átmérőjű kövekből áll. A margitszigeti hypo-
kaustum, amint a fentiekből látjuk, az alapelven kívül nem sok azonosságot mutat kor- és 
rendtársával. 

Külön csoportot alkotnak azok a fűtőberendezések, amelyek a német lovagrend váraiban 
maradtak fenn. Egyes kutatók feltételezik, hogy a keletről visszatért német lovagok közvetlenül az 

iszlám területéről hozták magukkal a hypo-

ÄIBK? v.,,,-,; 
10. kép. A fűtőkamrához nyugatról kapcsolódó falak 

kaustum-építő kedvet.26 A szakterület kiváló 
szakértője, Fusch, azonban azon a véleményen 
van, hogy a középkori légfűtések elterjesztésé
nél a kolostoroké a jelentősebb szerep. A lovag
rendi várak hypokaustumai közül legkorábbi 
a XII I . századi marburgi.27 Ez szintén kőraká
sos rendszerű (14. kép), a fűtőkamra padlóján 
égő tűz és az átlyuggatott boltozat között ba
zaltköveket halmoztak fel. 

A marienburgi lovagvárban több, 
1350 körül épült, kőrakásos hypokaustum 
maradt fenn28 (15. kép); ezek különösen 
azért érdekesek, mert a múlt században 
még olyan jó állapotban voltak, hogy próba-
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11. kép. A maulbronni ciszterci kolostor calefactóriumának légfűtése (Hecht után) 

fűtéssel kísérleteket végezhettek hatásfokuk megállapítására. Ennek során kitűnt, hogy egyes 
esetekben még a tüzelés utáni tizedik napon beengedett levegő is 30° R-re (37,5 C°) melege
dett fel. Megfelelő huzatviszonyok mellett és a kőrakás helyes méretezése esetén jó hatásfokot lehe
te t t elérni anélkül, hogy a fűtött helyiség levegője a füstgázoktól észrevehetően megromlott volna. 

12. kép. A maulbronni calefactórium padlója a légnyílásos kőlapokkal 
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13. kép. A berni domonkos kolostor hypokaustuma (Hunziker után) 
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A lüneburgi városházán ugyancsak a XIV. századból való és feltehetően kőtöltéses 
hypokaustum maradt fenn.29 Az épület elsőemeleti nagyterme (Laube) alatti földszinti traktusban 
nem egy, hanem két, egymás mellé helyezett, hossznégyszögű alaprajzú fűtőkamra van; ezek a 
felső teremmel légnyílásos kőlapokon keresztül érintkeznek. A légnyílások egy sarokban elhelye
zett asztalt vesznek körül (15. kép). A lüneburgi példa arra tanít bennünket, hogy — úgy látszik — 
a padló alatti fűtőkamrák méretét a nagyobb hatásfok érdekében nem volt célszerű egy bizonyos 
fokon túl növelni. Hasznosabbnak bizonyult, ha a kamrákat megtöbbszörözték és mindegyiket 
külön kéménnyel látták el. 

Visszatérve eredeti tárgyunkhoz, a margitszigeti középkori légfűtőberendezéshez, a kül
földi példák ismeretében meg kell állapítanunk, hogy azonos műhelygyakorlatra valló analógiát 
nem találunk, azonban bizonyos: a maulbronni calefactóriumhoz áll a legközelebb, tehát a hypokaus
tum légfűtéseknek még a kőrakás nélküli típusába sorolható. Ugyanis a fűtőkamránknak sem a 
bélésfalain, sem a padlóján olyan tartóelem nyomát, amely tetemes kőrakás hordozására alkalmas 
lenne, nem találtuk. 

Ahhoz, hogy fűtőberendezésünk formáját rekonstruálni tudjuk, meg kell oldanunk néhány 
problémát. Első helyen azt említjük meg, hogy a légfűtéshez szükséges légnyílásos kőlapok az 
1958-as ásatás során nem kerültek elő. Azonban a kolostor régebbi publikációiban találunk említést 
olyan faragott, átlyuggatott kőlapokról, amelyek a hypokaustum-fedőlap funkcióját betölt-
hetnék. 

Lux Géza, az 1938. évi ásatás vezetője, a következőket írja a kolostornégyszög délkeleti 
sarkában elhelyezkedő konyhahelyisóggel kapcsolatban: ,,A tűzhely a konyha délkeleti sarkában 
állott. A tűzhely tetejét soklyukú kőlapokból alakították ki. A kőlapba mélyített lyukak a főzéshez 
használt edények elhelyezésére szolgáltak. E soklyukú kőlapokból 1923-ban még néhány darabot 
ismertünk, ma csak egy van meg közülük."30 

Ezekhez az 1938-ban írt sorokhoz sajnálattal hozzá kell tennünk, hogy ma már egyetlen 
darab sincs meg belőlük. Azonban Lux Kálmán a 20-as évek elején felmérte a kérdéses köveket, 

14. kép. A marburgi lovagvár 
kőrakásos fűtőkamrája 

(Fusch után) 
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és rajzukat volt szíves a múzeum rendelkezésére bocsátani (17. kép). A kőlapok anyaga és vas
tagsága nem ismeretes, és közülük egy sem volt ép. A nyílások átmérője 12 cm, mindegyik lyukat 
1,5 — 2 cm széles mélyített gyűrű veszi körül. Lux Kálmán a töredékeket egy 2 m hosszú, 1 m 
széles lappá egészítette ki. 

A kérdéses tűzhely pontos formájának megállapítása végett — és nem utolsósorban azzal 
a szándékkal, hogy a kőlapoknak még egyes töredékeit megtaláljuk — a konyha délkeleti sarkában 
1961-ben kutatóárkot nyitottunk. A helyiség mai szintje alatt 20—25 cm mélységben negyedkör
íves alaprajzú konyhai szabadtűzhely látott napvilágot, a helyiség sarkában (16. kép). A negyed
köríves szegélyt 31 db élére állított, 22,5 X 11,5 X 4,5 cm méretű tégla sora alkotja. A szegély 
részben a tűzhely belső síkját alkotó, egymás mellé fektetett téglákon áll. A szególytéglák egymás
hoz habarccsal, a belső tűzhelysík téglái agyaggal kötöttek. A tűzhely belső téglasíkja felett 
helyenként még egy, erősen átégett, mintegy 2 cm vastag téglaréteg maradt meg. Ezen korom
maradványok ós faszóndarabkák voltak konstatálhatok, ami azt bizonyította, hogy ezen a szinten 
égett a tűz. A tűzhely sarkában rendszertelenül elhelyezett, egymáshoz agyaggal kötött téglák és 
tetőcserepek voltak. A tűzhely síkja alatt bolygatatlan humuszt találtunk, a padlósík felett áté
gett földréteget. A szegélyező téglák között XI I I . századi cserépedény töredékei kerültek felszínre. 
A tűzhelyet — a felső, mintegy 10 cm vastag réteget kivéve — bolygatatlan állapotban találtuk. 
Az előző ásatásokon ezt az objektumot nem tár ták fel, tehát nem ismerhették. 

A szabadtűzhely rekonstruált formában valamivel magasabb szegéllyel képzelhető el 
(ennek nyomai ugyanis a környező falon észlelhetők). A tűz szabadon égett benne, a füst elvezetését 
a föléje helyezett kürtő szolgálhatta, kéménylyukat a környező falon nem találtunk. 

Minthogy a leletek szerint a XI I I . századi konyha szabadtűzhelyét tár tuk fel, a kérdéses 
kőlapok funkciójának megállapítása végett vessünk egy pillantást a margitszigeti domonkos kolos
tor gazdag, fennmaradt forrásanyagára, amelyben — elsősorban a Margit-legenda több változatá
ban —• a kolostor konyháját több ízben említik. 

A Ráskai Lea kezeírásában fennmaradt magyar nyelvű Margit-legenda egyik epizódja a 
konyhán játszódik le. Soror Sabina, Margit szerzetestársa a konyhában a sororoknak rákot főzött: 
,, . . . jme az fazék meggyvlada myndenestevl kyben valanak az rakok; es mykoron ez soror Sabina 
nem merneye ky venni az fazekat, leg ottan zent Margyt ázzon ev kezet vetve az lángnak kevzepy-
ben es ky vona az zennek kevzepybevl ; de zent Margyt azzonnak sem kezet sem ruhayanak zevret 
sem egete meg."31 

Ez a legendarészlet amellett szól, hogy a kolostor konyháján nyílt tűzön, nyílt parázson 
főztek; mert ha a rákos fazék —-ami a XII I . századi rendtagok nagy számát ismerve elég nagy mé
retű lehetett —- a kérdéses kőlapokon nyugodott volna, nem eshetett volna a parázsba, ahonnan 
Margit a legenda szerint szerencsésen kiemelte. Altalánosságban megjegyezhetjük, hogy a közép
kori konyhákban a nyílt tűzre vagy parázsra helyezték az edényeket, tartóelemként tűzikutyákat, 
tűzbakokat, háromlábakat, nyársat, bográcsot alkalmaztak.32 A tűzhely fölé nagy üstöt függesz
tettek, és ebben melegítették az állandóan szükséges forró vizet. Ezzel kapcsolatban a legenda is 
említi, hogy a konyháról hordták az udvaron keresztül az infirmáriába a forróvizet.33 

A konyhai tűzhely és az átlyuggatott kőlapok problémáját összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy a XI I I . századi kolostorkonyhán szabadtűzhelyen főztek, átlyuggatott kőlapokat tűzhely
fedésre nem alkalmaztak és nem is alkalmazhattak. A régebbi ásatások során a tűzhely felett talált 
kőlapok nem az e helyen később (1961-ben) feltárt tűzhely tartozékai, valószínűleg véletlenül 
kerültek erre a helyre. A talált kőlapok formájából következtetett Lux Kálmán és Lux Géza egy 
négyszögletes tűzhely formára.u 

A Lux Kálmán által a kőlapokról készített rekonstrukció viszont méreteiben ráillik a refek-
tórium alatt feltárt hypokaustum fűtőkamrájára, kiképzése pedig azonos az ismert külföldi lég-
nyílásos fedőlapokéval. így bizonyosra vehetjük, hogy a margitszigeti hypokaustum rekonstruálá
sánál felhasználhatjuk. 

Mint már említettük, a fűtőberendezés kéménye nem került felszínre. A kutatások után 
megállapíthattuk, hogy padló alatti füstelvezetést nem alkalmaztak. Mint a szakirodalomból35 

ismeretes, a horizontális füstelvezetés esetén a légfűtések nem is működtek kielégítően. Marien-
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15. kép. Hypokaustumok: a marienburgi lovagvárban (1350 körül), és a lüneburgi városházán (XIV. sz.) 
(Fusch után) 
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16. kép. A margitszigeti konyha délkeleti sarkában 
feltárt tűzhely 

burgban a Konventterem alatti tüzelőkamrá
ból a füstjáratot horizontálisan, a padló alatt 
vezették el a szemközti falban rejtőző kémé
nyig (15. kép). A berendezés kipróbálása során 
kiderült, hogy emiatt a berendezés rossz ha
tásfokkal működött. A margitszigeti hypoka-
ustum esetében, a vertikális füstelvezetésre, 
tehát a kémény elhelyezésére egyetlen alkalmas 
fal kínálkozott: a fűtőkamra nyugati határfala. 
A kémény tehát a tüzelőnyílás feletti falsza
kaszban rejtőzhetett. Miután ez a falszakasz 

széles ék alakban már korábban lepusztult, a füstelvezetésnek a nyomait sem találhattuk meg. 
Megjegyezzük, hogy a maulbronni fűtőberendezésnél is hasonlóképpen, a tüzelőnyílás 

felett helyezték el a kéményt (11. kép), azon a helyen, ahová a margitszigeti hypokaustum analó
giás szálai viszonylag a legnagyobb biztonsággal vezetnek. 

A margitszigeti fütőkamra keskenyebbik oldalával a refektórium keleti falához illesz
kedik, és hosszanti oldalával a terem belseje felé nyúlik. Ez az elhelyezés mai szemmel nézve nem 
tűnik szerencsésnek; túl sok helyet foglal el a hasznos térből, ami fényűzésnek számít egy olyan 
15,7 X 7 m alapterületű refektóriumban, ahol a XII I . században a konvent 70 tagját kellett mega
dott időpontban étkeztetni. Nem járhatunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a légfűtést 
éppen a refektórium középkori berendezése miatt helyezték a keleti fal középtengelyébe. 

A St. Gallen-i kolostor már említett alaprajza a refektórium berendezését is feltünteti. 
Az ebédlőterem itt is — mint a Margitszigeten —- hossztengelyével a kerengő déli szárnyához simul, 
bejárata az északi oldalról nyílik. Az ajtónyílást kihagyva a refektórium falai mellett ülőhelyek 
vannak (sedes in circuitu), előttük hosszú asztalokkal. Az apát asztala a terem keleti végében, 
hosszú U alakban nyúlik a terem közepe felé. Ily módon a terem keleti fala előtt, a középtengely
ben, hossznégyszögű tér marad üresen. Ha ezt az elrendezést a margitszigeti refektóriumba 
transzponáljuk, a szabadon maradt hely mintegy kirajzolja hypokaustumunk légnyílásos kőlap
jainak helyét. Tehát a fűtés elsősorban a közelében ülő apátnő és a kolostor elöljáróinak kényel
mét szolgálta. 

Arra, hogy egy helyiség berendezése determinálja a fűtőberendezés elhelyezését, a későbbi 
időkből is ismerünk példát. A lüneburgi városháza XIV. századi légfűtésének lefedhető légnyílásai 
az emeleti nagyteremben (Laube) egy sarokba állított nagy asztalt oly módon vesznek körül, hogy 
a földszinti fűtőkamrából feláradó meleg levegő az asztalnál ülők lábait melegíti. 

Ezek után megkísérelhetjük a hypokaustum rekonstruálását (18. kép), amely formájában 
legközelebb a XI I I . századi maulbronni kőrakás nélküli légfűtéshez áll. Az így kialakított appará
tus üzemszerű működése a következő lehetett:36 

A szomszédos tálalóhelyiségből levezető lépcsőn közelítették meg a fútőkamra tüzelőnyílá
sát. A fűtőtér belsejében, a bejárat előtt tüzet raktak. Az égéshez szükséges friss levegő a kamra 
állandóan nyitott bejáratán át jutott a helyiségbe. Az égés közben keletkezett füstgázok a kamra 
falait és padozatát átmelegítették, majd a kéményen keresztül távoztak el. A tüzelés alatt a fűtő
kamra mennyezetében elhelyezett légnyílásos kőlapok légnyílásait a refektórium felől fedőkkel 
elzárták a füst bejutásának megakadályozására. Ekkor a refektóriumot a fűtőkamra átmelege
dett mennyezete fűtötte. A kamra falainak kellő átizzása után a tüzelést beszüntették, a refek
tórium padlójában lévő légnyílásokat szabaddá tették, s a kémény nyílását tolattyú vagy 
csappantyú lappal elzárták. így a fűtőkamrában a bejáraton bejutott levegő felmelegedett 
és a refektóriumba áramlott. A meleg levegő beáramlását elősegíthette a refektórium ablakainak 
és ajtajának nem légelzáró szerkezete. A refektórium meleg levegővel való fűtése addig tartott , 
amíg a fűtőkamra téglabólésének tárolt hőjét a levegő el nem szállította. A fűtőkamra kihűlése 
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után újbóli tüzelés vált szükségessé. A tüzelés időtartamát elsősorban a külső léghőmérséklet hatá
rozta meg; a feltárt égésmaradványok azt mutatják, hogy a kamra teljes átizzítására nem 
került sor. 

Külön kell megemlíteni a főkamra északi falában elhelyezett andezit kőidomokat. Az átlyug
gatott kőlapoknak a kéménybe távozó meleg füstgázok útját követő lépcsőzetes elhelyezéséből és 
a kőlapok mögötti keskeny légaknák kialakításából az a következetetés vonható le, hogy a kőlapo
kát célzatosan építették be. Szerepük feltehetően a fütőkamra hőtároló felületének növelése volt; 
a kövek anyaga — a szentendrei amfibolandezit —mind tűzállóság, mind hőtárolás szempontjából 
minden tekintetben megfelelő volt.37 Valószínű, hogy a kőlapok mögötti légaknákat a refektórium 
padozatában szintén légnyílásos kőlapok fedték. 

Hypokaustumunk datálását ásatásból előkerült emlékanyag nem segíti elő. A tüzelő kamra 
bélés- és padlótégláit a használat folyamán több ízben kicserélhették, tehát azok a berende
zés építési idejére nézve nem adhatnak felvilágosítást. Mivel a refektórium keleti zárófala, 
amely egyúttal a fütőkamra keleti falát is alkotja, a kolostornégyszögnek egyetlen olyan fala, 
amelyet az átlagos 0,70—1,20 m-nél mélyebbre alapoztak, s miután ez a falrész a környező, XI I I . 
századi kolostorfalakkal szervesen összeépült, fel kell tételeznünk, hogy ez a falszakasz éppen a 
fűtőberendezés miatt kapta mélyebb alapozását a kolostor első, 1252 körüli építési szakaszában. 
A XII I . századi datálást indokolja az a fentebb ismertetett analógia, amely hypokaustumunkat a 
maulbronni ciszterci kolostor fűtőberendezésével összefűzi. A margitszigeti légfűtést a XV. század
ban már nem használták, vagy legalábbis nem eredeti formájában. A hosszú használat után a fűtő
kamra oldalfalát alkotó amfibolandezit kőidomok átégtek, összetöredeztek. Ekkor a köveket téglá
val kiegészítették, és a mögöttük levő légaknát agyaggal és téglatörmelékkel betömték. A beren
dezés használaton kívül helyezése mellett szól még az is, hogy 1958-ban a kolostorkonyha előtt 
feltárt, XV. század végi anyagot tartalmazó szemétgödörben már kályhacsempe töredékek is 
kerültek elő. Azt, hogy a hypokaustum — közelebbről meghatározva — meddig volt üzemben és 
milyen módon pusztult el, nem állapíthattuk meg, mert a kérdés eldöntésénél döntő földrétegeket 
a korábbi ásatások megbolygatták. 

0 Wm 

17. kép. Lux Kálmán felmérése a hypokaustum-fűtőtér elveszett fedőlapjairól 
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18. kép. A margitszigeti hypokaustum. Ilosfai József rekonstrukciója 



Nem kétséges, hogy a margitszigeti fűtőberendezés nem az egyetlen ilynemű alkotás a 
magyar középkorban. Erre már az a tény is figyelmeztet, hogy a Margitsziget szomszédságában, 
az attól néhány száz méterre fekvő óbudai királynéi vár egyik helyiségében is hypokaustumot talál
tak.38 Az óbudai fűtőberendezés nem sokkal a szigeti előtt, a XI I I . század első évtizedeiben épült. 
Amennyire azt a felvételi rajzokról megítélhetjük — teljesen a római példákkal azonos rendszerű. 
Méghozzá olyan nagy mértékben, hogy fel kell tételeznünk: építői közvetlen antik minta után 
dolgoztak, esetleg még ismerték az aquincumi hypokaustumokat. 

Az óbudainál mintegy 3—4 évtizeddel később épült margitszigeti hypokaustum viszont 
egészen más fejlődés eredménye. Ennek a fűtésrendszernek a középkori kolostorokban kereshetjük 
az előzményeit. E téren viszont hiába keresünk példákat a meglevő emlékanyagban, mivel kolos
torkutatásunk elmaradottsága miatt éppen a margitszigeti domonkos kolostor az egyetlen olyan 
objektum, ahol a középkori alaprajz a legtisztábban előttünk áll. 

A külföldi példák azt bizonyítják, hogy a direkt légfűtés — különösen a XIV. század 
folyamán — a várépítészetben, sőt a polgári építészetben is meghonosodott. Magyarországon ez a 
folyamat talán még korábban bekövetkezhetett, mert feltételezhetően hypokaustum rejtőzik még 
az esztergomi királyi vár falai között is; ugyanis az ún. Szt. István-terem feletti helyiségben, a 
,,studiolo" előterében, a terem keleti falában két füst- (vagy füst- és hő-) elvezető járat39 kelti 
fel azt a gyanút, hogy valahol padló alatti fűtőberendezés van. 

Ha középkori forrásainkban padló alatti fűtőberendezés említését keressük, abban a nehéz 
helyzetben vagyunk, hogy nem ismerjük: milyen névvel illette a középkori magyar nyelv vagy a 
korabeli latinság ezt az apparátust (egyáltalában nem bizonyos, hogy a hypokaustum szót alkalmaz
ták). A XV. századi Bonfini, ha ez a kifejezés a Mátyás-kori Budán otthonos, bizonyára nem alkal
mazza olyan félreértett formában a budai király palota berendezésének felsorolásánál.40 Ugyanis 
i t t hypokaustumon világosan kivehetően díszes, csempós kályhát ért. A kifejezés értelmének meg
felelőbb formában szerepel Visegrád leírásánál, ahol fürdőkkel kapcsolatban említ hypokaustu
mot.41 

Hazánkban az elmúlt évszázad közepe óta folyó középkori ásatások a legutóbbi időkig 
elsősorban művészettörténeti-építészeti jellegűek voltak. Ebből egyenesen következik az, hogy 
régebben a padlószintig feltárt épületekben vagy épületmaradványokban még számos, padló alatti 
műszaki létesítmény rejtőzhet. A középkori régészet ma használatos módszerei mellett és kutatási 
szempontjainak megváltozása következtében már nem kell felhívni a figyelmet arra, hogy a padlók, 
járdaszintek alatti létesítményekkel is foglalkozni kell. Bizonyosak vagyunk abban, hogy rövide
sen — újabb fűtőberendezések feltárásával — a technikatörténetnek a középkori fűtésekkel fog
lalkozó fejezete változatos és szemléltető anyaggal bővül. 
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R. F. TÓTH 

MITTELALTERLICHES HYPOKAUSTUM AUF DER MARGARETENINSEL 

Im Dominikanerinnenkloster auf der Mar
gareteninsel (Budapest), das im 13. Jahrhundert 
erbaut und bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts 
stand, sind zeitweise bereits seit einem Jahr
hundert Ausgrabungen im Gange. Als Ergeb
nis dieser Grabungen kamen die Kirche und 
die Klausur des Klosters mit den unmittelbar 
dazugehörigen Gebäuden zutage (Abb. 1). Im 
Jahre 1958 unternahm das Budapester Histo
rische Museum in Verbindung mit der Konser
vierung der Ruinen eine kleinere Ausgrabung, 
in deren Verlauf einige Objekte unter dem ehe
maligen Fußboden untersucht werden konnten. 

Bedeutsam vom Gesichtspunkt der Ge
schichte der Technik war bei der Ausgrabung 
im Jahre 1958 die Entdeckung einer Warm
luftheizung aus dem 13. Jahrhundert , deren 
Heizkammer im Südflügel des Klosters unter 
dem Fußbodenniveau des östlichen Endes des 
Refektoriums lag. Die Schüröffnung in der Ost
wand des Refektoriums war von den Treppen 
des benachbartenRaum.es zugänglich (Abb. 2). 
Die Heizkammer blieb in beschädigtem Zustand 
erhalten, das Gewölbe und die Deckplatten mit 
Warmluftkanülen fehlen. Der Schornstein war 
vermutlicherweise in der Wand der Schüröff
nung angebracht, da jedoch dieser Wandteil 
einstürzte, konnten wir die Spuren des Schorn
steines nicht finden. 

Die Wand der Heizkammer unter dem Fuß
boden ist Bruchsteinmauerwerk, wobei weicher 
Kalkstein mit Mörtel vermengt wurde. Bei der 
Freilegung bestand der Fußboden aus drei 
Reihen übereinandergelegten und auf Kanten 
gestellten Ziegeln (Abb. 3). Innerhalb des 
Bruchsteinmauerwerkes war die Heizkammer 
ringsum mit Ziegeln bedeckt, die in den Lehm-
anstrich der Wand gebettet waren. Die 
Ziegelbekleidung unterbrechen an der nörd
lichen Seitenwand stufenweise angebrachte, 
durchlöcherte Platten aus Amphibolandesit 
(Abb. 9). An dieser Seite liegt die Bekleidung 
nicht unmittelbar der äußeren Steinmauer an, 
da zwischen beiden ein 15 cm breiter Luft
schacht freigelassen wurde. Die Rußspuren auf 
den Steinen lassen erkennen, daß die heiße 
Luft im Luftschacht der Heizkammer frei zir
kulierte. Die am westlichen Ende der Heiz-
kammer befindlichen U-förmigen Mauern sind 
wahrscheinlich Reste der längeren, älteren 
Heizkammer einer früheren Periode. 

Die Steinplatten des ehemaligen Gewölbes 
der Heizkammer kamen bei einer älteren Aus
grabung zum Vorschein, heute ist nur mehr ihr 
Situationsplan bekannt (Abb. 18). 

Das mittelalterliche Hypokaustum auf der 
Margareteninsel wurde nach den Beobachtun
gen bei der Ausgrabung um 1251, zur Zeit der 
ersten Bauperiode des Klosters erbaut und 
stand bis zum 15. Jahrhundert in Gebrauch. 
Den ursprünglichen Aufbau der Heizeinrich
tung rekonstruierten wir auf Grund von Ana
logien in Deutschland (in erster Linie nach der 
Warmluftheizeinrichtung von Maulbronn: Abb. 
19). 

Die Heizeinrichtung auf der Margareten-
insel dürfte unserer Vorstellung nach folgender
weise funktioniert haben: die Schüröffnung der 
Heizkammer war über die Treppen des nebenan 
gelegenen Anrichte-Durchgangszimmers zu er
reichen. Im Inneren des Heizraumes wurde vor 
dem Eingang Feuer gelegt. Die zum Feuer be
nötigte frische Luft gelangte durch die ständig 
offene Schüröffnung in den Raum. Die beim 
Heizen entstandenen Rauchgase durchwärm
ten die Mauern und den Fußboden der Kammer, 
entwichen sodann durch den Schornstein. Wäh
rend der Heizung wurden die Öffnungen im Ge
wölbe der Heizkammer im Refektorium mit 
Verschlußkappen verschlossen. Nach Durch
glühen der Wände der Heizkammer wurde das 
Heizen eingestellt, die Öffnungen freigemacht 
und die Schornsteinöffnung verschlossen. So 
erwärmte sich die durch den Eingang in die 
Heizkammer gelangte Luft, die dann in das 
Refektorium strömte. Die in der Nordwand 
der Heizkammer angebrachten Andesitstein-
platten bezweckten vermutlicherweise die Er
weiterung der Wärmespeicherungsflache. 

Die mittelalterlichen Warmluftheizungen 
stellen in stark reduzierter Form die Nachfol
ger der römischen Hypokausten dar. Das Hypo
kaustum verschwindet nach dem Sturz des 
Römischen Reiches dem Anscheine nach im 
westlichen Kulturgebiete, doch sind einige 
diesbezügliche Andeutungen im Zusammenhang 
mit den Klostern von St. Gallen und Frecken-
horst auch noch in der Karolingerzeit. Es liegt 
klar auf der Hand, daß diese kostspielige, 
Fachmänner beanspruchende Einrichtung in 
erster Linie in Klostern erhalten blieb, die über 
erhebliche wirtschaftliche Mittel verfügten. 

Über das vom römischen System ab
weichende reduzierte mittelalterliche Hypo
kaustum ist die erste Mitteilung aus dem 12. 
Jahrhundert erhalten, der Chronist berichtet 
nämlich über eine primitive Heizeinrichtung im 
Zisterzienserkloster von Clair vaux. Die mittel
alterliche Warmluftheizung besteht zumeist 
aus einer einzigen gewölbten Heizkammer un-
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ter dem Fußboden, die mit der nach der eben 
beschriebenen Methode geheizten Wärmestube 
durch Warmluftkanäle in Verbindung steht. 
Von den zahlreichen römischen Hypokausten-
typen steht ihrem mittelalterlichen Nachfol
ger die von Winkelmann publizierte Hypo-
kausten-Warmluftheizung von Herculaneum 
am nächsten. 

Unserer Meinung nach sind jedoch die mit
telalterlichen Warmluftheizungen nicht un
mittelbare Abkömmlinge der römischen Hypo-
kausten. Die Herausbildung der mittelalter
lichen reduzierten Form konnte sich neben der 
Vervollkommnung der Wölbungstechnik auch 
durch die Entwicklung der gebrannten Keramik 
als notwendig erweisen. In der antiken Welt 
wurden die Gefäße in Rundöfen von kleiner 
Grundfläche gebrannt. Um dem wachsenden 
Bedarf der Feu dal Wirtschaft nachzukommen, 
wurden viereckige Öfen konstruiert, die einen 
größeren Heizraum hatten und weniger Brenn
stoff benötigten. Die bekannten mittelalter
lichen Warmluftheizungen (Maulbronn, Ma
rienburg, Marburg, Lüneburg usw.) und nicht 
an letzter Stelle die Heizeinrichtung auf der 
Margareteninsel sind den mittelalterlichen ke
ramischen Brandöfen in solchem Maße ähnlich, 
daß eine bewährte technische Errungenschaft 

bei der Heizung in veränderter Form angewen
det wurde. 

Warmluftheizungen waren in erster Linie 
in Klostern verbreitet. Das Heizsystem dürfte 
aus dem Westen in das Dominikanerinnenkloster 
auf der Maragereteninsel durch die Baukunst 
der Mönche gelangt sein. In Ungarn stellt es 
bisher die einzige fachgemäß ausgegrabene 
Warmluftheizung des Mittelalters dar. Hier soll 
jedoch bemerkt werden, daß in der vom Domi
nikanerinnenkloster der Margareteninsel nur 
einige hundert Meter weit entfernten ehemaligen 
Königinburg von Óbuda vor einigen Jahr
zehnten ein Hypokaustum aus dem 13. Jahr
hundert freigelegt wurde, das nach dem rein
sten römischen „Suspensurae" -System erbaut 
war. Bei den zukünftigen ungarländischen 
Forschungen muß damit gerechnet werden, daß 
im Mittelalter auch hier zwei Hypokaustenar-
ten gliechzeitig anzutreffen sind: die typisch 
mittelalterliche Warmluftheizung und die Bo
den- und Wandheizung nach römischem Sys
tem. Schlüsse, die mit dieser Erscheinung ver
knüpft sind, können erst dann gezogen werden, 
wenn im Laufe der zukünftigen Ausgrabungen 
auch die sich unter dem Fußboden befindlichen 
Anlagen sorgfältig und genau freigelegt und 
publiziert werden. 
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ZAKARIÁS Û. SÁNDOR 

MÁTYÁS-FELIRATOS KŐ PESTRŐL 
(ELŐZETES JELENTÉS) 

Az V. ker. Egyetem utca 14. sz. alatti OTP öröklakás építkezés 1959—1960. évi alapozási 
munkálatainak társadalmi munkában végzett állandó ellenőrzése során az 1959. évi december hó 
elején feliratos kőlap-töredék került elő.1 A 81 cm hosszú, 47,5 cm magas és 12 cm vastag Eszter
gom vidéki vörös kemény mészkő, általában márványnak nevezett kőlapon XV. századi antikva 
betűkkel szépen vésett MATH. . ., alatta H O S < M. . , , felirat volt. A kőlapot felszállítva a 
Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztályának kőtárába2 és összehasonlítva az ott levő, 
az irodalomból3 már ismert PRINCEPS, alatta POSTES4 és az UM, alatta ERE 5 feliratú, azonos 
anyagból készült kőlapokkal,6 minden kétséget kizárólag megállapítottuk, hogy azokkal össze
függő, egységes ópületfelirat része. A 

MATH U M < PRINCEPS 
H O S < M E R E < POSTES 

feliratot — eltérően a már régebben ismert két utolsó kőlap-darab összeállításával megkísérelt 
kiegészítéstől7 — a Budapesti Történeti Múzeum középkori szakértői és az Országos Levéltár 
epigráfusai 

MATH(IAS< HUNGAROR)UM< PRINCEPS 
H O S < M(ANDAVIT< E R I G ) E R E < POSTES 

feliratra javasolták kiegészíteni. 
A kiegészítés kérdését függőben tartva, kutatásaink során megállapítottuk, hogy egy már 

ismert MATHIAS R. feliratú vörösmészkő talpazat8 lelőhelye és betűtípusa is azonos a fent 
említett három kőlapóval. így tehát mind a négy feliratos kőtöredék (1. kép) Mátyás király 
pesti építkezésével függ össze, és nem — mint ahogy régi kutatóink vélték — a budai várpalo
tából került Pestre. 

A lelőhely területe középkori helyrajzának lehető tisztázása, a feliratos kőlapokkal egy 
helyről előkerült ornamentális faragványoknak, valamint esetleg az ugyanott előkerült kincs
leletnek9 ezekkel való összefüggése, ezenkívül az esetleg lehetséges rekonstrukció,10 és Mátyás 
király pesti palotájának, vadaskertjének ós a középkori pesti ferences kolostornak kérdése még 
oly sok és kiterjedt kutatást igényel, hogy az idő rövidsége miatt kénytelenek vagyunk a rész
letesebb ismertetést későbbre elhalasztani. 

1. kép. A Mátyás-feliratos töredékek 
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J E G Y Z E T E K 
1 Felvonulási épület alapozásánál az Egyetem 

utca 12. sz. alatti Vízművek-épületnek K-i falától 
kb. 30 cm-re, az OTP telek határától kb. 3 m-re, a 
Reáltanoda utca 5. sz. ház telkén, kb. 1,20 cm mély
ségben szennyvízlevezető csatorna fedőlapj'ául szol
gált. Ide a kő 1952-ben az elpusztult Jeszenovszky-
kúria alapfalából kibontva került. 

2 Lt. sz.: 1960/10. 
3 Bupp J., Buda-Pest környékének helyrajzi 

története. Pest 1868, 247. — Römer F., A régi Pest. 
Bp. 1873, 70. — Salamon F., Budapest története. 
n i . köt. Bp. 1885, 324. 

4 A kő a pesti ferencesek kolostorának a később 
Egyetemi Könyvtár célját szolgáló része bejáratába 
volt befalazva. Az épület lebontásakor az Egyetem 
1874. január 12-én a Magyar Nemzeti Múzeumnak, 
majd a Múzeum 1939. október 8-án a Budapesti 
Történeti Múzeumnak adta át. Lt. sz. : 621. 

5 A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában volt. 
Lelőhelyét és a megtalálás időpontját egyelőre nem 

sikerült megállapítani. 1939. október 8-án a Múzeum 
a Budapesti Történeti Múzeumnak adta át. Lt. sz.: 
622. 

6 A betűk nagysága, formája, elhelyezésük rit
musa és a véset mélysége teljesen azonos. Teljesen 
azonos a bemélyített tükör nagysága, mélysége és 
a sima, ferde lemezkeret profilja is. 

7 Salamon i. m. 
8 Jankóvich Miklósnak a Történeti Múzeum 

Középkori Osztályán levő katalógusa, 2. old. 21. sz.: 
„Basis marmorea . . ., quae super porta horti Eiusdem 
Pestini eo loco, quo nunc claustrum Franciscanorum 
est, siti extitit . . ." 1939. október 8-án átadva a 
Budapesti Történeti Múzeumnak. Lt. sz.: 620. 

9 Vattai E., Budapesti ezüst lelet a XV—XVI. 
századból. Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 207—219. 

10 Első rekonstrukciós kísérlet Lux Kálmántól: 
Budapest műemlékei. Szerk. Lechner Jenő. Bp. 
[1924], 98. 
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HUSZÁR LAJOS 

A BUDAI ÉS PESTI VONATKOZÁSÚ 
RENESZÁNSZ EMLÉKÉRMEK 

Az itáliai reneszánsz televény talajából a XV. század folyamán új művészeti ág terebélye
sedett ki, amely Pisanello személyében nemcsak a kezdeményezőt, hanem egyben e műfaj 
legtehetségesebb művelőjét is meglelte. Ez az új műfaj az éremművészet, amely bár stílusá
ban a festészetből fejlődött ki, de a létrehozott műtárgyak anyaga ós technikai kivitele követ
keztében végeredményben mégis a szobrászat egyik megnyilvánulási formájává vált. Ez az új 
műfaj rövidesen rendkívül népszerű lett. Művelőit a kisebb-nagyobb olasz fejedelmi, hercegi stb. 
udvarok erőteljesen felkarolták, foglalkoztatták, és az egykorú olasz politikai és szellemi életnek 
alig akadt olyan ismert személyisége, aki emlékérmen megörökítést ne nyert volna. Az új művészet 
természetesen hamarosan Itálián túl is virágzásba szökkent, eleinte főként olasz érem
művészek közvetítése révén. Az Alpokon túl különösen a német terület mutatkozott igen 
fogékonynak az új műfaj felkarolásában. A két terület éremtermelése azonban lényeges különb
séget árul el. Az olasz érmek mindvégig megőrizték a maguk udvari jellegét. A hátlapi szimbolikus 
óremképek rendszerint az előlapi arcképeken ábrázolt személyek ünneplését és magasz tálasát 
jelképezik, a német érmek viszont tipikus polgári jellegű műtárgyak, amelyeken a hátlapi éremkép 
többnyire az ábrázolt személy címerét tünteti fel, vagy egyáltalán nem is szerepel hátlap. 

Magyarország földrajzilag e két kultúrterület között terülvén el, nem maradhatott sokáig 
mentes az új műfaj behatolásától, és valóban: már a XV. század második felében feltűnnek előbb 
az olasz, majd később a német eredetű magyar vonatkozású emlékérmek. Természetesen a királyi 
udvar igényelt elsősorban emlékérmeket, ós I. Mátyás közismert „Marti Fautori" feliratú érme — 
Bertoldo di Giovanni olasz éremművósz valószínű műve — tekinthető az első magyar vonat
kozású emlékéremnek. 

A következő ismertetésben azokat az emlékérmeket kívánjuk összeállítani, amelyek 
határozott budai vonatkozást árulnak el, tehát becses művészeti és művelődéstörténeti illusztratív 
anyagot nyújtanak Buda, illetve Pest történetéhez a XV—XVI. század fordulójáról. Természe
tesen az első kérdés az, hogy mit értsünk budai vonatkozáson. Az ilyen fogalom tetszés szerint 
tágítható vagy szűkíthető a különböző szempontok figyelembevételével. Tapasztalatok szerint 
hasonló esetekben a keretek bővítése az anyag fellazulását vonja maga után, és a tágabb vonat
kozású, tehát a kitűzött cél szempontjából kevésbé jelentős anyag tömegével elnyomja a lényeges, 
vagyis a közvetlen vonatkozású példányok kellő érvényesülésót. 

Ezen elgondolásból kiindulva felvettük a sorozatba mindenekelőtt azokat az érmeket, 
amelyeknek a felirata vagy éremképe közvetlen budai vonatkozást árul el (ilyen kevés van), 
majd azokat, amelyek budai, illetve pesti eredetű vagy Budán élt, illetve Buda történetében 
szerepet játszott személyeket ábrázolnak. Ezek szervesen beleilleszkednek a budai vonatkozású 
emlékanyagba. Nem vettük fel viszont az uralkodók személyére vonatkozó általános jellegű 
emlékérmeket, mert — noha a királyi udvar Budán volt — ezek az érmek a budai lokális jelentő
ségen felülemelkedő emléktárgyak, amelyek az egész ország uralkodóinak és nem csupán a budai 
udvar gazdáinak tiszteletére vagy emlékezetére készültek. 

Az így körülhatárolt éremanyagot nagy általánosságban három csoportra lehet osztani 
készítő mestereik nemzeti hovatartozása szerint, és így végeredményben olasz, német és hazai 
eredetű példányokról lehet beszélni. 
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I. OLASZ ÉRMEK 

A Mátyás udvarában kivirágzott humanista kultúra erős vonzást gyakorolt azokra az 
olasz humanistákra, akik előszeretettel keresték fel a mecénás hajlamú uralkodók udvarait, 
í gy alakult ki Budán is a Mátyás pártfogását élvező humanista kör, amelynek szereplői közül 
néhánynak az emlékét őrzi emlékérem. 

E humanisták közül a legismertebb talán Galeotto Marzio személye. Az umbriai (Narni) 
származású híres költő, bölcsész és asztrológus (1427 körül — 1494) Janus Pannonius hívására jött 
először 1461-ben Magyarországra, majd 1468 és 1471 között Mátyás udvarában tartózkodott, és 
abból a körülményből, hogy egyik műve címlapján magát mint „praefectus Bibliothecae Budensis" 
említi,1 valószínű, hogy a Corvina kiépítésében jelentős szerepe volt. 1479 körül még egyszer 
visszatért Magyarországra. 

Emlékét egy kisebb és egy nagyobb emlékérem őrzi. Mindkettőn balrafordult mellképe 
tűnik fel, de a kisebbik érmen babérkoszorús fejjel (1—2. sz.). A hátlapi éremkép mindkettőn 
azonos: könyvespolc körirattal övezve. A köriratok klasszikus idézeteket tartalmaznak. A külső 
körirat Manilius művéből2 való, és értelme körülbelül az, hogy ,,Amely jegyben születtünk, aszerint 
halunk meg, a kezdetben adva van a vég". A belső körirat pedig Boethius-idézet,3 értelme az, 
hogy a földön túlemelkedő a csillagokat éri el. Meiler Péter e feliratok részletekbe hatoló értel
mezése alapján arra a következtetésre jutott , hogy a hátlapi köriratok végső értelme: ,,A merkuri-
ális azaz könyvbuvár élet herkulesi véget azaz égi jutalmat igér."4 

A két előlapi arckép közül a nagyobbik a jellegzetesebb, és ez vált közismertté mint 
Galeotto tipikus figurája. Naturalista közvetlenséggel idézi elénk a joviális kedélyű, tréfakedvelő, 
bohém humanistát, amilyennek őt az írott források is emlegetik. A két érem nem egyazon művész 
műve. Feltétlenül két kéz munkája ismerhető fel rajtuk, noha a kisebbik érem mestere átvette 
a nagyobbik érem hátlapi éremképét, nyilván mint igen jellemző szimbolikus ábrázolást. A készítő 
mesterek kiléte azonban ez idő szerint ismeretlen. Megnyugtató módon nem azonosítható egyik 
korabeli éremmúvésszel sem. Bode a bolognai éremművész-iskola körébe utalja ezeket, Hill viszont 
Corpusában a mesterekhez és iskolákhoz nem csatolható bizonytalan érmek közé sorolja őket.5 

Ez idő szerint valóban nem is határozhatók meg közelebbről. Hasonlóképpen nincs megnyugtató 
támpont az érmek keletkezési idejének pontos megállapítására nézve sem. 

Ugyancsak a Corvina-könyvtárral kapcsolatban tűnik fel Budán Taddeo Ugoleto személye 
is. A parmai származású híres „orator et poéta" tudomást szerezve Mátyásnak sokirányú érdek
lődéséről, bemutat tat ta magát nála, és Mátyás udvarába fogadta. Ó lett Galeotto után a Corvina 
őre és Corvin János nevelője, de amikor Mátyás 1490-ben elhunyt, hazatért Itáliába. I I . Ulászló 
visszahívta ugyan még az udvarába, de nem lehet tudni, hogy mikor és mennyi ideig tartózkodott 
ott. Mindenesetre 1494-től Parmában élt és ott is halt meg.6 

Az emlékét őrző érem előlapján jobbrafordult mellképe látható, a hátlapi éremkép lanton 
játszó szárnyas puttó „Musarum cultor" körirattal, tehát az egész hátlapi ábrázolás az ő irodalmi 
tevékenységét szimbolizálja (3. sz.). Ennek az éremnek a készítő mestere szintén nem ismeretes. 
Hill szerint valószínűleg Itáliában (Parmában ?) készült azon időben, amikor Ugoleto Mátyás 
halála után visszatért hazájába.7 Az arckép ugyan ellentétben áll ezen keltezéssel, mert Ugoleto 
ifjúkori képmását nyújtja, Hill azonban az érmet stílusa alapján keltezi 1490 utáni időre, meg
tévesztő ábrázolásnak fogva fel a teljesen ifjú mellképet. Egyébként az érmet a Corpusban a meste
rekhez és iskolákhoz nem sorolható bizonytalan művek közé helyezi. 

A harmadik, Budával kapcsolatba hozható személy, akinek emlékét olasz eredetű emlék
érem őrzi, a Budán is tartózkodott híres lantos, Pietro Bono. Az ő neve 1452-ben fordul elő első 
ízben egykorú forrásban, és teljes neve Pietro Bono Bruzelli volt. Az utóbbi névből (Burzellis, 
vagy Burzeris formában is) németalföldi eredetére (Bruxelles) következtetnek. Előbb borbély volt, 
s ilyen minőségben Borsó d'Esté (1450—1471) udvarában működött, majd mint lantos (chitarista) 
lett híres, akit kortársai igen nagyra becsültek. 

Budai tartózkodását több adat is bizonyítja. 1486. augusztus 3-án írja Pozsonyból urának 
Cesare Valentini ferrarai ügynök, hogy a magyar királyi párnak aligha lehetne nagyobb örömet 
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szerezni, mint ha ide küldenék Messer Pietrót. Úgy látszik, ez meg is történt, mert 1488. május 11 -én 
Beatrix a nővéréhez, Eleonórához levelet intézett Bono családja érdekében, sőt 1488. január 13-án 
maga Bono írja Bécsből Francesco Gonzaga mantovai őrgróf hoz, hogy a magyar királyi pár 
gyönyörűséggel hallgatta játékát.8 Bono egyébként 1497-ben hunyt el Ferrarában. 

Az érem előlapja jellegzetes reneszánsz viseletben mutatja Bono balrafordult mellképét. 
A hátlapon a szarkofágon ülő és citerázó puttó közérthetően szimbolizálja a híres lantos művészetét. 
Az 1457-ben készült jelzett érem Giovanni Boldu velencei éremművész műve, aki magát az 
érmen ,,pictor"-nak nevezi, bár festészeti művei mai napig nem ismeretesek (4. sz.). 

Pietro Bono személyét a régibb irodalom gyakran összezavarta Pietro Bono Avogario 
ferrarai asztrológus személyével. Miután az utóbbiról is készült emlékérem,9 ennek következtében 
az utóbbi emlékérmet is néha tévesen Pietro Bono Bruzellis nevéhez kapcsolták. 

Az említett négy emlékérem olyan három személy emlékét őrzi tehát, akik hosszabb-rövi
debb időre nyúló budai tartózkodásukkal hozzájárultak a Mátyás-kori Buda pezsgő szellemi éle
tének elevenebbé tételéhez. 

II. NÉMET ÉRMEK 

Az udvari életben szerepet játszott humanisták olasz eredetű érmeivel szemben általában 
is eltérő jellegű a német mesterek által készült érmeken feltűnő személyek budai szereplése. Ezek 
ugyanis egy-két kivételtől eltekintve inkább a budai vár történeti eseményeihez kapcsolható 
egyéniségek, és így lényegileg még hangsúlyozottabb a budai vonatkozásuk is, mint az előbbieké. 

Egyik ilyen kivételBmndenburgi György alakja, aki mint I I . Lajos nevelője még szintén az 
udvari élethez tartozó személy volt. Ez a György brandenburg-ansbachi őrgróf a fia volt Friedrich 
ansbachi őrgrófnak. 1484. március 4. és 1543. december 22. között élt; ós miután az anyja, Zsófia, 
I I . Ulászló nővére volt, így került I I . Ulászló budai udvarába (1508). I t t 1509 elején Corvin János öz
vegyét, Frangepán Beatrixot vette feleségül, s ezzel a Hunyadi-ház óriási birtokai jutot tak a kezére. 
A király halálakor (1516. március 13.) többek között őt is fia gyámjai közé jelölte, és ettől kezdve 
az ifjú király nevelése teljesen az ő kezébe csúszott. A könnyelmű, gyönyörvadász és tékozló őrgróf 
teljesen a maga képére alakította a kezdetben sok jó tulajdonságot eláruló ifjút, és közvetve egyik 
fő okozója volt azon udvari szellem kialakulásának, amely végső eredményben a mohácsi kataszt
rófához vezetett. György őrgrófmég a mohácsi csata előtti időben visszatért hazájába, Ansbachba, 
ahol már 1515 óta megillette őt az őrgrófi méltóság, és hazatérése után a protestantizmus egyik 
leglelkesebb híve lett. 

Mindkét emlékérem, amelyet közlünk, későbbi eredetű, azaz Magyarországból való távo
zása utáni időben készült. A nagyobbik érem — előlapján az ábrázolt jobbrafordult mellképóvel, 
a hátlapján pedig címerképpel — 1534-ben készült és György őrgrófot 50 éves korában ábrázolja 
(5. sz.). A kisebbik érem csak egylapú öntvény az őrgróf jobbrafordult mellképével (6. sz.). Mind
kettő Mathes Gebei nürnbergi éremművész (f 1574. április 22.) műve, aki mint szabad művész 
dolgozott Nürnbergben és a mintegy 340 db éremből álló munkásságával a legtermékenyebb 
német éremművésznek tekinthető. 

A nagyobbik éremnek ismeretes az a párdarabja is, amely Aemilia szász hercegnőt, 
György harmadik nejét (f 1592) ábrázolja; s némelyek feltételezik, hogy ez a két érem az 1532-ben 
kötött házasság emlékére készült, de Tentzel elveti ezt a feltevést.10 Érdekes összefüggésre mutat 
rá viszont ezen érmekkel kapcsolatban Habich, aki megemlíti, hogy bizonyos 10 monogramista 
két rézmetszetű képéhez ezek az érmek szolgáltak mintaképül.11 Egyébként azonban az érem-
mellkópek ugyanazon típust árulják el, mint Erhard Schön fametszetű portréi. A György őrgrófról 
készült arcképes érmeknek tehát keletkezési idejüknél fogva nincs budai kapcsolatuk, de mégis 
beilleszthetők a buda i vonatkozású személyi érmek sorába, mert a hosszú ideig Budán tartózkodott 
György őrgróf arcképét örökítik meg. 

Annál szorosabban kapcsolódik egy másik brandenburg-ansbachi őrgrófnak, Kázmérnak 
egy kis emlékérme Buda történetéhez. Ez a Kázmér, Friedrichnek a fia, 1481-ben született és apja 
lemondása után, 1515 óta uralkodott előbb fivérével, Johannái együtt, majd egyedül. Buda tör-

454 



2. kép. Budai és pesti vonatkozású reneszánsz emlékérmek 

435 



ténetébe az I. Ferdinánd által indított 1527. évi ostrom idején kapcsolódott be. Ez év nyarán 
indult el Ferdinánd a Zápolya János kezén levő Buda elfoglalására. Ennek a hadjáratnak volt 
a fővezére Kázmér őrgróf. Ferdinánd július 30-án indult el hadaival Bécsből, augusztus 18-án 
már Buda alatt állott, és augusztus 20-án díszes kísérettel be is vonult Budára, ahol a Boldog
asszony templomban Te Deumot tar tot t . Kíséretében volt Kázmér brandenburgi őrgróf is. A király 
a nyár végét és ez év őszét Budán töltötte, a fővezére, Kázmér őrgróf azonban szeptember 21-ón 
Budán elhunyt. Holttestét a Boldogasszony templomban temették el, ós György őrgróf 1528-ban 
elkészíttette Bécsben Kázmér címeres pajzsát, amelyet azután a templom főoltára melletti falon 
helyeztetett el.12 

Kázmér őrgrófról több emlékérem is készült, feltehetőleg azonban csak egy kis éremnek 
a létrejötte hozható összefüggésbe az őrgrófnak Budán bekövetkezett halálával. E kis érem elő
lapján jobbrafordult mellkép látható, a hátlapon pedig többsoros felirat, ós mind a felirat (,,Fidelis 
domus Austriae assertor", vagyis a Habsburg-család hűséges támogatója), mind a vele kapcsolatos 
1527-es évszám egészen valószínűvé teszi ezt a feltevést (7. sz.). A Habsburgok szolgálatában 1527-
ben viselt eredményes fővezérség és az utána bekövetkezett halál lehettek azok az események, 
amelyek emlékérem készítésére alkalmul szolgáltak. 

A kis érem mestere Habich megállapítása szerint Hans Schenck, az Érchegység vidékéről 
származó éremművész (f 1572 előtt) volt, aki a porosz udvar részére sokat dolgozott, előbb 
Königsbergben, majd Berlinben. Ezt az érmet Habich Schenck műveinek második csoportjába 
osztja, ahol azok a porosz és lengyel vonatkozású emlékérmek foglalnak helyet, amelyeket részben 
egy korabeli írott bizonyíték alapján lehet neki tulajdonítani, részben pedig a köriratok végén 
egy kis korsó jelenik meg mint Schenck műhelyjegye.13 A szóban forgó kis érmen ugyan nem talál
ható ez a korsójegy, de az érem rendkívül egyező vonásokat árul el Kázmérnak egy másik, 1526-
ból való korsójegyű, hasonló kis érmével,14 és a feltűnő stílusegyezés alapján ez is nyilvánvalóan 
ebbe a körbe tartozik. 

Egy következő Budával kapcsolatos hadi vállalkozás emlékéhez ugyancsak fűződik egy-két 
emlékérem. Az I. Ferdinánd részéről indított újabb hadjárat azt a célt szolgálta, hogy Budát 
kiragadja János király özvegyének, Izabellának a hatalmából. János halála után ugyanis Izabella 
szilárdan kezében tar tot ta Budát, és Martinuzzi Györgynek is az volt a fő célja, hogy Buda ne 
kerüljön se török, se német kézbe. Ferdinánd viszont a vár elfoglalását tűzte ki feladatul, és 1541-
ben ostromló sereget szervezve, annak vezérévé áprilisban Wilhelm v. Rogendorfoi nevezte ki. 
Május hó folyamán indult meg a vár ostroma és folyt egészen augusztusig, amikor is a közeledő 
török hadsereg augusztus 22-én Pestre bevonult és Rogendorfnak eredménytelenül kellett távoznia 
Buda alól. Augusztus 29-én a szultán Budát békésen birtokába vette, és ezzel megkezdődött a 
Buda feletti 150 éves török uralom.15 

A sikertelen ostrom fővezérének az emlékét őrzi egy emlékérem. Rogendorf (1489—1541) 
már 1530 őszén is vezetett eredménytelen hadjáratot Buda ellen. Most, 1541-ben akarata ellenére 
ruházta rá a vezérséget Ferdinánd. A 60 éves hadvezér az ostrom alatt megsebesült, és az augusztus 
22-i visszavonulás után néhány napra meg is halt Magyarországon.16 

Az emlékérem 1536-os évszámot visel, tehát néhány évvel a budai ostrom előtt készült, 
de már idős korában, hosszú szakállal ábrázolja a későbbi fővezért (8. sz). Ez az egyetlen óremkóp 
Rogendorfról, és az érem mestere valószínűleg Ludwig Neufahrer bajor eredetű éremművész 
(f 1563), aki I. Ferdinánd udvari ötvöse volt, de jártas volt a kő- ós pecsétvésósben is. Linz, Bécs 
és Prága voltak kimutatható tartózkodási helyei, és nagyszámú emlékérem kapcsolható a nevéhez. 
A Rogendorf-érem vert példány, de Habich véleménye szerint a Neufahrer által vésett veret 
azon csak egyetlen példányban ismert öntött mintára mehet vissza, amelyet ő Peter Flötner 
nürnbergi kisplasztikus és éremművósz művének tar t . Habich ezt a véleményét azzal is alátámasztja, 
hogy a hátlapi éremkópet egybeveti a nürnbergi vár újból történt megerősítésére vonatkozó, 
1538-ban készült emlékérem éremkópévei,17 amely utóbbi Peter Flötner biztos műve; és megálla
pítja, hogy a kettő között igen szoros kompozíciós kapcsolatot lehet találni. Tehát Neufahrer a 
Flötner-féle öntött éremkép után véste volna eszerint a vert éremben gyakrabban előforduló 
Rogendorf-emlékérmet.18 
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E Rogendorf-éremnek egy változatát közli Weszerle,19 ami abban tér el az említett verettől, 
hogy az előlapi körirat német nyelvű és az 55. életév jelzését a körirat végén arab számokkal 
tüntet te fel készítője. Ennek a változatnak eredeti példánya ez idő szerint nem ismeretes, csupán 
a Weszerle-féle rézmetszetű ábrázolásról. Weszerle ezt a példányt nyilván Köhler művéből vette 
át,20 s bizonyos fokig kétség merül fel, hogy létezett-e egyáltalán ilyen példány és nem Köhler 
ültette-e á t az eredeti latin nyelvű feliratot német nyelvűre (8a. sz.). 

Ezzel az 1541. évi hadjárattal kapcsolatban még egy emlékérmet említhetünk, amelyik 
olyan személyt ábrázol, aki Buda ostroma alkalmából nyert sebesülése következtében hunyt el. 
Ez az érem Sebastian Oienger arcképét mutatja, aki mint főhadnagy vett részt az ostromló hadse
regben; egy török ágyúgolyó oltotta ki az életét.21 A bécsi éremgyűjtemény egy kis egylapú 
ólomérmet őriz a mellképével, amely érem a körirat szerint 20 éves korában ábrázolja 15,32-ből, 
és a fiatalos arckép egybe is vág a körirat adatával. Ez az éremkép őrizné tehát a Buda ostrománál 
elhunyt főhadnagy arcvonásait, azonban ismeretesek ennek az éremnek kétoldalú példányai is. 
Az utóbbiakon a hátlapi éremkép egy halálfejen nyugvó puttó, mögötte fatörzsön tábla, rávésett 
1532-es évszámmal (9. sz.). Az éremkép körirata is a halálra utal : „Der Tod Überwinnt alle Ding", 
vagyis a halál mindent legyőz. Önkéntelenül is felmerül a gondolat, hogy az előlapi éremképnek 
ezzel a halálra utaló hátlapi éremképpel való párosítása bizonyára Gienger emlékét kívánta meg
őrizni. Zavaró körülmény csak a hátlapon bevésett 1532-es évszám. Minthogy azonban nehezen 
képzelhető el, hogy egy 20 éves ifjú érmének hátlapján a szimbolikus éremkép eredetileg is a halálra 
való utalás legyen, csak az tételezhető fel, hogy ez a párosítás mégis csak a hősi halál után történt, 
és az üres táblára a körülményekkel nem eléggé ismerős művész vagy vésnök az előlapi évszám 
analógiájára véste be az 1532-es évszámot. Annál is inkább valószínű ez a feltevés, mert ugyanez 
a kompozíció a halálfejen nyugvó puttóval némileg változtatott formában előfordul Hieronymus 
Wahl 1543-ra keltezett emlékérme hátlapján is.22 

Ez a Gienger-emlékérem egy stílusban összefüggő és az 1532—1543-as évekből származó 
éremcsoport tagja. Ezt a sorozatot Habich Gilg Kilián Prager nürnbergi ötvös nevével próbálta 
kapcsolatba hozni. A csoport érmeinek nürnbergi eredete csaknem bizonyosra vehető részint 
az egyes példányok stílusa alapján, főként azonban az ábrázolt személyek nagy részének nürnbergi 
vonatkozása következtében. Miután az ábrázoltak között két nürnbergi ötvös is szerepel (Hans 
Kraft és az említett Gilg Kilián Prager), Habich szerint tulajdonképpen mindkettő számításba 
jöhetne mint a sorozat mestere. 

A kettős királyság villongása idején az ellenkező párton, János király szolgálatában 
működött sokáig a bajor származású Kaspar Wintzerer ezredes, akinek a képével több emlékérem 
is fennmaradt. 1475-ben (vagy 1465-ben) született és több hadjáratban vett részt. Egyebek között 
1526-ban a török ellen küzdő bajor segédcsapatnak is az élén állott. 1527 körül lépett János szol
gálatába. Minthogy korábban I. Miksa császárnak odaadó híve volt, Mária királyné keserűen 
panaszkodott is emiatt a fivéréhez, I. Ferdinándhoz ez év március 27-én intézett levelében. Wint-
zerernek János királlyal való kapcsolatai 1539-ig tartottak, mert ez év július 25-én a Visegrádon 
tartózkodó birodalmi alkancellár, Mathias Held a Budáról hozzáérkező és I. Ferdinánd szolgálatába 
visszatérni kívánó Wintzerernek menlevelet adott.23 1542-ben hunyt el Brannenburg a/Innben. 

Kaspar Wintzererről három emlékérem ismeretes. Ezek közül kettő a köriratokban mint 
I. Miksa és V. Károly szolgálatában álló ezredest (tribunus militorum) említi 1526-ból,24 a harmadik 
pedig minden körirat nélkül adja a jobbrafordult mellképét, nyakán vastag rendjel-lánccal. 
Ez utóbbi éremképet vettük be a sorozatunkba, mert ez a példány időtől és helytől függetlenül 
őrzi a János király szolgálatában álló és budai udvarában tartózkodó bajor ezredes arcvonásait 
(10. sz.). Az 1526-ból származó két köriratos érem Friedrich Hagenauer strassburgi születésű, 
de főként Dél-Németországban működött kiváló éremművész jelzett műve; a harmadik, Íratlan 
példányt viszont Habich négy másik különböző érem társaságában azzal a megjegyzéssel csopor
tosítja, hogy azok mind Hagenauer és Conrad Weiditz éremmúvészek műveinek utánzatai.25 

Valamennyi ismert példány ezen érmekből mind későbbi utánöntés; és kérdéses, hogy e példányo
kat egykorú vagy későbbi másolatoknak lehet-e tekinteni. Közülük azonban a Wintzerer-érem 
mindenképpen alkalmas az ábrázolt arcvonásainak a fenntartására. 
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Egy régi pesti család emlékét őrzi a következő emlékérem. A család a XVI. században 
vándorolt Bécsbe és birtokot is szerzett Alsó-Ausztriában. Ez az érem Georg Wiesing mödlingi 
polgár hasonló nevű fiának a feleségét, született Catharina Eiselert ábrázolja. Az ifjú Georg Wiesing 
előbb az alsó-ausztriai kamaránál volt kancelláriai írnok, majd 1600 körül császári gondnok 
(Pfleger) lett. Neje azon Eiseler nevű (Eissler, Ayssler) bécsi családból származott, amely 
korábban Pesten nagy szerepet játszott (egyik tagja, az id. Thomas a XV. században i t t polgár
mesteri tisztséget viselt). Az Eiseler-család a fenyegető török veszély miatt távozott Ausztriába, 
ahol birtokot szerezve nemességet is nyert.26 

Az érem 1600-ból ábrázolja az akkor 31 éves Wiesingnót, kora jellegzetes viseletében, 
széles fodros gallérral (11. sz.). A hátlapi címer nyilván a Wiesing-család nemesi címere. Az érem 
készítő mestere kétségtelen bizonyossággal nem állapítható meg. Habich Corpusában az érmet 
azon éremsorozatba veszi fel, amelyet „Österreich 1600 ff." cím alatt csoportosít. Ennek a soro
zatnak a tagjai mind olyan személyeket ábrázolnak, akik vagy a bécsi, vagy a prágai udvarhoz 
tartoztak, vagy szereplésük I I . Rudolf környezetében általában kimutatható. Tehát Habich az 
érmet nem kapcsolja határozott mesternévhez. Ezzel szemben korábban Kenner, majd őt követő-
leg Domanig is a Catharina Wiesing-érmet Alessandro Abondio művei közé sorolja.27 Alessandro 
Abondio a I I . Rudolf udvarában működött híres éremművész, Antonio Abondio fia volt (1580— 
1653) ós főként az osztrák, valamint a bajor udvar részére dolgozott. Habich sem zárja ki végle
gesen azt a lehetőséget, hogy esetleg ő lehet a mestere annak az egész éremsorozatnak, amelyhez 
a Catharina Wiesing-érem tartozik, és ez esetben a sorozatot úgy lehetne tekinteni mint Alessandro 
Abondio polgári jellegű művét.28 

A német eredetű budai vonatkozású érmek sorát II. Lajosnak egy posthumus emlékérme 
zárja le, amely annyiban jelent szorosabb budai kapcsolatot, hogy a hátlapi köriratban benne 
foglaltatik: ,,Natus Budae 1506". Az érem előlapján I I . Lajos szembe forduló páncélos mellképe 
látható, a hátlapot pedig kartusdíszítmónybe foglalt ovális magyar—cseh címer tölti ki (12. sz.). 
Az érem a hátlapi köriratban előforduló 1526-os évszám ellenére sem akkor készült, a király tra
gikus halála alkalmából, hanem jóval későbbi eredetű posthumus munka és egy 13 darabból álló 
éremsorozat egyik tagja. Az egész éremsorozatot Habich közli, és megállapítja, hogy ez a fejedelmi 
arcképeket ábrázoló éremsorozat nyilván August szász választófejedelem rendelésére keletkezett, 
s valószínűleg Drezdában készült. Az arcképek festett képek után készültek, és némelyiknél a 
cranachi előkép kimutatható.29 Ezt a sorozatot gyakran összekeverték a Valentin Maler-féle hasonló 
sorozattal. Regiing választotta szét a kettőt, és 12 érmet közölt mint e sorozat tagjait. Ezek 
közül 10 érmen a szász fejedelmi ház tagjai láthatók, és csak kettőn kívülálló személy: V. Ludwig 
és I I I . Friedrich pfalzi fejedelmek.30 Ez utóbbiakhoz csatolódik harmadikul I I . Lajos emlékérme. 
Ez utóbbi három érem némileg elüt a szász fejedelmi személyeket ábrázoló 10 éremtől, és e különb
ség főként abban nyilvánul meg, hogy e három érem hátlapján a címer sisak nélküli. Habich fel
tételezi, hogy a szász sorozat mellett készült egy második, nem szász fejedelmi személyeket ábrá
zoló sorozat is, és a két sorozat szoros stiláris kapcsolatban áll egymással, tehát ugyanazon mester 
műve. Azt is megállapítja Habich, hogy az összes érem kőmodellekre megy vissza, és két elől api 
éremkóp modellje fenn is maradt. 

Az érem mesterét a régebbi irodalom Joachim Deschler nürnbergi óremmúvész személyében 
kereste, de Habich kimutatta, hogy a sorozat létrehozója Tobias Wolf — talán augsburgi eredetű 
— éremművész. Előbb Breslauban működött, majd xVugust szász választófejedelem hívására 1574-
ben Drezdába ment, és i t t mint udvari éremművész tevékenykedett. Működési ideje az 1567 és 1606 
közötti évekre tehető. Ezen éremsorozaton kívül ismeretes még további két másik éremsorozata is, 
egyik a francia királyokról, másik a pápákról. 

I I . Lajos ezen posthumus érme tehát a XVI. század vége felé készült. Keletkezési idejét és 
helyét ki tudjuk jelölni, de arra nem lehet jelenleg feleletet adni, hogy milyen okból került ez az 
érem a Drezdában készült éremsorozat tagjai közé. 
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3. kép. Budai és pesti vonatkozású reneszánsz emlékérmek 
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I I I . MAGYAR ÉRMEK 

Magyarországon az éremművészet első termékei a körmöcbányai pénzverdéből kerültek ki. 
Az it t dolgozó éremvésők első műveikben részint tiroli példák hatása alatt készítették emlékérem
szerű vereteiket (II. Ulászló tallérjai, I I . Lajos lovasérme stb.), részint a joachimsthali biblikus 
érmek utánzataként hasonló tárgyú műveiket. 

E korai emlékérmek sorában budai vonatkozású csupán egyetlen alkalommal készült 
három változatban. Ezek az érmek 1544-ben kibocsátott restituciós veretek, amelyek a hátlapi 
feliratban Buda nevét is említik. Előlapjuk a I I . Lajos koronázására készült érmek előlapi érem
képének utánzata, amely éremkép a vánkoson ülő koronázott gyermekkirályt ábrázolja az 1508. évi 
koronázás alkalmából. A hátlapi körirat pedig azt fejezi ki, hogy Buda város és a magyar nemzet 
hatalmas lenne, ha I I . Lajos király még élne. 

A kis érmek készítésének közvetlen célja ismeretlen, csupán a hátlapi feliratok végén 
látható V—G jegy alapján állapítható meg annyi, hogy Guglinger Farkas megrendelésére készültek, 
aki Mátyás király emlékére is készíttetett 1542-ben egy emlékérmet. Ez utóbbinak a feliratában 
magát mint ,,Volfgangus Guglinger Stirus Civitatis Cremnitiensis Praefectus" jelölte meg, és 
Matunák közlése szerint is városbíró volt 1546-ban. A I I . Lajos-érem hátlapján a V—G betűk 
közötti sisakábra is nyilván az ő jegye lehet.31 

Az érem készítője pedig Fuessl Kristóf körmöci érem véső (f 1561), aki a Guglinger által 
veretett Mátyás-éremnek is a mestere volt, és akinek a nevéhez egész sor emlékérem készítése 
fűződik az első körmöci tallérok bélyegeinek vésésén kívül. 

A szóban forgó típus három változatban ismeretes, főként a hátlapi többsoros felirat 
eltérései szerint (13—15. sz.). E három változat három különböző verőtőre vall, és ebből követ
keztethető, hogy viszonylag nagyobb mennyiségben verhették ezt az éremfajt. Ezt különben 
aránylag gyakori előfordulásuk is bizonyítja. A körmöci eredetű emlékérmek sorában több köz
vetlen budai vonatkozású példány nem mutatható ki. 

A felsorolt, három csoportba osztott éremsorozat érdekes illusztrációs emlékanyagot nyújt 
Buda és Pest egykori történetéhez. Az ábrázolt személyek — I I . Lajostól eltekintve —- olasz és 
német nemzetiségűek, magyar nem akad köztük. Ennek az az oka, hogy az éremművészet nálunk 
csak később kezdett olyan szerepet játszani, mint amelyet külföldön már elért; és a XVI. század 
elején, az egyetlen Bakócz Tamást kivéve, magyar személyt — jelenlegi ismereteink szerint — 
nem ábrázoltak érmen. Ezek az idegenek azonban tevékeny szereplői voltak a két város akkori 
életének, akár a királyi udvar humanistáira, akár pedig a lezajlott hadjáratok résztvevőire gondo
lunk. Nem látszik tehát céltalannak ezt a végeredményben bizonyos fokig heterogén éremsorozatot 
együttesen bemutatni, mert a közös vonás — a budai vagy pesti vonatkozás —számottevő ikonog
ráfiái és történeti emlékké avatja; segítségével talán közelebb lehet jutni a csupán írott források 
adatai alapján megformált személyek megismeréséhez. 

460 



FÜGGELÉK 

Az érmek leírása 

A leírásoknál használt rövidítések: 
Armand = A. Armand, Les médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles. I—III. köt. 

Paris 1883—1887 
Bergmann = J. Bergmann, Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Männer des Oest. Kaiser

staates. I—II. köt. Wien 1844—1858. 
Friedensburg—Seger = F. Friedensburg—H. Seger, Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit. 

Breslau 1901 
Habich = G. Habich, Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts, I—II. köt. München 

é. n. 
Harsányi = Harsányi P., I I . Lajos és a mohácsi csata emlékérmeinken. Bp. 1926. Különnyomat 

a Mohácsi Emlékkönyvből 
Hill = G. F. Hill, A Corpus of Italian Medals of the Renaissance before Cellini. I—H. köt. 

London 1930 
Huszár—Procopius = L. Huszár—B. Procopius, Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Bp. 1932 
Rupp = J . Rupp, Numi Hungáriáé hactenus cogniti. I I . köt. Budae 1846 
Weszerle = Weszerle J., Hátrahagyott érmészeti táblái. Bp. 1873 
1. Galeotto Marzio ^ ^ 

E) Levóldísz > POETA <j CLARVS [> MATHEMATICVSvET^— ORATOR^GALEOTTVSx?MARTIVS^ 
Mellkép b., hosszú haj, ráncos ruha 

H) NASCENTES > MORIMVR <J FINIS <| Q^j A B ^ O R I G I N E > PENDET levéldísz 
Fali szekrényben két polcon homokóra ós könyvek. Körül 

SVPERATA A TELLVS A SIDERA DONÁT A 
Bp., Éremtár, br. 105 mm (utánöntés). — Weszerle, G. XIV. 1. —- Bergmann, I . 49. 2. — Armand, IL 
35. 25. — Hill, 1131 

2. Ugyanaz 
E) POETA. CLAR • S • MATHEMATICVS • ET • ORATOR • GALEOTTVS • MARTIVS 

Mellkép b., galléros köpeny, fején babérkoszorú 
H) NASCENTES . MORIMVR • FINIS • Q • AB • ORIGINE • PENDET • 

Éremkép, mint előbb. Körüle SVPERATA • TELLVS • SIDERA DONÁT -
Wien, Münzkabinett, br. 77 mm (utánöntés). — Bergmann, I . 49.1. — Armand, I I . 35. 26. —Hill, 1132 

3. Taddeo Ugoleto 
E) THADAEVS VGOLETVS 

Mellkóp j . , hosszú haj 
H) MVSARVM CVLTOR 

Sziklán ülő szárnyas puttó lanton játszik 
Milano, Medagliere, br. 40 mm. — Weszerle, G. XXXV. 8.—Armand, H . 57.16.—Hill, 1141 

4. Pietro Bono ^ 
E) • PETRVS • BONNVS • — • ORPHEVM • SVPANS • 

Mellkóp b., magas kalap, elöl ráncos ruha 
H) • M • CCCC • L V n • OPVS • IOANIS • BOLDV • PICTORIS • 

Szarkofágon ülő szárnyas ifjú lanton játszik, jobb lába fatörzsre helyezve. A szarkofág oldalán 
OMNTVM P PRINCEPS 
Milano, Medagliere, br. 56. mm. — Armand, I. 36. 3. — Hill, 416 

ő. Georg v. Brandenburg ^ 
E) V • G • G • GEORG • MARGGRAF — ZV • BRANDENBURG • ZC • HERCZOG • IN • SCHLESIN • 

Zu-
Mellkép j . , szakáll, nyakán lánc, levólszegély 

H) « SEINS • ALTERS • IM • L • AN • DO • M • D • XXXIII I • 
Kilencmezejű címerpajzs három sisakkal. Levólszegély 
Berlin, Münzkabinett, 44 mm. — Friedensburg—Seger, 3193. — Habich, I . 2. IlOiî 

6\ Ugyanaz 
E) V G • G • GEORG • MARG • ZV • BRAND ZC — HERTZ: IN • SCHLE:ZC • 
H) Egylapú 

Dresden, Münzkabinett, 23 mm. — Habich, I. 2. 1099 
7. Casimir v. Brandenburg 

E) CASIMIR • MAR • ZV • BRAN • MDXXVII 
Mellkóp j . , szakáll, vért 

461 



H) Négy sorban: 1527/FIDELIS DO=/MVS AVSTRt/ESSERTOR • 
Berlin, Münzkabinett, 22 mm. — Weszerle, G. VII. 8. — Hábich, I I . 1. 2211 

8. Wilhelm v, Rogendorf ^ 
E) GVILL • LIB • BARO • E X • ROGENDORF • COMEN • DE • OTOS • AETA • LV • 

Mellkép b., szakáll. Vállszelvény alatt: 1536 
H) Alabárd és fokos keresztben, a mezőben három címerpajzs. Lent páncél. Levólszegély 

Bp., Éremtár, ezüst, 33 mm, 17,37 g. — Weszerle, G. XXVIII. 5. — Bergmann, I. 219. 17. — Archiv. 
f. Med. u. Plakettenkunde V (1925—26) 26. —Habich, I . 2. 1409 

8a. Ugyanaz 
E) WY • V • ROGENDORF COMANDOR ZV OTOSEC • SEINS ALTER • 55 

Éremkép, mint előbb, vállszel vén yen: 1536 
H) Mint előbb 

Köhler, Hist. Münzbelustigung XVIII. 1746, 113. — Weszerle, G. XXVUI. 4 

9. Sebastian Oienger 

E) BASTION • GIENGER • ALT • X X • IAR • 1 • 5 • 32 
Mellkép b., lapos föveg. Levélszegély 

H) DER • TOD • VBERWINT • ALLE • DING • 
Tájképes _ ábrázolásban puttó halálfejen nyugszik. Mögötte fatörzsön táblára vésve 1532. Balról kis 
címer szárnyas sisakkal. Vonalkör és levólszegély 
Wien, 32 mm. — Bergmann, I. 189. 2. — Habich, I. 2. 1299 

10. Kaspar Wintzerer 
E) Mellkép j . , sapkaszerű föveggel, mellén vastag rendjellánc. Semmi felirat 
H) Egylapú 

München, 55 mm. — Hábich, I . 1. 710 

11. Catharina Wiesing 
E) CATHARINA • W — IESINGIN 

Mellkép b., főkötő, fodros gallér. Mezőben kétoldalt AET — 31 
H) EIN • GEBORNE • EISELERIN 

Címer sisakkal. Mezőben fent 16—00 
K. Domanig, Die deutsche Medaille. Wien 1907, 266. — Numizmatikai Közlöny XXI—XXII (1922— 
1923) 39. — Habich, IL 2. 3574 

12. II. Lajos (posthumus) 
E) LVDOVICVS R E X HVNGARIAE • et • BOHEM: 

Mellkép szemben, szakáll, páncél, baljában kesztyű 
H) NATVS • BVDÂE • 1506 • PALVDE • INTERET • MOHATZ • 1526 • A°. 26 • AVG: 

Kartusok közötti foglalatban négy részű (magyar, cseh, morva és dalmát) ovális címer 
Bp., Vármúzeum, arany, 41 mm, 35,45 g. — Bp., Éremtár, ezüst, 43 mm, 19,60 g (füllel). — Bupp, 
II . XXVI. 616. — Harsányi, 10. — Hábich, I I . 1. 2179 

13. II. Lajos (restitutio) 
E) LVDOVICVS*FILIVS*R*VNGA*0*BOHEMI*1508 * 

Vánkoson ülő gyerek koronázva b., Alatta * CORONATVS * 
H) Kilenc sorban * 1544. */*BVDA*/POTENS * ET */PANNONY * GENS */ MARTIA * REGNI * / 

QVOD * FVIT * ESSET * / SI * VIVERET * ISTE * /* PVER */ V sisak G 
Bp., Éremtár, arany, 30 mm, 17,0 és 10,32 g, ezüst, 30 mm, 9,81 és 8,61 g. — Harsányt, 2b. Huszár— 
Procopius, 41 

14. Előbbi változata 
E) Ugyanaz, mint 13. 
H) Ugyanaz, mint 13., de a sorok elosztása egyenletes. 

Bp., Éremtár, arany, 30 mm, 29,5, 17,30 és 10,23 g, ezüst, 29,5 mm, 8,56, 7,07 ós 5,95 g. — Harsányi, 
2a. — Huszár—Procopius, 40 

15. Előbbi változata 
E) LVDOVICVS * FILIVS * R * VNGA * ET * BOHE * 1508 * 

Éremkép ugyanaz, mint 13. Alatta + CORONATVS + 
H) Nyolc sorban + 1544 + / + B V D A + P O T E „ / N S + E T + P A N N O N Y/GENS+MARTI A • RE„/GNI 

+ Q V O D + F V I T + E S = / S E T + S I + V I V E R E T + / + I S T E + P V E R - f - / + V sisak G + 
Bp., Éremtár, arany, 30 mm, 14,28, 13,90 és 6,91 g, ezüst, 29 mm, 7,25 g. — Harsányi, 2c. — Huszár— 
Procopius, 42 
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L. HU 8Z ÁB 

A U F B U D A U N D P E S T B E Z Ü G L I C H E R E N A I S S A N C E - M E D A I L L E N 

Im Aufsatz werden diejenigen Medaillen 
des 16. Jahrhunderts zusammengestellt, die 
sich auf Buda bzw. Pest beziehen. In der Auf
zählung wurden sämtliche Medaillen aufge
nommen, deren Inschrift oder Medaillenbild 
eine Beziehung zu Buda verrät, oder solche 
Persönlichkeiten darstellen, welche von Buda 
oder Pest stammen bzw. in einer der beiden 
Städte lebten und schließlich die in der Ge
schichte der beiden Städte eine bedeutendere 
Rolle spielten. Die Medaillen der Herrscher 
allgemeinen Charakters werden hier nicht be
rücksichtigt. Nach der Nationalität der Künst
ler haben wir italienische, deutsche und ein
heimische Medaillen. Italienischer Herkunft 
sind die folgender Persönlichkeiten: Galeotto 
Marzio, der am Hofe des Königs Matthias als 
Humanist lebte (von unbekanntem Meister), 
Taddeo Ugoleto, Bibliothekar der Corvina (von 
einem unbekannten Meister) und Pietro Bono 
Bruzelli, der berühmte Leierspieler, der auch 
am Hofe des Königs Matthias verweilte (Werk 
des Giovanni Boldu). Von deutschen Meistern 

stammen die Medaillen folgender Persönlich
keiten: Markgraf Georg v. Brandenburg-Ans
bach, Erzieher des Königs Ludwig I I . (zwei 
Medaillen späterer Herkunft sind Kunstwerke 
des Mathes Gebel); Markgraf Kasimir v. Bran
denburg- Ansbach, gestorben im Jahre 1527 
(von Hans Schenck), Wilhelm Rogendorf, Ober
befehlshaber bei der Belagerung von Buda im 
Jahre 1541 (von Ludwig Neufahrer), Oberleut
nant Sebastian Gienger, der bei dieser Belage
rung den Tod fand (vielleicht das Werk von 
Gilg Kilián Pergers), Oberst Kaspar Wintzerer, 
der längere Zeit im Dienste des Königs Jan D 
von Zápolya stand (von unbekanntem Meister)s 
Catharina Wiesing geb. Eiseier, Nachkomme, 
einer alten Pester Familie (von Alessandro 
Abondio?) und die posthume Suite-Medaille 
des Königs Ludwig IL (von Tobias Wolff). 
Heimischen Ursprunges ist allein die zum An
denken des Königs Ludwig I I . im Jahre 1544 
in Körmöcbánya (Kremnica) geprägte Restitu
tionsmedaille, deren drei Varianten bekannt sind 
(von Christoph Fueszl). 
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GEDAl ISTVÁN 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI FRIESACHI ÉREMLELET 

A friesachi dénár a XI I I . század első felében szinte az egyetlen jó pénz volt Közép-Európá
ban, s hazánkba is behatolt. Hazai elterjedésének oka ismeretes: a gyenge minőségű magyar pénz 
még a helyi követelményeket sem elégítette ki. Gyors elterjedését elősegítette még II . Endrének 
Gertrudisszal, Andechsi IV. Berchtold meráni herceg leányával kötött házassága is. 

Pest kereskedelme ez időben már közép-európai jelentőségű volt. Annál érdekesebb, hogy 
a hozzánk behatoló friesachi dénárokból fővárosunk területén eddig nagyon keveset találtak, és 
sajnos ezek sincsenek pontosan feldolgozva. Pest területéről három ilyen érmeket tartalmazó 
kincslelet ismeretes.1 Legutóbb pedig 1950-ben, Rákosszentmihályon bukkantak friesachi déná
rokat tartalmazó cserépedényekre. Az edény töredékei elkallódtak, a lelet többi része azonban — 
158 db középkori érem és egy pár ezüst fülkarika — most a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtá
rába, majd a Budapesti Történeti Múzeumba került. 

A két fülkarika ezüsthuzalból készült, vastagított végén rovátkolt díszítéssel. Átmérője 
42 mm, a huzal vastagsága 2 mm (1. kép 1). Az érmek meghatározását az alábbiakban adjuk. 

Rövidítések: 

L == A. Luschin-Ebengreulh, Fr iesaeher Pfen
nige. Numisma t i s che Zeitschrift (1923) 33—146 

B E = E. Baumgarlner, D a s Eriacensis-Gepräge 
u n d seine Beischläge. U o . (1935) 67—88 

C N H = Corpus N u m m o r u m H u n g á r i á é . Bp . 1899 
r = r e t rog rad felirat 

1. L . 6. B E . 1. r . . . L A ~ I . . . 0,85 g 
2. L . 6. B E . 1. r. . . ACÉLA — . . . 0,80 g 
3. L . 8. . . . ~ E . . . 1,26 g 
4. L . 8. E B E R H A R . . . 1,07 g 
5. L . 10. . . E . . A . . . 1,19 g 
6. L . 13. E B E . . , D ~ E . . . 1,19 g 
7 . L . 14 H . . . ~ . . . 0,77 g 
8. L . 14. E B E R 0,67 g. 
9. L . 14. E B E . . . 0,64 g 

10. L . 14. A felirat o lvasha ta t l an . 0,67 g 
I L L . 14. vá l t . A há t l apon az a n g y a l feje mel le t t 

ké to lda l t egy-egy p o n t v a n . A fel irat o lvasha ta t 
lan. 0,84 g (L k é p 2) 

12. L . 15. E ) o lvasha ta t l an . H ) * AC . . . 1,27 g 
13. L . 15. E ) QV . . . E H ) . , I ~ 0,69 g 
14. L . 17 D ~ E P ~ 1,22 g 
15. L . 17. . . E P . . . 1,12 g 
16. L . 17. A felirat o lvasha ta t l an . 3 d b . 1,00, 0,76, 

0,68 g. Az u t ó b b i kö rü lny í r t pé ldány 
17. L. 10/17 hybr id . Az előlapon a püspök infulája 

egy-csúcsú. A felirat o lvasha ta t l an . 0,88 g (1 . 
kép 3) 

18. L. 18. . . . ~ . . . 0,77 g 

19. L. 19. E) . . . A R D . . . H) F R l . . . 1,34 g 
20. L . 19. E) x E B E R . . . H ) . . . R I ~ ACh 1.28 g 
21 . L. 19. E) . . E R H A R . . . R ) . . . I ~ ACh 1,19 g 
22. L . 19. E) x E B . . . E P ~ H ) . . . ~ A . . . 1,12 g 
23. L . 19. E) x E . . . E P . . H) F . . . ~ ACh 1,10 g 
24. L. 19. E) x E B E R H A . . ~ E P ~ H) F R I ~ . Ch 

1,03 g 
25. L . 19. E) x E B . . . H) . . . ~ A . . . 1,03 g 
26. L. 19. E) . . . R D ~ E P , ~ H) . . .ACh 0,95 g 
27. L . 19. E ) . . . D . . . FI) F R . . . h 0,81 g 
28. L . 19. A felirat m i n d k é t oldalon o lvasha ta t l an . 

4 d b . 0,96, 0 ,91, 0 ,83, 0,79 g 
29. L . 21 . ... . V ~ 1,13 g 
30. L . 21 . E B E . . . 1,08 g 
31 . L . 2 1 . A felirat o lvasha ta t l an . 2 d b . 0,89, 0,63 g 
32. L. 21 . vá l t . . . . E P ~ 0,92 g 
33. L. 2 1 . vá l t . . . . D ~ E P . . . 0,61 g 
34. L . 121/21 h ibr id . A felirat o lvasha ta t l an . A há t 

lapon a ké t t o r n y o n k ívü l ké to lda l t egymás a l a t t 
ké t -ké t p o n t van . 0,53 g (1 . kép 4) 

35. L . 23 . E R V . . . 1,11 g 
36. L . 23. . , . P . . . 0 , 9 3 g 
37. L . 23. . . . H ~ 0,86 g 
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39 
40, 
41 

42 
43 
44, 
45, 
46, 

47. 
48. 
49. 
50. 
51 . 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

58, 

59. 

60. 
(il. 
62. 
63, 
64. 

65. 

L . 23 . A felirat o lvasha ta t l an . 8 d b . 1,01, 0,97, 
0,97, 0,96, 0,88, 0,88 g. K ö r ü l n y í r t pé ldányok : 
0,85, 0,81 g 
L . 24. + C • R . . . H ~ 1,12 g 
L . 24. + . . . I [ H ~ 1,08 g 
L . 24. A felirat o lvasha ta t l an . 15 d b . 
0,98, 0,90, 0,90, 0,88, 0,84, 0,82, 0 ,81, 
0,77, 0,75, 0,75, 0,73 g 

1,14, 1,08, 
0,81, 0,77, 

L . 25. 
L . 25. 
L . 25. 
L . 25. 
L . 25. 

N 
.X 

N 
I I 

1,09 g 
.1,01 g 
0,99 g 
0,71 g 

A felirat o lvasha ta t l an . 12 d b . 1,03, 1,03, 
0,97, 0,94, 0,85, 0,79, 0,77, 0,76, 0,76, 0,68, 0,68, 
0,63 g 

1,14, 0,63 g 

1,12, 0,95, 

g 

N 1,22 g 
A felirat o lvasha ta t l an . 2 d b . 
R F I ~ . . . 1,07 g 
A felirat o lvasha ta t l an . 0,93 g 
A felirat o lvasha ta t l an . 6 db . 

0,87, 0 ,81, 0 ,81, 0,72 g 
L . 118 R D . . . 0,70 g 

118. A felirat o lvasha ta t l an . 1,00 
119. D V X L 1,15 g 
119 P O L . . . . 1,02 g 
123b. E B E R . . . D ~ E . . . 1,05 g 

L . 123b. vá l t . Az előlapon, a püspök a jobb keze
ben t a r t j a a keresz te t . -}-ER 0,80 g 
(1. k é p 5) 
L . 125. vá l t A G ~ H G . A h á t l a p o n az 
oroszlánfő és a mellkóp helye felcserélve. 0,86 g 
(1 k é p 6) 
L . 129. h ibr id . E) egyházfő ba l j ában pásztor
bo to t , j o b b j á b a n k ivehe te t l en t á r g y a t t a r t 

L . 26. 
L . 26. 
L . 28. 
L . 28. 
L . 29. 

1,09 g (1 . kép 7) 
~ E ~ 0,94 g 

+ G ~ 0,86 g 
+ ~ 0,84 g 
- f E A ~ 1,04 g 

L . 10/155. h ib r id . + E A H . . 1 . A h á t l a p o n 
a sas felett h iányz ik a kereszt . 1,09 g (1 kép 8) 
L . 161. + ° L A 0,93 g 

132. 
132. 
132. 
155. 

66 
67, 
68, 
69, 

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

77. 
78. 
79. 
S0„ 

81. 

82. 
83. 
84. 

85. 

86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

97. 
98. 

L. 163 
L. 186 
L. 190 
L. 193 
1,48 g 
L. 194 
L. 194 

194 
194 
194 
194 
194 

d b . 
198 
198 
198 
198 

d b . 

. A felirat o lvasha ta t l an . 0,92 g 
• 1,18 g 

H 0,88 g 
, A felirat m i n d k é t oldalon o lvasha ta t l an . 

. E ) + ~ H ) r V ~ 1,00 g 
, E) . . . H l H / ~ A I I C X V ^ 0,97 g 
, E) o lvasha ta t l an . H ) + ~ 0,86 g 

E) + 0 X H) . . . . J G V ~ 0,78 g 
E ) + O X O A . . . . H) ~ A 0,66 g 
E ) o lvasha ta t l an . H) . . A N . . T ~ 0,58 g 
A felirat m i n d k é t oldalon o lvasha ta t l an . 

1,07, 0,92, 0,79, 0,56 g 
E ) CA H ) . . A . . C . . V ~ 1,28 g 
E ) + O X I i a . . V ~ H) H—A A i , i i g 
E ) V I . . . H ) o lvasha ta t l an . 0,84 g 
A felirat m i n d k é t oldalon o lvasha ta t l an . 

0 ,91, 0,83, 0,80, 0,76 g 
199. E ) o lvasha ta t l an . H ) ba l oldal o lvasha ta t 

lan, j o b b oldal V E I X 0,86 g 
L . 200. . . B E R . . . H 1,02 g 
L . 200. . . X 0,93 g 
L . 200 
0,84 g 
L . 204 
5 d b . 

207 
207 
207 
213 
214 

A felirat o lvasha ta t l an . 3 d b . 1,01, 0,96, 

A felirat m i n d k é t oldalon o lvasha ta t l an . 
1,10, 1,06, 0,72, 0,59, 0,41 g 
+ D A X B E 1,40 g 
. . X B 1,20 g 
D A X B 1,14 g 
A felirat o lvasha ta t l an . 0,77 g 
A felirat o lvasha t a t l an . 2 d b . 0 ,81 , 0,73 g 

L . 301 . E) . . X L I H) . . R I ~ A G H 1,24 g 
L . 302. E) D V X L I H) E CH 0,98 g 
L . 303. 3 d b . 1,67, 1,44, 1,11 g 
L . 329. + C R 1,03 g (1 . kép 9) 
L. 348. E) A D R . N H) + E . . . . I 0,92 g 
L. 348. E ) + E H) o lvasha ta t l an . 0,87 g 

A leletben előkerül t 3 d b m a g y a r vere t — egy 
IV". Béla dénár és 2 d b b r a c t e á t a — m e g h a t á 
rozása : 
C N H 263. 0,24 g 
CN1I. 275. 2 db . 0,32, 0,20 g 

A 155 db friesachi dénárból 145 db-ot találtunk alkalmasnak kormeghatározásra. Ezek 
a következőképpen oszlanak meg: 

1200 előtt: 3 db (2,07%). A 2 db L. 6-on kívül II. Ulrik karinthiai herceg (1181 — 1202) 
veretét vettük ide. 

1200 - kb. 1235: 84 db (57,94%) 
kb. 1235 - kb. 1240: 8 db (5,51%) 
Pontos évhez nem rögzíthető, XIII. század első fele: 50 db (34,48%). Ebből II . Eberhard 

salzburgi érsektől vert érem (1200—1246) 47 db, 3 db pedig Bernhard karinthiai herceg érme 
(1230-1256). 

Leletünk pontosan keltezhető utolsó veretei tehát közvetlenül 1240 előttiek, így ide 
tehetjük a pontosan nem keltezhető 50 db-ot is. Ugyancsak erre az időszakra utal a 3 db magyar 
érem is. Ezek alapján leletünk elrejtésének oka tehát a ta tár betörés lehetett, mint annyi más 
kincsleletünké. 

J E G Y Z E T E K 
1 1: Numisma t i s che Zei tschr i f t (1870) 254. — 2: 

Arch. É r t . (1896) 375. — 3: Arch . É r t . (1897) 38. — 
Előfordul t m é g a marg i t sz ige t i k incs le ie tekben is: 
Arch . É r t . (1894) 60. 
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1. kép. A rákosszentmihályi leletből. 1. Ezüsthuzalból készült fülkarika. 2—9. Friesachi érmek 
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I. GEDAI 

DER FRIESACHER MÜNZFUND VON RÁKOSSZENTMIHÁLY 

Im Wirtschaftsleben Ungarns spielten im 
13. Jahrhundert die Friesacher Denare eine 
besonders bedeutende Rolle. Anstelle der un
garischen Münzen von minderwertiger Prägung 
waren sie das einzige wertbeständige Geld. Zu 
ihrer Verbreitung trug auch die Ehe des Königs 
Andreas I. mit der meranischen Prinzessin 
Gertrudis bei; die Prinzen von Meran prägten 
nämlich die Friesacher Münzen nach. 

Trotz der derartig großen Bedeutung der 
Friesacher Denare sind solche Münzfunde nur 
in ganz geringer Zahl bekannt und der größte 
Teil von diesen wenigen ist bedauerlicherweise 
auch nicht genau beschrieben worden. Aus dem 
Gebiete der Hauptstadt kennen wir bisher nur 
zwei Friesacher Münzfunde, deren Veröffentli
chung ebenfalls vermißt wird; Pest war damals 
bereits eine bedeutende Handelsstadt. Das 
Historische Museum von Budapest erwarb vor 
kurzem einen Fund von Rákosszentmihály, 

der aus einem Paar Silberohrringen und 158 
Münzen besteht. Von den Münzen sind 155 
Friesacher und 3 ungarischer Prägung. 

Von den 155 Friesacher Münzen stammen 95 
bestimmt aus der Zeit vor 1240. Von den übri
gen 60 Stücken sind 46 Prägung des Salzburger 
Erzbischofs Eberhard I I (1200—1246), die kei
nem bestimmten Jahr zugewiesen werden kön
nen und drei Stücke die des Prinzen Bernhard 
von Kärtnen aus den Jahren 1230—1256. Zehn 
Stücke sind für die Zeitbestimmung ungeeignete 
Nachahmungen. In dieselbe Zeit verweisen auch 
die drei ungarischen Münzen: ein Denar des 
Königs Béla IV, und zwei Brakteaten. Über 
eine Prägung, die zuverlässig aus der Zeit nach 
1240 stammt, verfügen wir daher nicht, so muß 
das Jahr 1241 als Zeitpunkt angenommen wer
den, in denen die Münzen in die Erde gelangten. 
Der Grund hierfür ist in dem Einfall der Tata
ren zu suchen. 
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8CHEIBER SÁNDOR 

ÜJABB ZSIDÓ SÍRKÖVEK BUDÁRÓL A TÖRÖK 
HÓDOLTSÁG KORÁBÓL 

Dr. Schindler József emlékének 
síron túli barátsággal 

A magyar zsidóságnak a török hódoltság alatti történetére vonatkozóan az utóbbi időben 
néhány újabb adat került elő. 

Buda kulcsait 1526-ban I I . Szulejmán szultánnak Jószéf b. Selómó budai zsidó adta át 
Földvárnál (Dunaföldvárnál). Ezért családja, az Alamanok, adómentességet élveztek. Erről 
török1 és héber2 források egyaránt beszélnek. 

A strassburgi egyetemi könyvtár 38. sz. héber kézirata egy eddig kiadatlan ajánlólevelet 
tartalmaz Jechiél b. Jószéf Askenazi számára, aki Budáról (JHŰ) űzetett el feleségével, két fiá
val és négy leányával. A levelet 1533-ban állították ki Drinápolyban, s aláírói között Jószéf Káró 
is szerepel.3 (Fotókópiája birtokunkban van.) 

Izsák b. Simson, ,,Buda (ffû) lakói közül", említtetik Sámuel b. Móse Kalai, a Balkán 
több hitközségében működött rabbi responzumaiban 1547-ben.4 

Az isztambuli állami levéltár anyagából ismeretessé vált egy török nyelvű összeírás 
1555—56-ból. Ebből kiderül, hogy Safedben 12 magyar-zsidó család élt.5 Ezek Budáról kerültek 
oda 1526 után. 

Buda város pénztárkönyvéből zsidó vonatkozású adatok jutot tak tudomásunkra az 
1555—58-as évekből.6 

Júda b. Dávid Hakohen Askenazi, aki 1614-ben Krakkóban élt, szintén Buda (JITÛ) 
város lakói közül való volt.7 

1616-ban Ruben, Jákob budai rabbi fia, levelet ír Komáromból Győr város tanácsához 
132 forintnyi követelése behajtása tárgyában.8 

* 

Ezeknél az adatoknál gazdagabb a sírköveken található feliratos anyag. Budáról 1686-ban 
kiűzték a törököt, s ez a kiűzés a zsidó hitközség végét is jelentette. A körülbelül ezer főt számláló 
budai zsidóságnak a fele elpusztult; a megmaradtakat rabszíjra fűzve szállították el a császáriak 
Budáról. Az árván maradt temetőt a lakosság csakhamar feldúlta és köveit —- szokás szerint — 
a környék építkezéseinél használta fel. A múlt század második felétől kezdve tatarozási és újjá
építési munkálatok közben sorra bukkantak ki az épületekből zsidó sírkövek, de együttesen 
sem oly nagy számban, mint a felszabadulás után a bombaokozta romokból. Ezeket a sírköveket 
1952-ben9 és 1958-ban10 két tanulmányban dolgoztuk fel. 

Egy romos telek további reménnyel kecsegtetett: a Hess András tér 2. sz., a Szilágyi 
Erzsébet leánygimnázium egykori épülete. Az 1686-os ostrom utáni években épült fel a domonko
sok elpusztult kolostorának helyén élelmiszerraktárnak és pókműhelynek. 1696-ban már készen 
állott. 1784 óta szolgált iskolaépületül.11 1925-ben az altiszti lakás kőpadlója alól két sírkő tűn t 
elő, amelyet Weisz Miksa professzor írt le meglehetősen pontatlanul.12 Ma mindkettő a Zsidó 
Vallási és Történeti Gyűjteményben látható. Ez a két kő figyelmeztetés volt arra, hogy ebbe az 
épületbe készülésekor nagy számmal hurcolhattak sírköveket a közeli zsidó temetőből. Az 1944— 
1945-ös ostrom idején az iskola legnagyobb része elpusztult, csupán nyugati és északi szárnyának 
földszinti falai maradtak meg. Évek óta izgalommal lestük, mikor bontják le a romokat. Ez 1959 
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első hónapjaiban meg is törtónt, és reményeink nem csaltak meg bennünket. Bár az alapok
hoz még nem nyúltak — erre egyhamar nem is kerül sor —, 18 zsidó sírkő került ki a falakból. 
A kövek beépítése tehát nem pusztulásukat, hanem konzerválásukat eredményezte. Aminthogy 
a középkort követő könyvkötők, amikor bekötési tábláknak szétbontották a héber kódexeket, 
sokszor éppen ezzel mentettek meg számunkra néhány lapot belőlük. A kódexeknek különben 
talán nyomuk veszett volna. 

A jelentős számon kívül más értéke is van az új leletnek. I t t van az eddig legrégibb hódolt
sági sírkövünk, amely egy elbontott gótikus épület nyíláskeretéből készült 1539—1540-ben 
(1. sz.). Sámuel b. Jekutiól emlékét örökíti meg. (Eddig az 1576-ból valót tar tot tuk a legrégibbnek.) 
1526. szeptember 22-én hajóra rakták a budai zsidókat és elosztották őket Törökország városai
ban. Büchler Sándor kutatásai szerint csak 1538-ból található újból zsidó település nyoma.13 

Ez azért is feltűnő, mert az 1547-ből származó s Bécsben őrzött budai török összeírás már 75 tör
zsökös budai zsidót és 25 bevándorlót (nyilván 1541 óta megtelepedettet) sorol fel.14 A szóban 
forgó sírkő mutatja, hogy nagyobb számmal lehettek 1541 előtt is, hiszen ekkor nyitották meg 
újabb temetőjüket. 

Még egy kő bír történeti jelentőséggel: az első, amely ismert személyt jelöl. Ez Chájjim 
b. Szimcháé 1605-ből, aki Szimcha b. Chájjim budai rabbitanácsos fia volt (4. sz.). Neve 1580—81-
ben előfordul egy budai defterben.15 Az apa 1570 körül működött Budán, s irodalmi munkásságá
ból a válólevelekre vonatkozó utasítások maradtak fenn.16 1579-ben egy budai basa még kiadat
lan levele említi őt ,,Szymha pap" néven.17 

A legfrissebb kő 1657-ből való. 
Három követ az Úri utca 32. sz. házból is kifejtettek. Ennek helyén valaha két középkori 

lakóház állott. 1686-ban az északi épület elpusztult, míg a délinek mérműves ülőfülkókkel ellátott 
kapualja és földszintjének egy része épen maradt. A XVIII . század elején újjáépítették. Ekkor 
kerültek bele zsidó sírkövek. Az 1944—45. évi ostromkor az épület nagy része megsemmisült.18 

Romtalanítása során három zsidó sírkövet is kibontottak belőle. Az egyik egy szépen vésett 
töredék, amely — írása és stílusa alapján — középkorinak látszik. 

Nevek szempontjából csak kettő jön tekintetbe: a Rechli női név (8. sz.) és a F rumi (18. sz.), 
amely a német zsidók között a középkorban gyakori. Ez is megegyezik a korábbi kövekkel, ame
lyek — a héber neveken kívül — kizárólag német neveket tüntettek fel. 

Az alábbiakban közöljük a hódoltsági sírköveket, fordítás kíséretében. A középkori kőre 
másutt kerül sor. A kövek mind a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában találhatók. 

Végezetül még meg akarom köszönni hallgatóimnak, hogy segítségemre voltak nemcsak 
a nehéz kövek emelgetésénél, hanem a sokszor nehezen olvasható szövegek kibetűzésénél is. 

1. kép. Sámuel b. Jekutiél sírköve 1539—40-ből 

1 

'-Û ^NltttP Sámuel, fia R. 
^NTHiT Jekutiélnek, 

ptó? é 7t emléke áldott. 1539—1540, a kis 
időszámítás szerint. 

Magassága 84 cm, szélessége 36 cm, vastagsága 30 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.9. 



2. kép. Méir b . Jákob sírköve 1586-ból 

Ht i t t 
ipTJ "Ûp) temettetett el a drága 

"ÍS TNtt T i R- Méir, fia R. 
rí1 ^í S p y Jákobnak, emléke áldott, 18. 
tîHin1? '^ napján Sevát hónapjának, 
DW 19tûlf 1586-ban, 

[ n í i i r i pV?] [a kis időszámítás szerint. Legyen lelke 
bekötve az élet kötelékébe.] 

Magassága 42 cm, szélessége 33 cm, vastagsága 17 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.38. 

3. kép. Jákob fiának sírköve 1587-ből 

ha] 

6sh ? 

[fia R.] 
Jákobnak, emléke áldott. 
Az 158 
7. évben, a kis időszámítás szerint. 

Magassága 43,5 cm, szélessége 35 cm, vastagsága 18 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.50. 

4. kép. Chájjim b . Szimcha sírköve 1605-ből 

ntfc] 
'-120'm ntspj] 
21[pNn] pDTl 

[i]tt 
[temettetett] el a tanult R. 
Chájjim, fia [a Gáonnak], 
R. Szimchának, emléke áldott, 
Tisri 4-én, 
az 1605. évben, [a kis időszámítás] szerint. 

Magassága 44 cm, szélessége 38 cm, vastagsága 29 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.25. 
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5. kép. Necháma b. Jákob sírköve 1634-ből 

rrfc 
nbim /-api 

flJtt> W S DP 

i t t 
van eltemetve szüze 
Izraelnek, Necháma, 
leánya R. Jákobnak, emléke áldott. 
Meghalt Erev 
Jom Kippurkor, az 
1634. esztendőben, a kis időszámítás szerint. 

Nyíláskeret töredékéből készült. 
Magassága 68 cm, szélessége 43 cm, vastagsága 28 cm, 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.6. 

6. kép. Sírkő-töredék 1653-ból 

W& 1636 

Magassága 34 cm, szélessége 36 cm, vastagsága 16 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.51. 

7. kép. Rechli b. Józsua sírköve 1657-ből 

v ItûfiJI . • . Meghalt 
r û ' ^ napján . . . . hónapnak, 

S1? JY1 Jn[J^] . az 1653. [évjben, a kis időszámítás szerint. 
rr5[r:ri] [Legyen lelke bekötve] az élet kötelékébe. 

Magassága 34 cm, szélessége 27 cm, vastagsága 20 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.44. 
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8. kép. Izrael b. Perec sírköve 

-a 
rnpvi nnapj 

na 22^>an n-iö 
ÉJI ír swrr 'n 
[n]naa na nitt 

pï? vn r\w 
náính 

i t t 
van eltemetve a drága 
Rechli úrnő, leánya 
R. Józsuának, emléke áldott. Meg
halt Ada[r] 15-én 
az 1657. évben, a kis időszámítás szerint. 
Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. 

Magassága 75 cm, szélessége 51 cm, vastagsága 17 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.7. 

9. kép. Séset fiának sírköve 

HB 
an napi 

btmr nin 
p s na ír 

9 

I t t 
van eltemetve az if
jú Izrael, 
emléke áldott, R. Perec fia 

Magassága 34 cm, szélessége 34 cm, vastagsága 22 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.8. 

'ÖKJ irf» napi] 
23[n]w'[na].... 

10. kép. Szórl b. Izsák sírköve 

10 

[I]tt 
[van eltemetve] a hűséges [férfi]ú 

[fia R.] Sése[t]nek. 

Magassága 33 cm, szélessége 25 cm, vastagsága 24 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.15. 
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11. kép. Menáchem fiának sírkő\ 

ínps 

pnsr 

11 

i t t 
van eltemetve 
Szórl, 
leánya R. 
Izsáknak 

Gótikus kapu egy részéből faragták. Hátlapján két gótikus 
vakmérmű látható. 
Magassága 50 cm, szélessége 32 cm, vastagsága 32 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 
Lt. sz.: 59.18. 

12. kép. Józsua b. Jószéf sírkövo 

12 

h ]5 p 7*ï emléke áldott, fia [R.] 
[7 ]t Ofiitt Menáchemnak, emléke [áldott] 

7toÖ31 Meghalt 
[EHin]1? n ' 1 8. napján [hónap]nak, 

Magassága 32 cm, szélessége 23 cm, vastagsága 
15 cm. 

Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.21. 

13. kóp. Férfi sírkövének töredéke 

p wi r r 7[3] 
7> Í][W "ft] 

13 

I t t van eltemetve 
R. Józsua, fia 
[R. Jószéjfnek, emléke áldott. 

Magassága 32 cm, szélessége 50 cm, vastagsága 14 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.24. 
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14. kép. Sírkő-töredék 

[n]s 
h,T]n napi 

nnnn 
K Ha 

14 

I [ t t ] 
van eltemetve a [drága], 
a tanult , 
fia R. A . . . .-nak 

Magassága 42 cm, szélessége 27 cm, vastagsága 24 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármiizeumában. 
Lt. sz.: 59.35. 

15. kép. Debóra b . Gersom sírköve 

15 

D m 
D^Ö"1 napján 
ÍN [EHinH] Áb [hónapjának], 

'&h tû[. . .fiStP] a . . . 9. [évben], a kis időszámítás szerint. 
H £ [3f 3 JT1] [Legyen lelke bekötve] az élet kötelékébe. 

Magassága 39 cm, szélessége 27 cm, vastagsága 25 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt . sz.: 59.36. 

16. kép. Rebeka b. Jehúda sírköve 

[ma]pj n& 
['-i ro] 'non 

[B]WÚ 
N 

10 

I t t van elte [metve] 
Debóra, [leánya R.] 
Gersomnak, 

Magassága 39 cm, szélessége 18 cm, vastagsága 23 cm. 
Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.37. 
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17. kóp. Frumi sírkövének töredéke 

17 

ma mtspj ns] 
[Itt van eltemet]ve a derék 

ma mpn ^n 
nő, a drága 

•nriii nn npa*i 

Rebeka asszony, leánya a tudós R. 

Jehúdának, emléke áldott. [Mégha]lt 
[rrin]1? 3 om 

a 3. napján [hónap]nak, 
[pV?]...[n]3tf.... 

az ... . év[ben, a kis időszámítás szerint]. 
[n 5] £ ű n] 

[Legyen lelke] bekötve [az élet kötelékébe]. 
Magassága 73 cm, szélessége 58 cm, vastagsága 
18 cm. 
Előkerült két darabban a Hess András tér 2. sz. 
romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.23, 59.43. 

18 

v
2 4 W £ Frumi, 

."Tin m leánya R. 

Magassága 29 cm, szélessége 33 cm, vastagsága 
17 cm. 

Előkerült a Hess András tér 2. sz. romépületből. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 59.45. 

18. kép. Elchánán b. Chájjim sírköve 
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19. kép. Rafael Benedict b. Reubén sírköve 

[ns] 
[-íb jJtMM 

[p]rù* 
[cr]n f i 

[am] 0̂ 5? 
[n]nt2i i 

— [n] iv 
[n n i 5 ri] 

19 

[ i t t ] 
van elrejtv[e R.J 
Elchá[nán], 
fia Chá[jjimnak], 
emléke áldott. Meg [halt] 
örök [életre] 
10. [napján] Tévé[t]nek, 
az . . . .év[ben]. 
[Legyen lelke bekötve az 
élet kötelékébe] 

Magassága 63 cm, szélessége 18 cm, 
vastagsága 20 cm. 
Előkerült az Úri utca 32. sz. házból. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeumában. 
Lt. sz.: 57.132 



20 

ne 
tortfnn yaciï] 
n r\n t\)b[xr\] 

[p 25&]piMs fctttt 
hate ír pD*n] 

[... of]! aiö [MO] 
[. • .vn])nb av[3] 

Magassága 70 cm, szélessége 24 cm, vastagsága 12 cm. 
Előkerült két darabban, az Úri utca 32. sz. házból. 
Ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. 
Lt, sz.: 59.84—85. 

A SÍRKÖVEKEN ELŐFORDULÓ NEVEK 

Férfi -nevek iVóV nevek 

pnb* (19) mon W 
MpiEia (20) n»na fáj 

msm (iß) [̂ ]nKD f j j ; 
D*H (d, 19) wie f^sj 

»Iff (17) mai (i/j 
jmw (8, 13) ^3-i w 
ffptq (13) 
app (% >̂ sj 
prop f i i ; 

tap fi; bmtr* (9) 
^•m f£j 
ortftt (12) 
r * W 

p[un] W 
^K[Ö]-I w to w 
nnör W 
n w (i0j 

Itt 
van [el]rejtve a tu[dós], 
[a vejzetőférfiú, a tanult Rá-
[fá]el Be[ne]dic[t, fia] 
[Reu]bénnek, emléke áldott. Meg[halt] 
jó [hírben], . . . [nap]on, 
. . . hó[nap 2]2-én 
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S. SCHEIBER 

NEUENTDECKTE JÜDISCHE GRABSTEINE AUS DER ZEIT 
DER TÜRKENHERRSCHAFT IN BUDA 

Die jüdischen Grabsteine aus der Zeit der 
Türkenherrschaft haben wir 1952 und 1958 
in zwei Studien behandelt. 

Ein Ruinenplatz erfüllte uns mit neuer 
Hoffnung: das einstige Gebäude des Szilágyi 
Erzsebet-Mädchengymnasiums auf dem Hess 
András-Platz Nr. 2. Es wurde in den Jahren 
nach der Belagerung von 1686 auf der Stelle des 
zerstörten Dominikanerklosters als Nahrungs-
mittelmagazin und Bäckerei erbaut. 1696 war 
es bereits fertig. Seit 1784 diente es als Schul
gebäude. 1925 kamen unter den Steinfliesen in 
der Wohnung des Schuldieners zwei Grabsteine 
zum Vorschein, die von Prof. Max Weisz ziem
lich ungenau beschrieben wurden. Heute befin
den sich beide in der Jüdischen Religiösen und 
Historischen Sammlung. Diese beiden Steine 
waren ein Hinweis darauf, daß bei der Auf
führung dieses Gebäudes viele Grabsteine aus 
dem nahen jüdischen Friedhof verwertet wor
den waren. Während der Belagerung von 
1944/45 wurde der größte Teil der Schule zer
stört, es blieben nur die Wände des Erdgeschosses 
vom westlichen und nördlichen Flügel stehen. 
Seit Jahren sahen wir mit hochgespanntem 
Interesse der Abräumung der Ruinen entgegen. 
Diese erfolgte dann in den ersten Monaten des 
Jahres 1959, und unsere Hoffnungen wurden 
nicht enttäuscht. Obgleich die Fundamente 
noch unberührt sind — ihre Erschließung 
dürfte noch lange auf sich warten lassen — 
wurden achtzehn jüdische Grabsteine in den 
Mauern entdeckt. Der Einbau der Steine hatte 
somit nicht ihre Vernichtung, sondern ihre 
Konservierung zum Resultat. Gleichwie die 
Buchbinder in der Zeit nach dem Mittelalter, 
indem sie die jüdischen Codices zu Einbands
tafeln zerlegten, oftmals eben damit einige 
ihrer Blätter für uns retteten. Wahrschein
lich wären die Codices sonst spurlos ver
schwunden. 

Der Wert des neuen Fundes ist nicht nur 
seine Quantität. Hier haben wir den ältesten 
Grabstein aus der Zeit der Türkenherrschaft, 
der aus dem Öffnungsrahmen eines nieder
gerissenen gotischen Baues im Jahre 1539/40 
verfertigt wurde (Nr. 1). Er verewigt das 
Andenken des Samuel b. Jekutiel. (Bisher 
wurde der Grabstein aus dem Jahre 1576 für 
den ältesten gehalten.) Am 22. September 1526 
wurden die Ofner Juden auf Schiffe verladen 

und in den Städten der Türkei verteilt. Alexan
der Büchler entdeckte die Spur einer neueren 
jüdischen Siedlung vom Jahre 1538. Dies ist 
schon deshalb auffallend, weil eine in Wien 
aufbewahrte Ofner türkische Konskription aus 
dem Jahre 1547 bereits 75 ansässige Ofner 
Juden und 25 eingewanderte (offenbar seit 
1541 angesiedelte) anführt. Der in Frage ste
hende Grabstein zeigt, daß sie auch vor 1541 in 
größerer Anzahl dort wohnhaft sein mochten, 
da sie doch damals ihren neuen Friedhof 
eröffneten. 

Noch ein Stein hat historische Bedeutung: 
der erste, der eine bekannte Persönlichkeit 
bezeichnet. Es ist dies der Stein aus dem Jahre 
1605 des Chajjim b. Simcha, des Sohnes des 
Ofner Rabbi natsrates Simcha b. Chajjim (Nr. 
4). Sein Name kommt 1580/81 in einem Ofner 
Defter vor. Der Vater war um 1570 in Ofen 
wirksam und von seiner literarischen Tätigkeit 
haben sich Anweisungen betreffs der Schei
dungsbriefe erhalten. Im Jahre 1579 wird er 
in einem noch nicht herausgegebenen unga
rischen Brief eines Ofner Paschas als „der 
Priester Symha" erwähnt. 

Der jüngste Stein ist aus dem Jahre 1657. 
Drei Steine kamen auch aus dem Hause 

Uri-Straße Nr. 32 zum Vorschein. An der Stelle 
dieses Hauses standen einst zwei mittelalter
liche Wohnhäuser. Im Jahre 1686 ging das 
nördliche Gebäude zu Grunde, während der 
mit Maßwerk verzierte, Sitznischen enthaltende, 
Torweg des südlichen Gebäudes und ein Teil 
seines Erdgeschosses unversehrt blieb. Anfangs 
des 18. Jahrhunderts wurde es umgebaut. Da
mals gerieten jüdische Grabsteine hinein. Wäh
rend der Belagerung von 1944/45 wurde das 
Gebäude zum großen Teil zerstört. Bei Weg
schaffung der Trümmer wurden auch drei jü
dische Grabsteine ausgegraben. Der eine ist ein 
schön gemeißeltes Fragment, und stammt — 
seiner Schrift und seinem Stile nach — aus dem 
Mittelalter. 

Was die Namen anbelangt, so kommen zwei 
in Betracht: die Frauennamen Rechli (Nr. 8) 
und Frumi (Nr. 18), die bei den deutschen 
Juden im Mittelalter häufig sind. Auch hierin 
zeigt sich eine Übereinstimmung mit den frühe
ren Steinen, die — außer den hebräischen Na
men —• ausschließlich deutsche Namen auf
wiesen. 
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SEENGER ERVIN 

A KISCELLI MÜZEUM GRAFIKAI GYŰJTEMÉNYE 
HÁROM LÁTKÉPÉNEK ATTRIBUÁLÁSA 

A Kiscelli Múzeum grafikai gyűjteményének tudományos feldolgozása során 1960 folya
mán eddig ismeretlen mesterek műveiként nyilvántartott két tollrajz és egy gouache-festmény 
esetében Franz Jaschke osztrák tájfestő (1775—1842) szerzőségét állapíthattuk meg. 

Franz Jaschke művei közül a Kiscelli Múzeumban eddig egy ötlapos vízfestménysorozat 
volt ismeretes, amelynek négy lapja szignált és részben 1825-re, ill. 1824-re datált; az ötödik 
lapnak a többivel való együvé tartozása azonban kétségtelen. A két tollrajz és a gouache-festésű 
veduta attribuálása részben ennek a sorozatnak az alapján és ismérveinek figyelembevételé
vel sikerült. 

A három látkép közül a legkorábbi 1810-ben készült és ugyanezen év szeptember 5-e 
előtti állapotot rögzít. Ekkor pusztult el ugyanis a tabáni tűzvészben a kép bal oldalán látható 
Szt. Katalin-templom barokk toronysisakja. A rajz jobb oldalán az épülőfélben levő Pesti Német 
színházat látjuk, amelynek építését 1808-ban kezdték el, a tollrajz tehát e két időpont között 
keletkezett, Jaschkenak Rainer főherceg kíséretében te t t magyarországi útja idején. Az ábrázolás 
nézőpontja a tabáni Duna-part, ahonnan észak felé tekintve a Várhegyet, a pesti Duna-partot 
a hajóhíddal, háttérben pedig a Vízivárost, Óbudát és a Margitszigetet látjuk. A tollrajz halvány 
rózsaszínnel, szürkével lavírozott; mérete 26 X 36 cm (1. kép). 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fény képgyűjteménye két Jaschke-reprodukciót őriz, 
amelynek eredetije a bécsi Nationalbibliothekben van. A fényképek közül az egyik pest-budai 
tollrajzú vedutánkkal egyezik mind a képkivágás, mind a budai oldal ábrázolásában, beleértve 
az előtér lovascsoportját ós több staffázsalakot is (2. kép). A pesti oldal városképelemeit tekintve 
azonban jelentős eltérést látunk. A bécsi tollrajzon ugyanis a későbbi Vigadó helyén —- hasonlóan 
az e korból származó egyéb ábrázolásokhoz (lásd: Petrich-veduta, 1818; Wonsidler-veduta, 
1825 körül; ós az ezek nyomán készült egyéb látképek) — a Johann Aman által tervezett, de 

1. kép. [Fr. Jaschke]: Pest-Buda dunai látképe. 1810 
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2. kép. Fr. Jaschke: Pest-Buda dunai látképe. 1810 körül 

meg nem valósult Vigadót látjuk (amelyet a színházzal egyidőben kezdtek ugyan építeni, de az 
építkezést csak 1829-ben folytatták — ekkor azonban már Pollack Mihály tervei szerint). A Kis-
celli Múzeum példánya viszont a valóságnak 1810-ben megfelelő állapotot — tehát a Vigadó 
beépítetlen telkét, hátterében az épülőfélben levő Német Színházzal, pontosan: annak tűzfalá
val — ábrázolja. A bécsi példány színezése a fényképreprodukcióról nem állapítható meg, de a 
Kiscelli Múzeum tollrajzán ugyanazokat a színváltozatokat figyelhetjük meg, mint a múzeum 
említett és hiteles Jaschke-sorozatán. 

Felmerülhetne az a lehetőség, hogy a múzeum példánya nem Jaschke-fóle változat, hanem a 
Nationalbibliothek példányának idegen kéztől eredő másolata. Ennek a feltevésnek azonban 
ellentmond az a következtetésünk, hogy ha jelentéktelenebb elemekben a másoló nem követi 
is az eredetit, a Vigadónak a bécsi tollrajzon látható Aman-féle tervét feltétlenül átvette volna, 
illetőleg nem merte volna mellőzni. Ugyanígy alaptalan az az esetleges feltevés, hogy a bécsi 
tollrajz lenne a budapestinek a másolata, szerintünk ugyanis éppen ez az eltérés bizonyítja a 
Kiscelli Múzeum tollrajzának hitelességét nemcsak a városkép ábrázolása, hanem Jaschke szerző
sége tekintetében is. 

Ugyancsak színezett tollrajz az a 22 x 17,5 cm-es látkép is, amely a Tabánt, háttérben 
a Gellértheggyel, a királyi palota tabáni kapujából felvéve ábrázolja (3. kép). Az 1820-as években 
készült rajz nem éri el előbb tárgyalt vedutánk színvonalát, mesterének azonban ebben az eset
ben is Franz Jaschket kell tekintenünk. Bizonyos technikai eljárások ugyanis közösek a pest
budai vedutáéval. „Grafológiai" közös jellegzetesség mutatkozik pl. a lombozat felületrajzában, 
ahol mindkét esetben ugyanazt az ideges, villanásszerű cikcakkos toll-ductust észlelhetjük 
(4—5. kép), párosulva a zöld lombok sárga színezésével, csipkeszerű kontúrrajzával. A két toll
rajzon azonos az a mód is, ahogyan mesterük a sommásan ábrázolt házcsoportokat rajzolja. Mivel 
ezenkívül a tollrajzok színezése is rokonságra utal, nem kétséges: mestere ugyancsak Franz 
Jaschke. (Megemlíthetnénk még azokat a mindkét kép előterében látható, egyébként jelenték
telen kis ,,firkantásokat" is, amelyek az úton heverő hulladékot, piszkot jelzik.) 
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3. kép. [Fr. Jaschke]: Tabán (tollrajz). 1820-as évek 
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4. kép. A 3. kép részlete 
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5. kép. Az 1. kép részlete 



6. kép. [Fr. Jasclike]: Tabán és a királyi palota. 1820-as évek 

7. kép. Jaschke lombozat-festés módja. Részlet a látkép-sorozat egyik lapjáról 
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8. kép. Tabáni részlet. Fénykép az 1870-es évekből 

Utóbb említett tollrajzunkkal ós az ötlapos Jaschke-sorozattal egykorú az a gouache 
festésű kis látkép, amelyen a Gellérthegy északi lejtőjéről mint nézőpontról felvéve látjuk a 
királyi pa lo tá t jobb oldalon a Dunával, a Margitszigettel és alipótvárosi Duna-part egy csekély 
részletével. A 19,2 X 23,7 cm méretű veduta nemcsak technikájánál fogva áll közelebb az ötlapos 
vízfestménysorozathoz; a staffázsalakok ábrázolása ós a színkezelés is megegyezik (6. kép): 
a lombozatot a festő — hasonlóan a tollrajzokéhoz — ugyancsak a zöldet fedő sárgával keverve 
ábrázolja, a gouache-festésű látképen ugyanazt a ,,seprőszerű" levélzetet látjuk, mint a sorozat 
megfelelő képelemeinek esetében (7. kép). Szinte egyezők a magas, karcsú, térdben „meg
törő" férfi és a merev, babaszerű testtartású női staffázsalakok. Liátképünk színkezelése azonos 
a sorozatéval: romantikus hangulatú, már-már a giccs határát érintő lilás, narancsba játszó, édes
kés tónusú, amelyen mintha Ph. 0 . Runge hatását éreznénk. 

Jaschke helyrajzi hitelességének bizonyítására 8. képünkön bemutatjuk a Tabán meg
felelő részéről az 1870-es évek folyamán készült fénykép reprodukcióját is, amely a Kiscelli 
Múzeumban található. 

A mondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a két tollrajz közül az 1810-ben 
készült lap a bécsi Nationalbibliothek Jaschke-veduta jávai összevetve utal Franz Jaschke szerző
ségére, az 1820 körül készült tabáni látkép mesterében pedig a korábbi tollrajz technikájával 
való rokonság alapján kell látnunk Franz Jaschket, végül a gouache-festésű veduta mesterét 
kutatva az ötlapos sorozat hasonló staffázsalak-ábrázolása és színkezelése utal a közös mesterre. 
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A BUDAI VÁR HÁZAINAK 1959. ÉVI 
MŰEMLÉKI KUTATÁSAI 

FORTUNA UTCA 4. SZ. 

Homlokzatkutatás. A ma zártudvaros, egyemeletes saroképület utcai frontjain eredetileg 
három középkori ház állott A kutatások folyamán a későbbi falburkolatok alatt, ill. az alap
falaknál sikerült megállapítani az eredeti házhatárokat (1. kép), s megtaláltuk a mai Fortuna 
köz egy korábbi, szabálytalan kövekkel lerakott útszintjét is, amely az alatta talált cseréptöre-
dókek tanúsága szerint azonos lehet az eredeti középkori útburkolattal. A homlokzatokon semmi
féle jelentékeny középkori maradvány nem került elő. 

Nagy Emese 

FORTUNA UTCA 21—TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 24. SZ. 
A Fortuna utca 21—Táncsics Mihály utca 24. sz. házak az összekötő udvari szárnnyal 

széles U alakú, összefüggő épületkomplexust alkotnak. A házon két ízben, 1947-ben és 1958-ban 
folytak műemléki kutatások. Ezek leírása előtt a ház történetével foglalkozó eddigi és a műemléki 
kutatások alkalmával kiegészített okleveles forrásokat ismertetjük. 

A Fortuna utca a középkorban Szent Pál utca nevet viselte, a Táncsics Mihály utca pedig 
a Zsidó utca volt, ebben az utcában lévén a Bécsi kapu tér felé eső részen a XV. századtól kezdve 
a zsidónegyed. (Még a XVII. században is Judengasse néven említik a térképek és leírások.) 

Buda város középkori okleveleinek van egy csoportja, amely a XVI. század 30-as éveiben 
keltezett adományozó levelekből áll.1 Az írásokat Ferdinánd király adta ki párthíveinek, akik 
ennek alapján az 1526-ban elhagyott, addig zsidók által lakott házakat birtokba vették. Három 
oklevél ezek közül kifejezetten azokkal a házakkal foglalkozik, amelyek ,,in loco Zombathel", 
,,In piatea Judeorum" helyezkedtek el: „una parte ad piateam sancti Pauli, altera verő ad piateam 
Judeorum páterét". Tehát világosan azokra a házakra vonatkoznak, amelyek a Bécsi kapu, 
Fortuna utca, Táncsics Mihály utca által bezárt háromszögben vannak és két utcára nyíló kapu
val bírnak. A három egymásmelletti ház közül a középső Kismendel zsidó bíróé volt (Táncsics 
Mihály utca 26. sz.), egyik szomszédja Kismendel zsidó (Táncsics Mihály utca 28. sz.), a másik 
Ethyeky Albert budai polgár volt (Táncsics Mihály utca 24. sz.). 

Tehát a Táncsics Mihály utca 24. sz. ház már a középkor végén két utcára néző, egységes 
komplexus volt, tulajdonosa a XVI. század első felében Ethyeky Albert budai polgár. 

A Fortuna utca 21. sz. házról az első olyan okleveles híradás, amely vitathatatlanul azo
nosítható: Haüy 1687-ből származó térképe, ezen házunk a 182-es számot viseli. Az 1696-os 
Zaiger térkép már leírással gazdagabb. A Zaiger a következő szavakkal ismerteti a ház állapotát 
1696-ban: „No. 182. Ain Haus in der Winnergass [Fortuna utca]. Hat in gesicht 4 elf %x\% schuech, 
im Ruckhen 6 elf und an beeden Seith 11 elf 1% schuech eingebogen und verlengert. Hats noch 
zum Theil guets gemeür." 

A Zaiger leírása azt bizonyítja, hogy a Fortuna utca 21. sz. ház az 1686. évi ostrom után 
még viszonylag jó állapotban maradt fenn. A Fortuna utcai homlokzat teljes hossza Haüy szerint 
10,11 m, a Zaiger alapján 9,94 m, a mai állapot szerint 10,85 m. A különbség nem lényeges, min-
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denesetre kizárja annak feltételezését, hogy 
a Fortuna utcai oldalon a középkorban két 
ház állott volna. 

A Táncsics Mihály utcai homlokzat 
mai teljes hossza 16,63 m. Haüy a háznak 
ezen a szakaszán két házat jelöl, az északi 
oldalon levőnek hoszas 10,01 m, a déli oldalon 
levő keskenyebb, 4,74 m. A két középkori házat 
elválasztó kő sarokarmirozás maradványai a 
homlokzaton és a pincében ma is észlelhetők. 
A Táncsics Mihály utcai oldalról a Zaiger 
1696-ban a következő leírást adja: ,,Ain Haus 
in der Judengassen [Táncsics Mihály utca] hat 
im gesicht 8 elf l/2 schuech, Ím Rückhen 8 elf 
5 schuech, und an beeden seithen 9 elf 1V2 

schuech gelich lang. Ha noch gueten Thaill guets gemeür, grölber und Keller." 
A Táncsics Mihály utcai oldal az 1696. évi ostrom után a Fortuna utcai oldalnál jobb 

állapotban maradt fenn, még jó részben ép falai és boltozatai voltak. A megadott homlokzat
hosszúság 41 cm különbséggel egyezik a maival, tehát a Haüy térképén még feltüntetett két házat 
1686 és 1696 között egyesítették. 

Mind a Fortuna utca 21. sz., mind a Táncsics Mihály utca 24. sz. háznál a Zaiger leírása 
azonos háztulajdonost tüntet fel: „Hans Geörg Göring burgl. barbierer pro nunc Friedrich Zim
mermann et uxor eius Maria Catherina." 

Az 1944—45-ös ostrom idején az épület súlyosan megsérült. A Fortuna utcára néző épü
letszárny emeleti része teljesen elpusztult, földszinti falai is súlyosan megrongálódtak. A Táncsics 

1. kép. Fortuna utca 4. sz. A két középkori ház ha
tárvonala a Fortuna köz felőli oldalon 

2. kép. Fortuna utca 21. sz. Földszinti helyiség konzolos északi fala 
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3. kép. Szentháromság tér 7. sz. 
Maradványok a pince középkori 

eredetű lejárata előtt 

Mihály utcai homlokzatnak a középső része omlott le. Az első rendszeres műemléki kutatások 
a Táncsics Mihály utca 24. sz. házon a szerkezeti helyreállítást megelőzően, Gerevich László veze
tésével 1947-ben zajlottak le. Ennek eredményeképpen került felszínre az azóta már a Vármú
zeumban kiállításra került, táncoló párt ábrázoló XV. századi freskó.2 Értékes építészeti részletek 
is kerültek napvilágra: a Táncsics Mihály utcai homlokzaton a törökfejes kapu felső párkánya 
mellett XV. századi felülvilágító ablak, ugyanezen az oldalon a földszinti északi helyiség nyugati 
falán pedig élszedéses XV. századi ajtó.3 A Táncsics Mihály utcai homlokzat keleti oldalán a ma
gyar középkori építészetben idegen formájú ívindítást tár tak fel. Ezt Gerevich László török ere
detűnek tartja, annál is inkább, mert a házon elhelyezett törökfejes díszítések arra vallanak, 
hogy az épülettel kapcsolatban ebben az időben (XVIII. század) még a hódoltság idejére emlé
keztető erős hagyomány élt. 

Az újabb műemléki kutatásra — elsősorban a Fortuna utcai oldalon és az udvari szár
nyon — 1958. december 1. és 18. között került sor. Miután a teljes újjáépítés során ezen az oldalon 
a ház teljes lebontását tervezik, az alábbiakban a megvizsgált falmaradványok és épületek kuta
tásának részletesebb leírását közöljük. 

A Fortuna utcai oldalnak az alaprajzon I. számmal jelölt első helyiségében középkori 
eredetűnek bizonyult az északi, a nyugati és a déli határfal. Ez utóbbiban kváderfesteses kővel 
szegélyezett bejáratot tár tunk fel a kapualjból. Az északi falban elhelyezett kőkonzolokat meg
vizsgálva megállapítottuk, hogy azok törtkőből készült öntött falazatban helyezkednek el, ere
detileg lapos famennyezetet tar tot tak, stílus jellegük a XV. századra utal (2. kép). A félköríves 
gyámkövek élszedósesek, a sarkokon háromszöges átmenettel. A konzolokkal egy időben készül
tek az általuk meghatározott szakaszoknak megfelelő téglái vek. A téglák mérete 35 X 4 X ? cm. 
A téglaívek alatt bevágott barokk fülkék építésekor az egykor a konzolok faragott síkjáig fennállt 
középkori falat elbontották. A bontás nyomai az I. sz. helyiség északnyugati és északkeleti sarká
ban észlelhetők voltak. Az I. sz. helyiség nyugati falában átalakított ajtó látható, amelynek 
faragott kávakövei jobb és bal oldalon megmaradtak. A profil erősen lekopott, annyi azonban 
megállapítható, hogy a keretkő barokk eredetű. > 

A I I . sz. helyiségben a falak a boltozat vállvonaláig XVIII . századi falazási módot mutat
nak (kő, tégla vegyesen). A helyiségben egyetlen látható középkori részlet az I. sz. helyiségben 
leírtnak megfelelő kőkonzol a szoba északi falában. A I I I . sz. helyiségben (lépcsőházi feljárat elő
tere) az emeletre vezető falépcső előtt megbontottuk a padlót. Az i t t húzott kutató
árokban É—D-i irányú középkori fal tűnt fel, amelyre a Fortuna utca 21. sz. ház pincéjének bol
tozata támaszkodik. A középkori öntöttfal déli irányban még tovább húzódott, azonban folyta
tását az 1936—37. évi építkezés alkalmával elbontották, amikor az udvari szárny felé szolgáló 
nyílást megszélesítették. Az említett falra merőlegesen újabb, K—Ny-i irányú középkori fal csat
lakozik közvetlenül a falépcső alatt, felső síkja keleti irányban lépcsőzetesen emelkedik. Tehát 
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a ház emeletére felvezető lépcsőt tartot ta, amely feltehetően már a középkorban ezen a helyen 
volt. Az É—D-i irányú középkori falban a régi pincelejárat maradványait is megtaláltuk lefelé 
tartó tégla dongaboltozatmaradvány formájában. (A ház mai pincéje az udvari hátsó traktus
ról indul.) 

Az udvari földszinti szárny I I . boltszakaszában az északi falsíkon indítottuk meg a kuta
tást. A vakolat leverése után kitűnt, hogy az első falív, amelynek keleti oldalát barokk pillérrel 
elépítették, középkori téglákból áll (4. kép), és a fentebb leírt K—Ny-i irányú, emelkedő tenden
ciájú lépcsőházfalra támaszkodik. A földszinti udvari szárny déli oldalának pillérei és a boltozat 
XVIII . századi alkotás. A boltozatot az 1936—37. évi építkezés alkalmával vasbeton födémmel 
és rabitz boltozattal egészítették ki. 

A fentebb leírt középkori téglafalív középpontja alatt monolit kőből faragott négy
szögletes ablakot hozott felszínre a kutatás. Faragásmódja a —• budai viszonylatban kora
barokk — XVII. század végére, XVIII. század elejére jellemző. Az udvari árkádos szárny északi 
falát tovább kutatva megállapíthatjuk: azt a XVIII.-tói a XX. századig olyan nagymórtékben 
átépítették, hogy középkori eredetét ma már megállapítani nem lehet, csak feltételezhet
jük. Ugyanis az 1930-as években lezajlott építkezésből megmaradt tervrajzon elfalazásra ítéltek 
ezen a falszakaszon olyan nyílásokat, amelyeknek kialakítása a felmérési rajzon középkori jel
leget mutat.4 

A földszinti hátsó folyosón látható középkori oszlop körül is megbontottuk a vakolatot 
(5. kép). Miután az oszlop eredetileg szabadon állt, most pedig XV. századi téglafal közé szorult, 
fel kell tételeznünk, hogy az oszlop a ház legrégibb, mindenesetre a XV. század előtti első, más
hely üt t meg nem fogható periódusába tartozik. Az oszlop tetejéről induló tégla-boltozatindítás 
már szintén későbbi átépítés eredménye. Az egykor szabadon állt oszlop párját a folyosó északi 
oldalán, a pincelejárat előtti pillérben kerestük, azonban az feltehetőleg a földszinti hátsó folyo
sóról nyíló lakás konyhájának falában rejtőzik. 

4. kép. Fortuna utca 21. sz. A földszinti udvari szárny második boltszakaszában feltárt középkori boltív 
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Az udvaron К—Ny-i irányban húzott kutatóárokkal azt kívántuk tisztázni, hogy a For
tuna utca 21—Táncsics Mihály utca 24. sz. házakat elválasztó É—D-i irányú fal létezett-e, hogy 
ezzel tisztázhassuk a két ház közötti határvonal kérdését. A válasz a kérdésre negatívnak bizo
nyult. A kutatómetszetben a mai udvarszinttől számított 58 cm mélységben helyenként téglával, 
ill. apró kővel kirakott udvarszintet találtunk (barokk). Ez alatt 1,00—1,10 m körüli mélységben 
már a sziklafelszín húzódik. 

A Táncsics Mihály utca 24. sz. ház ülőfülkés helyiségében a déli fal előtt kutatóárokkal 
megbontottuk a padlót. Felszínre került a fülkepár ülőpadja. Az alapfalat két széles teherelhárító 
ív bontja meg (6. kép). A kutatóárokban láthatóvá vált a helyiség alat t i pince dongaboltozata is. 
A középkori téglából álló dongaboltozat és az ülőfülke falának alapozása közötti homokos tör
melékben, a teherelhárító ívek alatti zugban XV. századi cserépleleteket találtunk. (Lositzi 
kupatöredék, zöldmázas és mázatlan XV. századi cseróptöredékek.) Ezek a leletek a Táncsics 
Mihály utcai oldal építési idejének a XV. századba való helyezését a korábbi kutatással egy
értelműen határozzák meg. 

A kutatóárokban feltárt dongaboltozatot a Táncsics Mihály utcai k a p u előtt feltörtük és 
lementünk a már az 1930-as években lefalazott pincébe. Az eredeti lejáratot a pincében a nyugati 
falban elfalazva találtuk meg. A középkori pince három dongaboltoz at-szakaszból áll. Az ülő
fülkés kapualj alatti teret egyszerű, négyszögletes pilléren nyugvó félkörív-pár választja el 
a tőle délre fekvő helyiségtől. Az árkád az ülőfülkés fal alapozását jelenti, és így válik érthetővé: 
az ülőfülkepár alatti kettős teherelhárítóív építésére azért volt szükség, hogy a pincében 
árkádokon nyugvó főfalat tehermentesítsék. A pince harmadik helyiségét a másodiktól fal választja 
el, szépen faragott, a hódoltság korára emlékeztető dongaboltozattal. A második és a harmadik 
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helyiséget elválasztó pincefal kettős, egymás mellé épült, igazolva a Táncsics Mihály utcai hom
lokzaton is konstatálható tényt, miszerint ezen a helyen volt az eredetileg két középkori ház 
határvonala. 

A régebbi és újabb okleveles kutatások, valamint a műemlékkutatások eredményeit 
összegezve, a ház építéstörténetét a következőkben foglalhatjuk össze. 

A mai Fortuna utca 21—Táncsics Mihály utca 24. sz. ház helyén a középkorban a Fortuna 
utcai oldalon egy, a Táncsics Mihály utcai oldalon két középkori ház állt. A két utcára néző 
szárnyat K—Ny-i irányú udvari épület kötötte össze. A ház legrégibb fennmaradt részlete egy 
kőoszlop az udvari hátsó folyosón; a XIV. század végén, a XV. század elején készülhetett. A leg
nagyobb szabású építkezés a XV. század elején zajlott le. Ekkor épült a Fortuna utcai szárny, 
ahol a ma egymás mögé sorakozó három helyiség helyett a XV. században egyetlen hosszú terem 
állt a földszinten, a feltárt válaszfalak figyelmen kívül hagyásával sorakozó mennyezettartó 
konzolok tanúsága szerint. Ugyancsak a XV. században épült a Táncsics Mihály utcai épület
szárny is: a kettős ülőfülkés kapualj és a tőle északra fekvő helyiségek. A ház déli oldala külön, 
keskeny házacska volt. A két utcai épületet az északi oldalon udvari szárny kötötte össze, a közép
kori udvari épület ma is megfogható részét az árkádos udvari helyiség északi falában feltárt boltív 
és a hátsó folyosó kőoszlopa jelenti. A Táncsics Mihály utcai és a Fortuna utcai szárnyak közötti 
udvaron a két épületet elválasztó fal nyomára nem bukkantunk. A két épület feltehetően már 
a XV. század elején egy tulajdonos kezén volt. A tulajdonos a XV. században — a Táncsics 
Mihály utcai oldalon feltárt, udvari jelenetet ábrázoló freskó tanúsága szerint — a királyi udvar
hoz közelálló előkelő polgár lehetett. A ház birtokosa a XVI. század 30-as éveiben a környékbeli 
házakkal foglalkozó oklevelekből kielemezhetően Ethyeky Albert budai polgár volt. A hódoltság 
idején lezajlott átalakítás nyomát kődongaboltozatok (a Táncsics Mihály utcai oldal földszintjén 
és a pincében) és kisebb építészeti részletek őrzik. A török uralom alatt nevezetes személy lakó
helye, vagy legendás események színtere lehetett, mert az utókor emlékezetében mint a ,,török 
ház" maradt meg. A XVIII. században mindkét homlokzaton díszítésként turbános török fejet 
alkalmaztak. 

Az 1686-os ostrom alkalmával aránylag csekély sérüléseket szenvedett, és a Táncsics 
Mihály utcai oldalon a ház emeleti részei is megmaradtak. Az újjáépítés a XVIII . század folyamán 
több részletben történhetett, utolsó alakját a XVIII . század második felében nyerte, amikor előbb 
a Fortuna utcai szárnyat, majd 1780 táján a Táncsics Mihály utcai oldalt építették át. Ez utóbbi 
átalakításkor keletkezett a ma is meglevő török fejjel díszített copf kapu. 

A ház a XIX. század folyamán is jelentős változásokon ment át. 1936—37-ben Szepesy 
Sándor tervei szerint nagyobb arányú belső átalakításokat végeztek rajta. 1944—45-ben igen 
súlyos háborús sérülések érték. A Fortuna utcai szárny a földszinti falak egy részének kivételével 
teljesen elpusztult, a Táncsics Mihály utcai homlokzatnak pedig az északi utcai oldala omlott le 
a tetőzettel együtt. 1947-ben szerkezetileg helyreállították és lefedték a Táncsics utcai és a meg
maradt udvari szárnyat. 

Feuer Istvánné 

SZENTHÁROMSÁG TÉR 7. SZ. 

Az i t t állott épület 1944—á5-ben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a háború 
után teljes lebontására került sor. Helyén eredetileg két középkori lakóház állhatott, ezek az 
1686. évi ostrom során erősen megrongálódtak, újjáépítésük a XVIII. században barokk stílusban 
történt. A két házat a XIX. században egyesítették, majd 1870-ben a második emelet felépítésével 
a ház elnyerte végleges alakját. 

Haüy 1687-ben készült térképén a 122. sz. alatt szerepel, homlokzati hossza 46 láb, azaz 
14,54 m. Ez a homlokzat mai méretét meg sem közelíti; de egyébként is nehéz a Haüy-térképet 
jelen esetben kiindulási pontként felhasználnunk, mivel épületünk mellett két telket is 123-as 
számmal jelöl. A két homlokzat méretét összevonva közli, ilyen formában a 123. sz. részben a mai 
Országház utca 2. sz. házzal, részben a Szentháromság tér 7. sz. telekkel azonosítható. — Az 1696-os 
Zaiger épületünket a 103. sz. alatt említi. 



7. kép. Szentháromság tér 7. sz. Középkori pince tégladong; áj a 

SZÍNTHAR0MSA6 TCH 

8. kép. Szentháromság tér 7. sz. Alaprajz 
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A telek középkori beépítettségét sajnos nem tisztázhattuk megnyugtató módon, mivel 
a feltárás a teljességet meg sem közelíthette a számos el nem bontott újkori építmény és el nem 
hordott építési törmelék miatt. Ugyancsak nem került sor a pincék feltárására sem. 

A feltárás során kitűnt, hogy a terület erősen sziklás, a feltárt középkori alapfalakat 
minden esetben sziklára alapozták, és a helyiségek belsejében, az alapfalak szintjében hatalmas 
sziklatömbök láthatók (8. kép). Ami a középkori szintviszonyokat illeti, az udvar és a járda szintje 
jóval magasabban húzódhatott a mainál, mert a középkori pinceboltozatok minden esetben a mai 
járdaszint fölé nyúlnak. 

A telek északi felén (az Országház utca 2. sz. ház mellett) K—Ny-i irányú középkori 
dongaboltozatos pince helyezkedik el (7. kép). Utca felőli szakaszának boltozata tégla, majd ennek 
nyugati folytatásakent kőboltozat mutatkozik. A kőboltozatos pinceszakasz keskenyebb, mint 
a téglával boltozott, és annál korábbinak tűnik. A két fajta boltozat találkozásánál tóglaboltöv 
helyezkedik el. A téglaboltozat habarcsában egy helyütt XV. század végi pénzt találtunk; ez 
lehetővé teszi a boltozat keletkezési idejének hozzávetőleges megállapítását. Mivel a téglaboltozatos 
pinceszakasz szélesebbre épült, falát meghosszabbították az eredeti, kővel boltozott pince felé is 
olyképpen, hogy az kettős udvar felőli homlokzati fallal rendelkezik; ezért a külső falba ferdén 
bevágott középkori ablak téglából épített világító aknával csatlakozik az eredeti falhoz. Éppen 
ez a másodlagos homlokzati fal teszi problematikussá azt a négyszögletes építményt, amelyet 
a pince barokkban is használt, de kétségkívül középkori eredetű lejárata előtt láthatunk (3. kép). 
Tüzetes megkutatására nem nyílt lehetőség, de nagyon valószínű, hogy ez a lejárat előtti négy
zetes építmény összeköttetésben áll az eredeti pincefallal ós a kővel boltozott pince eredeti, derék
szögben törő lejáratának maradványa. A pincetér felőli homlokzati falában középkori, kőkeretes, 
sziklára alapozott, középkorban elfalazott ajtót találtunk (9. kép). Ezt az utca felőli pincelejárót 
használták egy ideig a középkorban, és valószínűleg akkor szüntették meg, amikor felépült a fent 
említett udvar felőli pincelejáró. 

A pincétől délre, az utcai homlokzati fal mögött É—-D-i irányú középkori helyiségsor 
húzódik, egy helyütt a fal alapozási rétegéből XIV. századi kerámia került elő. — A telek közepe 

táján sziklára alapozott, kőlapokkal burkolt 
barokk csatorna helyezkedik el, ennek épí
tésekor elbontottak több középkori falat 
(10. kép). 

A telek DNy-i részén középkori tég
laboltozatos, L alakú pince található, mindkét 
lejárata újkori építmény. Kutatására nem 
kerülhetett sor, mert tele van törmelékkel. 
A pince E—D-i szárnya felett síkmennyeze-
tes földszinti építményt kell elképzelnünk, 
mivel a Szentháromság utca 5. sz. ház felé 
eső falból középkori konzolsorra utaló cson
kokat bontottunk ki. Nem lehetetlen, hogy 
ez a pince a felette álló építménnyel eredetileg 
különálló ház volt, és csak a későbbiek során 
építették össze a Szentháromság térre néző 
épülettel. Két épület mellett szól az is, hogy 
ilyen kisméretű telken ritkán építenek két, 
egymástól független pincét. Ha elfogadjuk 
azt, hogy a telek nyugati végében különálló 
épület helyezkedett el, akkor fel kell ten
nünk azt a kérdést, hogy miképpen közelít-

9. kép. Szentháromság tér 
gótikus ajtókeret 

7. sz. Pincében levő 
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hették meg ezt az épületet? Valószínű, hogy északi oldaláról. Ugyanis több jel valószínűsíti azt a 
feltevést, hogy a középkorban egy ideig a telek északi oldalán, az Országház utca 2. sz. ház mellett 
sikátor húzódott. Ezt látszott igazolni több, a Szentháromság utca 5. sz. ház kutatása során fel
színre került építészeti maradvány,5 úgyszintén az Országház utca 2. sz. ház déli tűzfalában 
az első ós második emeleten levő középkori nyílások.6 Azonkívül ez a tűzfal középkori kváder-
festós maradványait is megőrizte. A kváderfestés kétségkívül arra mutat, hogy a fal egy ideig 
szabadon állott. A kváderfestés maradványai helyenként olyan mélyen is megtalálhatók, hogy 
a középkori szintviszonyokat figyelembe véve még földszintes épületet sem képzelhetünk el 
a festéssel dekorált tűzfal mellett. 

A fentiek természetesen csupán feltevések, amelyek megnyugtató módon csak tüzetes 
kutatás nyomán lennének igazolhatók. A minden részletre kiterjedő alapos kutatást indokolná 
az is, hogy ezen a telken feltétlenül jelentős épület állhatott. A királyi alapítású főtemplom közel
sége egymagában is indokolná ezt a feltevést, de kétségkívül ezt bizonyítják a feltárás során elő
került, elsőrendű mesterek kezére valló középkori kőfaragványok is. 

Lócsy Erzsébet 

SZENTHÁROMSÁG TÉR 8. SZ. 

Az épület 1944-ben pusztult el. Helyén középkori lakóház állott, ennek maradványait 
felhasználva a XVIII . században barokk stílusban átépítették. Az épület sarkán kör alaprajzú 
zárt erkély foglalt helyet. 

Az 1944-ben elpusztult ház középkori ópületelődjét a Haüy-féle térkép 89. számmal, az 
1696. évi Zaiger 102. számmal jelöli. A mindkét helyen feltüntetett homlokzati méretek kisebb-
nagyobb eltéréseket leszámítva azonosíthatók a mai méretekkel. 

A kutatás során feltártuk az épület középkori alapfalait (11. kép). Alaprajza jóval világo
sabb ós tisztább a szomszédos (7. sz.) házénál. Eredeti alaprajzát kevésbé módosították a későbbi 
építkezések. A telek északi részén kőboltozatos középkori pince helyezkedik el, felette húzódott a 
középkori kapualj. A középkori kapukeret csekély maradványait sikerült megtalálnunk. (Kapualja 
a legújabb időben is i t t nyílt, tehát mindvégig megtartották a ház középkori beosztását.) A pince 
eredeti középkori lejárata délről nyílott. Maradványai alapján megállapítható, hogy lépcsője 
téglából készült és a téglával burkolt lejárati fal nyugati oldalába téglakeretes lámpatartó fülkét 
építettek. Ezt a lejáratot a későbbiek során (de még a középkorban) elfalazták és pótolták a bolto
zatot a lejárat helyén, de már nem csupán kővel (mint maga a boltozat), hanem kő és tégla együttes 
felhasználásával. Bizonyos, hogy a lejárat elfalazása után újabb pincelejárót nyitottak. Ennek 
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10. kép. Szentháromság tér 7. sz. 
A sima sziklaszintre alapozott 

barokk csatorna északról 



11. kép. Szentháromság tér 8. sz. Alaprajz és hosszmetszet 

felkutatása nem volt lehetséges a pincében felhalmozódott törmelék miatt. A pincétől délre, a 
Szentháromság térre tekintő homlokzat mögött három négyzetes alaprajzú helyiség középkori 
alapfalai kerültek felszínre. A Szentháromság utcára tekintő homlokzat mögött két keskeny, 
hosszanti helyiség húzódik É—D-i irányban. A középkori járdaszint i t t is, éppen úgy, mint a 
szomszédos (7. sz.) háznál, jóval magasabban lehetett a mainál, mivel a pince boltozata a mai 
szint fölött emelkedik. Nem lenne hiábavaló további kutatás végzése, mivel a pince alatt mélypince 
is húzódik. 

Lócsy Erzsébet 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 3. SZ. 

A Szentháromság utca 3. sz. telken 1945 előtt álló ház egyemeletes volt, két ablak széles
ségű homlokzattal. A házat Arányi 1877-ben készült jegyzéke azoknak a házaknak a körébe sorolja, 
amelyeket a török hódoltság előtti időből származtat. Földszintje csupán kapualjból áll, amely — 
mint írja — szokatlanul alacsony ós félköríves. A legkorábbi térkép, amellyel rendelkezünk, Haüy 
1687-es térképe, a mai állapotnak megfelelően jelzi keskeny homlokzatát. A Zaiger 1696-ban ezt 
írja: ,,Jó régi falai, egy boltozata ós pincéje van." 

A házat 1945-ben bombatalálat érte. 1959-ben a telken végzett régészeti kutatások az 
alább felsorolt középkori maradványokat állapították meg (14. kép): 

1. A ház északi zárófalának törtkő falazású maradványait minden építészeti tagozás 
nélkül, a tőle nyugatra álló ház tűzfala mellett. 

498 



12. kép. Szentháromság utca 3. sz. Félköríves ajtókeret 13. kép. Szentháromság utca 3. sz. Eredeti kő ajtó
maradványa keret 

14. kép. Szentháromság utca 3. sz. 
Az épület alaprajza 

gótikus pincelqjárat 

SZENTHÁROMSÁG U 
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2. Az előbbivel párhuzamos, attól délre fekvő Ny—K-i irányú főfal csonkját, ugyancsak 
a mellette álló ház tűzfala mellett. A falon a ház középtengelyében álló félköríves, faragott kő 
ajtókeret felét (12. kép). 

3. A ház két helyiségből álló É—D-i irányú pincéjének déli helyiségét. Boltozata közép
kori téglából épült. A két helyiséget eredeti, kőből faragott hevederív választja el. Eredeti a pincé
ből a Szentháromság utcára vezető lépcső csekély maradványa, valamint a kő ajtókeret, amelynek 
záródása háromnegyed körív (13. kép). 

A kutatás befejezése óta a Vár területén több helyen került elő ehhez hasonló, utcára 
nyíló pinceajtó. (Pl. az Űri utca 31. sz. házon, vagy a Bécsi kapu tér 8. sz. ház Kard utcai homlok
zatán és több más helyen.) Ez a sajátságos kialakítása a lakóházaknak a középkorban a gazdasági 
szükségletekhez alkalmazkodott. A ház tulajdonosa a budai hegyek szőlőtermését és borát házhoz 
szállítva, közvetlenül az utcáról eresztette le a pincébe. A hordókat borkorcsolyán csúsztatták 
le, erre vall a Szentháromság utca 3. sz. esetében a pinceajtó záródásának háromnegyed köríves 
kiképzése. 

H. Gyürky Katalin 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 9. SZ. 

A Szentháromság utca 9. sz. ház romjain a beépítést megelőzően kutatás folyt. A feltárás 
elsősorban az erősen megrongált emeletes lakóház falmaradványaira terjedt ki. Az épület korábbi 
szintjeinek meghatározására az épületen belül egy-két kutatóárkot húztunk. 

Az 1687. évi Haüy-féle térkép 83. sz. alatt a mai Szentháromság utca 9. és 11. sz. telket 
egynek jelöli. A néhány évvel később készült Zaiger 76-os számmal szintén csak egy telket jelöl 
ezen a területen. A kutatásnál feltárt, elfalazott ajtónyílások — a jelenlegi két ház között — is 
igazolják, hogy a XVII—XVIII. században összetartozott a két épület. A jelenlegi ház 1686-ban 
erősen megsérült középkori lakóház romjain épült újjá. A XIX. század végén történt kettéválasztás

nál az épületet oly erősen átalakítják, hogy a 
középkori alaprajza nem rekonstruálható. A 
Szentháromság utcai két helyiség É—D-i irá
nyú válaszfalában erősen megsérült, elszedett 
kőkeretes ajtó részletét bontottuk ki, amely
nek küszöbe a mai szint alatt 25 cm mélyen 
volt. A feltárt ajtót 1887 előtt zárták el a 
pincelejáróval, amelyet a XIX. század folya
mán szüntetnek meg. A Szentháromság utca 
7. sz. épülettel határos falak vizsgálatánál az 
emeleten a 7. sz. ház falában kisméretű, tég-
lány alakú, kőkeretes ablakot találtunk, ame
lyet eddig a 9. sz. ház második emeleti fala 
zárt el. A két hátsó, földszinti helyiségben 
öntött (terrazzo) padlót tártunk fel. Továbbá 
egy középkori válaszfalat, amely a jelenlegi 
fallal párhuzamosan fut és a jelenlegi szint léte
sítésnél került elbontásra (15. kép). K—Ny-i 
irányú faszerkezetű, török falrészletet bon
tottunk ki a Szentháromság utca felől eső 
második helyiségben (16—17. kép). 

Bertalan Vilmosné 

15. kép. Szentháromság utca 9. sz. Feltárt középkori, 
öntött padló részlete és a helyiség osztófala 
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16. kép. Szentháromság utca 
9. sz. Faszerkezetes 

török falrészlet 

17. kép. Szentháromság utca 
9. sz. A fal rekonstrukciója 

18. kép. Szentháromság utca 
11. sz. Újkori kövezés és 

középkori válaszfal a feltárt 
helyiségben 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 11. SZ. 

Beépítést megelőzően kutatás folyt a Szentháromság utca 11. sz. ház romjain. A feltárás 
elsősorban az erősen megrongált egyemeletes lakóház falmaradványaira terjedt ki. A korábbi 
szintek meghatározására az épületen balul egy-két kutatóárkot húztunk. 

Az épület egy fiókos dongaboltozatos traktusból és az épület teljes hosszában végigfutó 
E—D-i irányú folyosóból állott. A folyosóból nyílik az emeletre vezető lépcső és a pincelejárat. 
A sziklába vágott középkori pince a déli épületrész alatt K—Ny-i irányban helyezkedik el. A 9. sz. 
romos épület felé a földszinten és az emeleten a lépcső építésekor megszüntetett ajtókat talál-
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19. kép. Szentháromság utca 11. sz. 
Az épület középkori homlokzati 
falának maradványa 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 
Középkor 

i / / /i Késo-kózépkor * rórak 
777777A mii-m.százaa 

xx század 

20. kép. A Szentháromság utca 9—11. sz. épület alaprajza 

5Q2 



tunk (20. kép). Ez arra mutat , hogy a két épület a XVII—XVIII. század folyamán összetartozott. 
Az 1687. évi Haüy-féle térkép 83. sz. alatt a mai 9. és 11. sz. telket egynek jelöli. A néhány évvel 
későbbi Zaiger 76-os számmal szintén csak egy telket jelöl ezen a területen. Az épület leírásá
ban a pincékről és egy-két romos falról számol be: „Hat noch etwass von alten gemur und Keller." 

A kutatásnál megállapítható volt az Úri utca 25. számmal határos helyiségben, a mai szint 
alatt 15—20 cm-rel, egy nagyköves újkori padlószint és egy elbontott K—Ny-i irányú, 50—60 cm 
széles fal (18. kép). A két helyiség közötti jelenlegi válaszfal szintén a sziklára alapozott középkori 
alapokon épült újjá. Feltehető, hogy a két középkori fal eredetileg az Űri utca felé néző kapualjat 
határolta volna. Az újkori padló alatti középkori feltöltési rétegben edény égetésnél használt 
háromláb került elő. A Szentháromság utcai középkori zárófal a mainál valamivel beljebb húzódott. 
A jelenlegi padlószint 5—10 cm-es eltéréssel a középkorinak felel meg (19. kép). A pince középkori 
dongaboltozatának feltöltésében agyag háromlábat, színes ólommázas kályhacsempe részletét, 
kínai porcelán és török kályhaszem töredékeit találtuk. 

Bertalan Vilmosné 

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 20. SZ. 

Az 1944-ben elpusztult és 1952-ben teljesen lebontott épületből a kutatások megkezdésekor 
csak az északi és déli határfalak állottak. Az oldalfalak utca felé eső végén még 1952-ben előkerült 
egy-egy emelettartó konzol (21. kép), ezeknek egymástól elütő formái igazolják, hogy a mai telken 
eredetileg két keskeny kis középkori ház állott, amelyeken az idők folyamán — szintén az oldal
falak tanúsága szerint — különféle átalakításokat végeztek. Az északi épület alatti kőboltozatos, 
eredeti középkori pince ma is áll, a déli épület nem volt alápincézve. 

Nagy Emese 

Ű R I UTCA 4. SZ. 

Az Űri utca 4. sz. elpusztult lakóház 
területén már korábban végzett kutatások 
csupán a meglevő felmenő falakra terjedtek 
ki. A későbbi romtalanítás alkalmával a Bástya 
sétányi szárny kivételével az Űri utcai trak
tust teljesen lebontották. E szárnynak csak a 
szomszédos, Úri utca 2. és 6. sz. házakkal rész
ben közös tűzfala maradt meg napjainkig. A 
mai 6. sz. házzal közös északi tűzfal kutatása 
már 1957-ben megtörtént. 

Az 1959-ben végzett kutatás első
sorban a mai felszín alatti maradványok 
feltárására irányult, de természetesen nem 
hagyhatta el az előző években már kutatot t 
tűzfalak további részletes vizsgálatát sem. 
Az ez évi feltárások a Tóth Árpád sétányra 
néző traktusra is kiterjedtek. 

Az 1944—45-ben elpusztult épület ere
detileg részben két középkori lakóház telkén 
épült. A Haüy-féle 1687-es helyszínrajz szerint 
az említett ház helyén a 15. és 16. sz. épüle
tekállottak. E helyszínrajz méreteinek helyes
ségét a feltárások is igazolták. Ennek alapján 

21. kép. Táncsics Mihály utca 20. sz. Középkori 
konzol az épület falában 
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22. kép. Úri utca 4. sz. Az Úri utcai traktus pinceboltozata felett előkerült 
konzolok profilrajza 

megállapítható volt, hogy a jelenlegi kapualj az egykori 15. sz. ház eredeti 
középkori kapualjának felelt meg, amelyhez mindkét oldalon egy-egy 
traktus csatlakozott. Eddigi megállapításainkat igazolja a kapualj déli 
zárófalában a korábbi feltárások eredményeként már ismeretes kőke
retes, gótikus ajtónyílás is. A 15. sz.-hoz tartozó déli traktus azonban 
már az Űri utca 2. sz. épület része. A mai 4. és 6. sz. házak közös tűz
falán már korábban előkerült szintén gótikus kőajtókeretek viszont azt 
bizonyítják, hogy az északi elpusztult épület második fele már a Haüy-
féle 16. sz. ház déli lakrészét alkotta. Az i t t előkerült kőkeretek ugyanis 
profilált oldalukkal a jelenlegi Úri utca 6. sz. ház déli lakószobáiba néz
nek. Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy az Űri utca 6. sz. jelen
legi déli helyiségei az egykori 16. sz. ház kapualját képezték. Erre már a 
korábbi kutatások eredményei is rámutattak. A középkori 16. sz. 
épület eredetileg, eltérően a 14. sz. háztól — amely kéttraktusos 
volt —, csupán a kapualjból és a hozzátartozó déli traktusból 
állott. 

Az 1696-os Zaiger még a középkori állapotnak megfelelően a mai telekhatárokon belül két 
épületet jelez. Ezeknek száma azonban már 14, ill. 15-re változott. Utal az épületnek ekkor még 
meglevő középkori eredetű falaira és boltozataira, valamint pincéire, amelyeket még jó állapot
ban levőknek mond. A 15. sz. ház ekkor már újjáépített volt ós a parancsnok szállásául 
szolgált. 

A XVIII . század első felében épült újjá a régi falmaradványok felhasználásával az Úri 
utcai szárny a jelenlegi telekhatárokon belül. A Bástya sétányi traktus is ez időben készült. 

Az 1959. évi feltárások igen érdekes eredményekre vezettek mind az egyes építési korsza
kokat illetően, mind azok szerkezetére vonatkozólag. 

A kutatásokat az Űri utcai oldalon kezdtük meg az északi helyiségsor padlószintje alatti 
feltöltés eltávolításával. Ezen a területen az újabbkori tóglapadozat alatt a pince boltozatának 
szintjéig a feltöltés anyaga épülettörmelék és agyag volt, amelyből leletanyag egyáltalában nem 
került elő. A munkák során a feltöltés alatt megtaláltuk a korábbi, pincefödémet tar tó kőkonzolo-
kat, ill. azoknak részben meglevő csonkjait. A konzolok minden valószínűség szerint XIV. századiak. 
Profiljuk részben íves, részben lerézsüzött. Méreteik kis eltéréstől eltekintve lényegében azonosak 
(22. kép). Ugyané traktusban megtaláltuk a földszinti helyiségek közfalainak alapozását is 
(23. kép). A közfalak alapozását a konzolok felső szintjének magasságában a főfalak mellett, 
velük párhuzamosan húzódó egy-egy négyzet alakú gerendalyuk töri át. Némelyikben az egykori 
gerenda elkorhadt maradványait megtaláltuk (24. kép). Ezek szerint az épület e szárnyának 
XIV. századi földszinti alaprajzának rekonstrukciója lehetővé vált. Az első építési periódusban a 
ház e szárnyának földszintje — amely, mint már említettük, a 16. sz. épülethez tartozott — három 
helyiségből állott. Földszintjét éppúgy, mint a pincét síkfödém fedte. Ennek nyomát ugyancsak 
megtaláltuk az északi főfalban, az emelet magasságában in situ konzolcsonk alakjában. 

A második periódusban, amely valószínűleg a XV. század elején lehetett, a síkfödémeket 
boltozatokkal cserélik ki. Ebben az időben az alaprajz még követi a XIV. századi elrendezést. 
Az építkezés harmadik periódusában, amely már a XV. század végén vagy a XVI. század elején 
lehetett, az Űri utca felé eső két kisebb szobát egj helyiséggé vonják össze és az utcára merőlegesen 
futó, téglából falazott dongaboltozatos födémmel látják el. A második helyiség ily módon szükség
telenné vált ajtónyílását ekkor alakítják át falifülkóvé (25. kép). A volt utcára néző első helyiség 
egyszerű élszedessel díszített kőkeretes ajtónyílását továbbra is meghagyják a megnagyobbított 
helyiség bejáratának (28. kép). Ez utóbbi átalakításkor megtartott és most már az első és máso
dik helyiséget elválasztó, még XIV. századi közfal felmenő részének egy szakasza a második világ
háború pusztítását is túlélte. 

5Ö4i 



Az eredetileg második szoba délnyugati sarkában, a jelenlegi pince boltválla fölött egy 
téglából épült, de be nem fejezett boltindítást találtunk. Ugyané helyiségben a pince boltozatának 
támaszkodó két-két, téglából épült falmaradvány került elő, amelyek talán a boltozat merevítésére 
szolgálhattak. Az sem kizárt dolog azonban, hogy valamely későközépkori megkezdett közfal
alapozás volt (23. kép). 

Az említett helyiségek alatt részben sziklába vágott, egy traktusból álló pince húzódik. 
Ma is meglevő téglaboltozata a XV. század elején a földszinti helyiségek födéméinek cseréjével 
egyidejűleg készült. Eredeti lejáratát az Úri utcai szárny nyugati végében megtaláltuk (37. kép). 
Lépcsőzete nagy mészkőhasábokból készült, és a lejárat felső szakaszán részben még ma is megvan. 
Később, feltehetőleg a XVIII . század folyamán, a kőlépcső egy részét felhasználva falépcsőt készí
tettek. Az elpusztult falépcső helyének nyoma még jól megfigyelhető a lejárat oldalfalaiban. Úgy 
látszik, hogy a lejárat felső szakasza a szabadból indult és csak a második helyiség nyugati zárófalá
nak síkjában bukott az épület alá. Ezt igazolja a lejárat északi falában, az épület síkjával egybeeső 
in situ előkerült kő ajtókeret darabja. A pincét a részben átalakított lejárattal a legújabb időkig 
használták, a háború után részben betöltötték. 

A pince középkori dongaboltozata három szakaszban, de egy időben épült. A téglából-
tozatot ugyanis két helyen szépen faragott mészkő kvaderekből készült keresztirányú heveder 
szakítja meg. Az egyes kőhevederek felett helyezkednek el a földszinti helyiségek közfalai, amelyek 
— mint már említettük — XIV. századiak. Az elmondottak alapján fel kell tételeznünk, hogy a fő-
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23. kép. A mai Úri utca 6. sz. 
házhoz tartozott helyiségek feltárt 

középkori közfal alapozásai 

24. kép. Úri utca 4. sz. A közép
kori pince in situ egyik konzolja 

a közfalakban húzódó 
gerendalyukkal 



25. kép. Úri utca 4. sz. A falifülkévé átalakított 
ajtónyílás 

hevederek a pince síkfödémét tar tó konzolokkal 
egy időben épültek, azzal a kizárólagos céllal, 
hogy az épület köz falainak alapjául szolgálja
nak. E feltételezésünket igazolják a gerenda
lyukkal át tört és e kőhevederekre épített köz
falmaradványok. A kőhevederek teherbírása 
ugyanis köztudomásúlag sokkal nagyobb, mint 
a konzolokra helyezett gerendáké. így a 
földszinti ós az emeleti közfalaknak a heve
derek segítségével sokkal nagyobb szilárdsá
got biztosítottak. A közfalak ily módon való 
alapozása azért volt szükséges, mert a zúzott 
kőből vagy tisztán téglából épült közfalak 
hordására a konzol és a fagerenda elégtelen 
lett volna. A pince födémének kicserélésekor 
természetesen e hevedereket nem bontották 
le, egyrészt azért, mert a helyiségek korábbi 
elrendezését továbbra is megtartották, más
részt azért, mert e hevederek most már a 
dongaboltozat bordájaként azt ugyancsak 
erősítették. Ë meggondolást tovább foly
tatva felvetődik a kérdés, hogy vajon az 
eddig elmondottak alapján rekonstruálható-e 
valamely középkori épület földszinti és eme
leti helyiségeinek alaprajza a pince kőheve-
dereinek egyedüli ismeretében. Ha ugyanis a 
földszinti helyiségek közfalait külön e célra 
épített kőhevederekre alapozták a már em
lített okokból, mi sem természetesebb, mint 
hogy ugyané hevederek szolgáljanak az eme
leti közfalak hordására is. A jelen esetben 
ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a mai 
Üri utca 4. sz. északi szárnya helyén állott 
és Haüynél 16. házszámmal jelzett lakóház 
a XIV. században három földszinti és felette 
ugyanannyi emeleti helyiségből állott. 

Természetesen a kapualj feletti eme
leti részekre csak bizonyos fenntartásokkal 
vonatkoztathatjuk e rekonstrukciós lehető
séget. 

Boltozatok alkalmazásának esetében 
már más emeleti helyiségosztás is elképzelhető, 
mint a földszinté. Síkfödém esetében azonban 
csak az esetben, ha az emeleti hosszanti főfa
lak valamelyikén kő- vagy esetleg téglahe
veder nyomai felfedezhetők. 

26. kép. Úri utca 4. sz. A pincében feltárt kút 
metszetrajza 



27. kep. Úri utca 4. sz. A kapualj déli falában feltárt közép- és újabbkori ajtónyílások, és ülő-, 
valamint falifülkék és konzolok 

Az épület falai eredetileg zúzott mészkőből épültek, de a későbbi javítások alkalmával 
téglát is használtak. Különösen az északi falban gyakori a tégla-javítás. Déli zárófala a Haüy-féle 
helyszínrajz 15. sz. házának északi falával épült egybe. 

Az "Űri utca 4. sz. ház telkének déli, nagyobbik részén a középkori 15. sz. lakóház kapualja 
és északi szárnya állott. Az i t t végzett feltárás során a pince dongaboltozata feletti betöltés alatt 
előkerült az egykori síkfödémet tar tó három-három ép állapotban levő, íves kiképzésű kőkonzol 
in situ (29. kép). A kapualjtól északra állott t raktusnak csupán egy helyiségét sikerült alapraj-
zilag tisztázni. A tőle nyugatra feltételezhető további helyiségek a múlt században létesített fél
körös alaprajzú lépcsőház építésekor semmisülhettek meg. A kaputól északra levő földszinti 
helyiség XVIII. századi padlástóglával burkolt padozatának kis részlete is előkerült. 

28. kép. Az Úri utcára néző helyiség gótikus bejárati ajtajának rajzai 
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Pincéjének dongaboltozata ugyancsak a XV. században épülhetett. A boltvállak falazata 
vastagabb, mint maga a boltozat. Az Űri utca felé egy kürtőszerűen kiképzett középkori szellőző
nyílása van. Az eredetileg egyszintes pincét később még egy boltozattal megosztották. 

A középkori kapualj jelenleg is meglevő déli falában elfalazott közép- és újabbkori nyílá
sokat, valamint fülkéket részben feltártuk (27. kép). Ugyancsak kibontottuk a már 1952-ben 
előkerült gótikus ajtónyílás elfalazását is. Az újabbkori téglákkal vegyes kővel törtónt 
elfalazás a korai barokk időkben történhetett. Az ajtó kőkeretének elszedett profilja van, amely 
a küszöbtől kis magasságban élmegállításban végződik (30. kép). A kapualj felé néző oldalán 
falzolás, a jobb oldali kávában pedig két — a sarokvas elhelyezésére szolgáló — lyuk látható. 
Küszöbszintje a kapualj jelenlegi nívója alatt került elő. I t t is, mint az Űri utca nyugati oldalán 
fekvő, eddig feltárt házaknál, a kapualjak a sétány felé lejtősen futnak. 

Ezután a tárgyalt gótikus ajtókerettől nyugatra eső falszakaszon mutatkozó, középkori 
téglákból épült ívek alatti elfalazásokat bontottuk ki (31. kép). Az említett irányban, a kőkerettől 
kis távolságra egy szegmentíves ülőfülkét találtunk, amelynek kávái az ívhez hasonlóan szintén 
téglából falazottak. Az ülőfülke téglával vegyes elfalazása részben a XVIII . század elején történ
hetett, amikor ezzel egy időben a fülke egy szakaszát teljesen megsemmisítve, abba kőhasábokkal 
keretezett ajtónyílást vágtak. A fülke profilja elszedett, belső felén újabbkori meszelt vakolattal. 
Ülőpadja középkori falazótéglával burkolt (32. kép). 

Az ülőfülkébe a XVIII. század elején belevágott ajtónyílás kőkerete téglavörösre festett, 
külső oldalán falzolással. A szemöldökkő fölött húzódó teherhárítóív kis méretű középkori téglákból 
falazott, mindkét kávakő alatt pedig néhánysoros tégla aláfalazás látható. Az ajtó küszöbe ugyan
csak téglából készült. 

Az említett ülőfülke, ill. ajtónyílás mellett egy másik elfalazott ajtónyílás nyomait találtuk. 
E helyen már a középkorban is ajtónyílás lehetett, amely a déli traktus második földszinti helyi
ségébe vezetett. Erre enged ugyanis következtetni az in situ előkerült küszöbkő töredéke és a 

hozzá csatlakozó bal oldali kávakő marad
ványa. A kávakő belső síkjának vonalában 
egy felfelé men'ő fal varrat figyelhető meg 
(33. kép). Ezt a középkori ajtónyílást a 
XVIII. század folyamán átépítették, még
pedig oly módon, hogy a kőkeret nagy részét 
kiszedve nyílását megmagasították és meg
szélesítették. A kapualj felé néző oldalon 
elfalazták, és így egy belső falifülkét ala
kítottak ki belőle. Elfalazása barokk-kori 
téglákkal vegyes kővel történt, valamint 
néhány másodlagosan beépített gótikus borda
töredék felhasználásával. A nyílásnak bal 
oldali részén egy sor vastagságban Cl jel
zésű téglafelfalazás van. Ugyané téglákból 
készült a falifülke boltozata is, valamint 
jobb oldali béllete. Az in situ előkerült bal 
oldali keretkő mellett egy darabon elbontot
tuk a már említett egysoros téglafelfalazást, 
amely mögött a keretkő belső síkjának vona
lában megtaláltuk az ajtóbéllet középkori 
vakolatának maradványát. A falifülke belső 
bélletét többszörös újabbkori festék- és mész
réteg borította. A mai Űri utca 2. sz. ház föld-

29. kép. Űri utca 4. sz. A mai kapualjból nyíló 
északi helyiség pinceboltozata felett feltárt in situ 
konzolok 
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30. kóp. Úri utca 4. sz. A déli falban levő gótikus ajtó nézete, alap- ós metszetrajza 

szinti helyiségében levő falifülkét feltehetőleg a múlt század végén vagy e század elején történő 
átépítés alkalmával szüntethették meg. 

A csúcsíves kőkeretes ajtónyílástól keletre eső falszakaszon ugyancsak előkerült egy 
középkori téglából falazott szegmentíves ülőfülke igen rossz állapotban levő részlete. Ezt is — 
hasonlóan az előbb tárgyalt ülőfülkéhez — falifülkóvé alakították át, megsemmisítve ezzel a 
középkori ülőfülke nagy részét. Profilja ennek is elszedett. A fülkének faliszekrénnyé történő, 
azonos módon való átalakítása is egy időben történhetett. Megszüntetésük is valószínűleg azonos 
időben történt. 

A kapualj barokk kori boltozata teljesen elpusztult. Ma már csupán ívindításának csekély 
maradványai láthatók. A boltozás maradványa felett emeletmagasságban egy íves profilú kőkon-
zol van in situ, ettől kissé keletebbre pedig egy kiszedett konzol helyének elfalazása figyelhető meg. 
A meglevő kőkonzol ma már az egyetlen maradványa a kapualj XIV. századi síkfödémenek (27. kép). 

A kapualj jelenlegi zárófalának nyugati végében több másodlagosan felhasznált, gótikus, 
tagozott kőtöredék látható. Ezek talán a ház egykori építészeti részletét alkották. 

A kapualjban levő ajtónyílások küszöbének, valamint a kapualj eredeti szintjének megál
lapítása céljából húzott kutatóárokban a természetes szikla mélységéig hatoltunk le. Az árokban 
sem közép-, sem barokk-kori kövezetnek vagy egyéb szintnek nyomát sehol sem találtuk, mert 
a terület a csatornázások folytán már bolygatott volt. A jelenlegi udvarszinttől 1—1,20 m mély-
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31. kép. Űri utca 4. sz. A kapualj déli falában feltárt közóp- és barokk-kori maradványok 

32. kép. Űri utca 4. sz. A barokk 
kori ajtónyílás és középkori 
ülőfülke nézete és alaprajza 



ségben már a szikla húzódik. Ez is azt bizonyítja, hogy az épületnek e helyen volt az eredeti közép
kori kapualja. A vári lakóházak és a velük kapcsolatos pincék eddigi kutatásai alapján ugyanis 
arra a megállapításra jutottunk, hogy a XIV—XV. századi építkezések idején a kapualjat soha 
sem pincezték alá. Az itteni épületek pincéinek legtöbbje részben sziklába vágott. 

A Bástya sétányi traktus kutatása alkalmával a sétány felőli bejárat, valamint a tőle 
délre fekvő lakószoba padozata alatt feltártuk egy részben sziklába vágott, szabálytalan alap
rajzú középkori pince maradványát. A pince egykori síkfödémét tar tó egyik konzol in situ 
i t t is előkerült (34. kép). Szemben levő párjának már csak csonkja van meg. A pince fala 
az "Űri utcai szárny középkori falaihoz hasonlóan zúzott kőből épült. Északi zárófalát a természetes 
sziklafal alkotja (35. kép). A Haüy-féle helyszínrajz 15. számmal jelzett lakóépületének északi 
zárófala ugyancsak egy vonalba esik a pincének már említett északi zárófalával. Bár a kutatás 
során nem sikerült e két épületrész összefüggéseit teljesen feltárni, ennek ellenére azt kell feltéte
leznünk, hogy az említett pincerész és a felette levő traktus ugyancsak a 15. sz. házhoz tartozott . 
A pince ÉNy-i sarkában a természetes sziklába vágott ovális alaprajzú kút egy részletét tá r tuk fel 
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33. kép. Úri utca 4. sz. A kapualj 
déli falának nyugati végében levő, 
falifülkévé átalakított középkori 

ajtónyílás maradványa 
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34. kép. Űri utca 4. sz. A Bástya sétányi szárny 
alatt levő pince nyugati zárófalában előkerült konzol 
in situ 

(26. kép). A kutat a mai udvarszinttől számí
tott 6,80 m mélységig tisztítottuk ki. A betöl
tésből egy gótikus, tagozott kő és nagy 
mennyiségű XVIII. századi kerámia került 
felszínre, annak bizonyságául, hogy a kútnak 
e szakaszát a XVIII. század végén tölthették 
be. A 6,50—6,80 m közötti mélységben azon
ban már XIII—XIV. századi töredékeket 
találtunk. 

A kútház céljaira épült pince nyugati 
zárófalának folytatásában megtaláltuk a fö
lötte állott középkori épület földszinti homlok
falának maradványát (36. kép). Sajnos a kút
ház lejáratát nem sikerült feltárnunk a mun
kában akadályozó barokk falak miatt. Nagyon 
valószínű, hogy az eredeti lejárat a jelenleg 
felette levő barokk-kori épület lépcsőfeljárója 
alatt van. 

E traktusban még a sétány felől nyíló, 
a bejárattól délre levő többi helyiségben és az 
udvarra néző kis kamrában, valamint magá
ban a bejáratban végeztünk kutatásokat. 

A kamrában a padlószint alatt kőből 
falazott téglaboltozatú barokk szennycsator
nát találtunk, amelynek iránya K—-Ny-i 
volt. A barokk-kori épület kamrájának 
déli zárófalalapozása alatt 2,22 m mélységben 
egy átlag 5 cm vastagságú, leletanyag nélküli 
földréteg volt. Ez alatt egy K—Ny-i irányú, 
kőből épült középkori falmaradványt leltünk, 
amely viszont a kútház keleti zárófalához 
csatlakozik. 

A Bástya sétányra néző legdélibb lakó
szobában húzott kutatóárokban az épület hom
lokfalának barokk-kori alapozását ós a korábbi 
padlószintek maradványát találtuk. A mai 
épület falainak legtöbbje részben pilléreken, 
részben pedig korábbi falmaradványokra 
támaszkodó hevedereken nyugszik. Az it t 
előkerült pillér a sziklára épült. A helyiség 
déli zárófala mellett ugyancsak a sziklára épült 
L alakii, téglából rakott falcsonk látható 2,35 m 
mélységben. Az említett falmaradványon és a 
sziklán vastag égési réteg húzódott, amely 

35. kép. Üri utca 4. sz. A Bástya sétányi pince északi 
falát alkotó levésett sziklafal 



36. kép. Úri utca 4. sz. A Bástya sétányra néző 
középkori épületszárny földszinti homlokfalának 

nmradványa 

az épület pusztulására utal. Az épület déli záró-
fala — amelynek vakolatát az udvarra néző 
helyiségben is levertük — az emelet magassá
gáig sárba rakott zúzott kövekből épült. A fal
ban egy másodlagosan befalazott reneszánsz 
párkány töredék látható. A fal feltehetőleg 
későközépkori, de az sem kizárt, hogy török 
eredetű. 

A sétányra vezető kijárat melletti 
helyiségben — amelyet már a középkori pin
cével és kúttal kapcsolatban említettünk — 
az épület főfalait tartó kő- és tóglahevedere-
ket találtunk. A padlószint alatt i t t is téglából 
és kőből falazott szenny csatornák futnak a 
bástyafal irányában. A szoba déli sarkától 
északra, 2,14 m távolságra, K—Ny-i irányú, 
vegyes falazatú közfal maradványa került 
elő, amely a jelenlegi padlószint magasságáig 
a csatlakozásoknál jól nyomon követhető volt. 
Ez a közfal a jelenlegi épületnek első barokk
kori periódusából származik. A délkeleti 
sarokban a szikla feletti humuszra rakott 
középkori eredetű kőpadozat kis részlete 
került elő. 

Mindkét helyiségben, továbbá a sé
tányra vezető kijáratban húzott kutatóárokban a barokk-kori alapozások mélységéig a feltöltésből 
XVII. század végi, XVIII . század eleji leletanyag, főleg kerámia került elő. 

E szárnynak északi felében csak kisebb vakolatleveréseket végeztünk, amelyek eredmé
nyekónt megállapítható volt, hogy a földszint i t t eredetileg egy barokk teremsorból állott, amelyet 
csehsüvegboltozatok fedtek. Jelenlegi térkialakítása — amelynek során a pilléreket közfalakkal 
kötötték össze — a XIX. század folyamán történhetett. 

Az épület udvarán is húztunk néhány kutatóárkot. Ezek egyikében a XIX. századi 
macskakővel burkolt udvarszint került felszínre, amely alatt a Cl jelzésű téglaburkolat volt 
található. Az TJri utcai és a Bástya sétányi traktust összekötő elpusztult épület helyén végzett 
feltárások eredményeként néhány barokk kori helyiség falmaradványait és kővel burkolt pado
zatát találtuk meg. 

Az Űri utca 4. sz. házban végzett feltárások eredményeit röviden a következőkben összegez
hetjük: Az elpusztult épület helyén a közép
korban két épület állott, éspedig a déli
nek a kapualja és egy — az Úri utcára néző — 
szárnya a hozzá tartozó Bástya sétányi trak
tussal, a másiknak, az északinak pedig egy 
szárnya. Mindkét lakóház a XIV. században 
épült, ós helyiségeit, valamint kapualját kon
zolokon nyugvó síkfödém fedte. Az északi 
épületnek a mai telekre átnyúló szárnyá-

37. kép. Úri utca 4. sz. A 6. sz. házhoz tartozott 
középkori pincelejárat feltárt maradványa 
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38. kép. Az Úri utca 26—28. sz. ház földszinti alaprajza (Horler F. felmérése) 

ban ebben az időben három földszinti helyiség volt. A déli lakóház — eredetileg kéttraktusos 
épület — ideeső részében csupán egy földszinti lakóhelyiség volt megállapítható. Ehhez a közép
kori épülethez tartoztak a Bástya sótányi részen feltárt maradványok. Az itt állott épület az 1686. 
évi visszafoglaláskor, vagy az 1723-ban a közelben levő lőporraktár robbanása következtében 
keletkezett tűzvész alkalmával pusztult el. Pincéje azonban a benne levő sziklába vágott kúttal 
részben megmaradt. 

A mai épület helyén állott két középkori lakóház síkfödómót a XV. század folyamán — 
feltehetőleg annak még az elején — téglából épült dongaboltozatokkal cserélik fel. Az északi 
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épület földszinti alaprajzi elrendezése ekkor még nem változik meg. A XVI. század elején az Űri 
utcára néző és a tőle nyugatra levő helyiséget egy szobává vonják össze, amelyet azután az utca 
vonalára merőlegesen húzódó dongaboltozattal fednek. Ekkor szüntetik meg az egyik kőkeretes, 
gótikus ajtónyílást is. 

A visszafoglalás során elpusztult épületeket a XVIII . század első felében újjáépítették a 
régi maradványok felhasználásával. Ekkor építik át a kapualj déli falában levő ajtónyílást és 
ülőfülkéket, ugyanakkor az északi épület középső földszinti helyiségének egyik bejáratából fali
fülkét csinálnak. Kapualjának 1944-ben elpusztult barokk boltozata ebben az időben készülhetett. 

Bástya sétányi szárnya a XVIII . század elején épült, középkori alapfalak felhasználása 
nélkül. 

Oerő Győző — Q. Sándor Mária 

Ú R I UTCA 26—28. SZ. 

Az elpusztult Úri utca 26. sz. épület a középkorban a jelenlegi 24. sz. háznak északi traktu
sát alkotta. Haüy 1687-es helyszínrajzán ez volt a 30. sz. ház. Az 1696-os Zaiger szerint már mint 
önálló épület szerepel, amely ekkor a 27. számot viseli. Ebben az időben még megvannak a közép
korból származó jó falai, boltozatai, valamint ugyancsak középkori pincéje. 

A feltárás e házra vonatkozólag aránylag nem sok eredményt hozott. Ezeket röviden az 
alábbiakban foglalhatjuk össze. 

A középkori ház e szárnya a XV. század elején épülhetett. Pincéje — amely jórészt ma is 
épségben van — dongaboltozattal fedett. Az eredetileg egyszintű pincét a későbbiekben — fel
tehetőleg a korai barokkban —- egy dongaboltozat közbeiktatásával kétszintessé alakítják át. 
A felső pince boltozata egy szakaszon, az Úri utcai homlokzaton, egy kürtőszerűen kiképzett szellőző 
ablakba torkollik. Az 1945 utáni betöltéséből 
néhány gótikus, tagozott kő került elő, felte
hetőleg az it t állott középkori épület architek
túrájából. Az említett kövek a romok eltakarí
tásakor kerültek jelenlegi helyükre, így eredeti 
elhelyezésük ma már nem állapítható meg. 

A lakóház földszintjén a feltárt közfa
lak tanúsága szerint három helyiség lehetett 
(38. kép). 

A 24. sz. ház északi tűzfalának föld
szintjén egy függőleges fal varrat figyelhető 
meg, amelynek jobb oldala egy kis szakaszon 
armírozott. Valószínű, hogy az elpusztult má
sodik traktus utcai helyiségébe vezető ajtó
nyílás lehetett e helyeken. 

A mai Úri utca 28. sz. telken állott 
középkori lakóház — Haüy helyszínrajzán a 
3l-es —- kapualjból ós a hozzá csatlakozó 
egyetlen északi szárnyból állott. Űri utcai 
főhomlokzatának a Haüynél szereplő hossz
mérete ós a mai felmérés adatai között csak 
lényegtelen eltérés mutatkozik. Az 1696-os 
Zaiger már a 28. számmal jelzi; hasonlóan a 
mai házszámhoz. A Haüy-féle helyszínrajzon 
jelzett, hozzá északra csatlakozó 32. sz. ház 

39. kép. Az Úri utca 28. sz. középkori kapualja 
kőburkolatának részlete 
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40. kép. Az Úri utca 28. sz. 
nyugati végében levő egykori 
földszinti helyiség részlete 

41. kép. Az Úri utca 28. sz. el
falazott pincelejárata 

ekkor már nincs meg. Helyét az új területrendezés alkalmával kiegyenesített ,,Schwaben Gasse" 
foglalja el, amelynek vonalvezetése a mai Szentháromság utca vonalával egyezik. Középkori ere
detű falai, boltozatai és pincéje ebben az időben még jó állapotban vannak. A XVIII. század folya
mán épült újjá a középkori falak részbeni felhasználásával. Arányi Lajos a XIX. század második 
felében még látta eredeti állapotában az épület gótikus, szegmentíves kapukeretót és a kapualj 
dongaboltozatát. A kapualjban „sajátos szelelőrés" volt látható. Mindezek az 1884. évi átépítés 
alkalmával semmisülhettek meg. 

A feltárás alkalmával előkerült az épület eredeti középkori kapualjának macskafejes kőbur
kolata (39. kép). A kapualjból nyíló jobb oldali helyiségek bejárata előtt a kőburkolat némileg 
szabályos és sima felületű burkolókövekből készült. A kövezés minden valószínűség szerint késő 
középkori eredetűnek látszik. Az eredeti kapualjat az 1884. évi átépítés alkalmával megszüntették, 
és azt kisebb, téglából épített helyiségekkel osztották meg. Az egyik ilyen helyiségben a macska
fejes kőburkolat szintje alól XIV. századi kerámia került elő. A XVIII. században történt újjáépítés 
során a kapualj déli falának hátsó, nyugati szakaszát, valamint az északit majdnem teljes hosszban 
zúzott kövekből épített falköpennyel erősítették meg. A földszint alaprajzi elrendezését nem sikerült 
teljes egészében megállapítani. Feltételezhető azonban, hogy az két vagy három helyiségből állott 
(38. kép). Az északi határfalához csatlakozó egyik közfalnak mindössze egy egész csekély részletét 
találtuk meg. A kapualjból nyíló sarokhelyiség barokk-kori, deszkával burkolt feljárati lépcsőit is 
megtaláltuk, a legalsó lépcsőfok bal sarkában az in situ sárkaparó vassal. Az említett földszinti 
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lépcsőfeljáró helyén hasonló jellegű középkori részletet nem találtunk. Tőle nyugatabbra ugyancsak 
előkerült egy kővel és téglával vegyesen elfalazott feljárat, amelynek azonban lépcsőfokai már 
jóval korábban megsemmisültek, de nyomai az oldalfalakon még eléggé megfigyelhetők. 

Az előbb említett feljáró mellett — attól ugyancsak nyugatra — újabbkori téglákkal befala
zott, barokk kőkeretes pincelejáratra bukkantunk (41. kép). A lejárat küszöbét egy kőhasáb, lépcső
fokait pedig kőlapok alkották. A pincét a második világháború után háborús romokkal töltötték be. 
A pincelejáró barokk kori, és valószínű, hogy az eredeti középkori lejárat helyén épült. Donga
boltozata téglából falazott. A lejárattól jobbra levő ajtónyílása egyszerű, elszedett kőkerettel 
szegélyezett. A lejáratból balra nyíló pincerész a Szentháromság utcára merőlegesen húzódó féldon
gával boltozott, amely ugyancsak középkori téglából készült. Mindkét pincerész középkori eredetű. 

A nyugati telekhatár végében levő alacsonyabb szintű pinceszakasz felett egy szénraktár
nak használt kamra található, amelynek padozatát barokk-kori padlástégla fedi (40. kép). A kamra 
kapualjból nyíló bejárata modern téglával volt elfalazva. A helyiség nyugati zárófala — amely 
egyben a jelenlegi telekhatárt is jelzi — késő középkori eredetű. 

42. kép. Űri utca 28. sz. A ház 
középkori kapualjának részlete az 

elfalazott ajtónyílásokkal és a 
gótikus pillérhez tartozó árkádív 

részletével 
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Az említett falban egy újabbkori ajtónyílást vágtak. Téglaboltozata a háború folyamán 
beomlott, ma már csak ívindításának maradványai láthatók. 

A kapualj északi határfalának nyugati végében, a nyugati zárófal csatlakozásánál e falak 
részbeni elbontásakor egy XIV. századi, nyolcszög keresztmetszetű oszlop került elő; a hozzá tartozó 
árkád ívének nyugati indítása pedig in situ volt található (43. kép). Az oszlop egyszerű, elszedett 
lábazaton nyugszik, amely egy szintben van a kapualj feltárt kövezetével. Fejezete hiányos (44. kép). 
A mészkőből faragott pilléren a Szentháromság utca 4. sz. ház udvari homlokfalába benyúló, homok
kőből faragott, széles élszedésű ívrészlet ül, rajta vörös festés nyomaival. Az ív külső síkjának vona
lában, a 4. sz. háznak a 28. sz. ház telkére néző tűzfalán az első emelet magasságáig húzódó falvarra
tot látunk, amely az elpusztult XIV. századi épület egykori udvarra néző emeleti homlokzatának 
vonalát jelzi. Eszerint a XIV. századi épület — amely a mai Szentháromság utca 4. sz. ház telkére 
is átterjedt — emeletes volt (42. kép). 

Az Úri utca 28. sz. ház helyén állott középkori épület hátsó, udvari t raktusa árkádos kiala
kítású volt, úgy mint azt az Úri utca 38. sz. vagy az Országház utca 2. sz. házaknál láthatjuk. Ezt 
az árkádsort a XV. századvégén történt nagyarányú átépítés alkalmával szüntették meg,'részben 
elfalazva, részben pedig elbontva. 

43. kóp. Úri utca 26—28. sz. A kapualj északi falának 
nyugati végében levő feltárt középkori pillér 

maradványa 

44. kép. Úri utca 26—28. sz. A gótikus pillér rekonstrukciós rajza 
az ívindítással (Ilosfai J . felmérése) 



45. kép. Úri utca 30. sz. A fennmaradt földszinti északkeleti helyiség nyugat felől nézve 

Az Űri utca 26—28. sz. épületek helyén végzett kutatások eredményeit röviden a követ
kezőkben összegezhetjük. 

A 26. sz. épület eredetileg a ma is meglevő Úri utca 24. sz. háznak volt a középkorban a 
második, északi traktusa. E traktus földszintje eredetileg három helyiségből állhatott. Középkori 
tagozott kövek csak az újabbkori feltöltésből kerültek elő. Pincéje kétszintes, és mindkettőnek 
boltozata téglából készült. A felső közép-, az alsó barokk kori. 

Az Űri utca 28. sz. elpusztult lakóház helyén állott emeletes középkori épület kapualjából 
és egy északi irányban hozzá csatlakozó lakrészből állott, amely a XIV. század végén, de legkésőbb 
a XV. század elején épülhetett. Udvarra néző nyugati szárnya árkádos kiképzésű volt. Az árkádok 
íve elszedett volt, rajta vörös festék nyomait találtuk. Nyílásait még a középkorban, feltehetőleg a 
XV. század végén vagy a XVI. század elején falazták el. Középkori dongaboltozatos pincéjében 
egy kőkeretes, gótikus ajtónyílás van. Földszintje három lakóhelyiségből állhatott. 

Kapualjának későközépkori kőburkolata, főfalainak pedig barokk köpenye van. Az eredeti 
kapualjat a XIX. század végén az átépítéskor részben feltöltik, részben pedig átalakítják, és mint 
kapualjat megszüntetik. 

Az eredetileg nyugatabbra terjedő középkori telket a visszafoglalás u tán megrövidítették 
ebben az irányban. Erre utal a mai Szentháromság utca 4. sz. tűzfalán előkerült árkádsor marad
ványa. 

Oerő Győző 

ŰRI UTCA 30. SZ. 

A mai telek helyén a középkorban a Haüy-fóle térkép szerint a 34. sz. ház egyik fele és a 33. 
sz. ház állt s egy keskeny utcácska húzódott. Az 1696. évi Zaiger csak a ház méreteit írja le, állapotá
ról nem említ semmit. Ebben az időben az Űri utca 32. sz. épülettel együtt gr. Riccardy Péter tulaj
dona. 1705-ben mindkét telket megkapja a klarisszák bécsi rendháza, tőlük veszi meg a mai Úri 
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46. kép. Úri utca 30. sz. Emelettartó konzol a meg
maradt helyiség déli falán 

utca 30. sz. telket Widermann János György 
kádármester és neje. így a Haüy-féle térképen 
jelzett 34. sz. ház déli fele a klarisszák idején, 
ill. a Widermann-féle vásárláskor kapcsolód
hatott ide. Az idők folyamán több átalakítá
son ment keresztül. Az épület 1944-ben erősen 
megsérült, s maradványait csaknem teljes egé
szében lebontották. 

A kutatások megkezdésekor az Úri 
utca 30. sz. házból csak az északkeleti földszin
ti helyiség maradványai álltak fenn: az utcai 
homlokfal, az Űri utca 32. sz. kapualjával 
közös északi s a szabadon álló déli oldalfal, 
valamint a helyiség középkori téglákból épült 
dongaboltozatának egy része (45. kép). Ezeken 
a részleteken s még egy-két kisebb falmarad
ványon kívül az épület többi részét lebontot
ták a talajszintig. 

1952-ben az épület területén a KÖZTI 
folytatott építészettörténeti kutatásokat. Erről 
készült dokumentációjukban a kutatást végző 
Csemegi J. és Czagány I. megállapították, hogy 
1. az TJri utca 30. sz. ház északi felén megma
radt helyiség eredetileg a mai Úri utca 32. sz. 
(Haüy szerint 34. sz.) házhoz tartozott, 2. a tő
le délre levő, Haüynél 33. sz. középkori háznak 
a nyomai nem maradtak fenn, 3. az Űri utca 
32. sz. kapualjjal közös fal a XV., a vele szem
ben levő déli fal és a boltozat a XVI. század 
elejéről, még a török előtti időből származik. 

Az 1959. év elején végzett kutatások 
bizonyos mértékig kibővítették, ill. megváltoz
ta t ták a korábban kialakult véleményeket. 

A kutatások során feltárásra került a 
lebontott ház teljes alaprajza, valamint a fenn
maradt helyiség belsejének egyes részletei. 

A fennmaradt helyiséggel kapcsolatos 
kutatások a falak és a boltozat korát s egy
máshoz való viszonyát, a falak ós a pincebol
tozat kapcsolatát szándékoztak tisztázni, vala
mint esetleges eredeti padlószint maradványok 
kibontását célozták. Sajnos, a helyiség belsejé
ben sem eredeti középkori rétegre, sem közép
kori padlószint maradványra nem akadtunk, 
mivel a pincét a kutatóárokban talált téglák 
tanúsága szerint az újkorban újraboltozták. 

47. kép. Űri utca 30. sz. A középkori utca helye 
kósőközópkori csatornával 



48.-kép. Úri utca 30. sz. Az épület alapra jza s a falak építési időpontjai, valamint az épület metszete 



A pince belsejének vizsgálata megerősítette ezt a bolthát tégláival is bizonyított datálást. A pince 
boltvállainak és oldalfalainak megerősítése szintén újkori, a falmag azonban eredeti. A pincefalnak 
a bolt vállak támaszkodási pontja fölött levő szakaszán ugyanis, a feltehető középkori padlószint 
vonala alatt, letörött konzolok nyomai látszanak: az északi falon kettő, a délin pedig egy. Ezek bi
zonyítják, hogy a pince fedése eredetileg nem boltozott, hanem konzoloktól tar tot t síkfödém volt. 

A helyiség keleti (Úri utca felőli) zárófala XVIII . századi. Ebben az időben a homlokfalat 
egy nagy félkörív törhette át. Ugyanez a megoldás folytatódik az Uri utca 32. sz. épület homlokza
tán is (KÖZTI dokumentáció), így feltehetően a klarisszák által végzett átalakítással hozható kap
csolatba. (Hasonló megoldással más vári házakon is találkoztunk már.) A földszinti boltozat s az 
utóbbi fal viszonyának vizsgálatakor jól látszott, hogy a kettő nem épült egyszerre, s hogy a korábbi 
időből megmaradt leegyenesített, de kissé kicsipkézett szélű dongaboltozathoz később építették 
hozzá a mai homlokfalat. A boltozat sehol sem volt a homlokzat falába bekötve. 

A helyiség északi határfala, mint említettük, közös az Uri utca 32. sz. ház kapualjának déli 
falával, tehát mindenképpen a XV. századra tehető. A rajta keresztül a kapualjba vezető közép
kori ajtót elfalazták. A közös fal nyugati szakaszán az újkori szint vonala alatt vöröses, középkori
nak tűnő falfestés nyomai látszanak. A festés alja s a letörött pincekonzol teteje nagyjából meg
szabja a helyiség eredeti középkori szintjének helyét. 

A fennálló helyiség déli fala az idők folyamán igen sok átalakításon ment keresztül. A Ose-
rnegi— Czagány-féle KÖZTI dokumentáció szerint ez a fal a XVI. század elején, közvetlenül a török 
idők előtt épülhetett, mert falrakása nem egyezik meg az északi faléval; annál durvább kövekből, 
helyenként tóglatörmelékkel készült, s szerintünk ugyanebből az időből származik a még középkori 
téglákból felépített földszinti dongaboltozat. 

Az tény, hogy a két egymással szemben levő fal rakása nem egész egyforma, azonban a déli 
fal eredeti falmagjából annyira kicsi részlet maradt meg, s az is annyira foltozott, hogy nem merjük 
teljes határozottsággal állítani: a két fal bizonyosan különböző korszakokban készült. A déli 
fal metszetének s a fal felületeinek vizsgálatakor látjuk, hogy a falat áttörték és elfalazták, kivülről 
megerősítették és újra burkolták, annyira, hogy a ma is meglevő újkori átjárótól nyugatra eső 
szakaszon szint fölött az eredeti falmagból már semmit sem találunk. Maga a földszinti 
boltozat azonban mindezeknek az egymást sorozatosan követő kiváltásoknak az idején megmaradt 
eredeti helyén, kivéve a boltozatnak a nyugati szakaszát, ahol — bár az eredeti középkori téglákat 
használták fel — igen jól látszik az újabbkori toldás, részben az eredeti szakasz és a toldás talál
kozásában levő varratvonalon (2. kép), részben a nyugat felől szabadon álló oldalon, ahol metszet
ben Játhatjuk, hogy a téglák, amelyeknek sugáralakban kellene el helyezkedniük, egy ponton - a 
két különböző korú részlet találkozásánál —- ók alakban futnak össze (45, 48. kép). 

Azt, hogy a déli falon az előbbiekben eredetinek nevezett kis falszakasz tényleg az eredeti 
középkori fal maradványa, két olyan tény támasztja alá, amelyre a KÖZTI dokumentáció nem tér 
ki. Az egyik akkor tűnik fel, ha délről, tehát a lebontott épületrész felől, kívülről nézzük a helyiség 
déli falát. I t t az utca felőli zárófal folytatásában, emeletmagasságban, a déli zárófalból kiemelkedő 
emelettartó konzol látszik ki eredeti helyén, tehát az alatta levő falmagnak is eredetinek kell lennie 
(46. kép). A konzol jelenléte felvet egy másik problémát: arra kell belőle ugyanis következtetnünk, 
hogy a Haüy által 34. számmal jelzett ház volt a korábbi, ehhez épült hozzá később a 33. szám
mal jelzett keskeny kis épület, amelynek északi zárófala közös volt a 34. sz. ház déli falával s amely
nek emeletét a közös határfalon elhelyezett konzol tar tot ta . Másképp nem magyarázható, hogy 
miért áll a konzol a másik ház felé fordulva. A közös határfalat támasztja alá az a megfigyelés is, 
hogy semmiféle kettős fal nyoma nem látszik it t az alapfalak között sem. Másik bizonyítékunk a 
falmag eredeti voltára a szint alatt a pince mennyezetét tartó konzolcsonk, amelynek megfelelőjét 
— amint már említettük — az északi oldalon is megtaláltuk. 

Az Űri utca 30. sz. telek középső szakaszán, ott ahol a Haüy-fóle térképen a 33. számmal 
jelzett épület állott, középkori nyomok nem voltak. A terület alján újkori dongaboltozat húzódik. 

A telek harmadik, déli harmadát szintén teljes egészében feltártuk majdnem a sziklaszintig, 
ill. a terület délkeleti sarkában magát a sziklaszintet is megkerestük. A területet három oldalról fal, 
nyugat felől földfeltöltés szegélyezi. Az újkori épületnek ez a szakasza szerencsére nem volt alá-
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pincézve. A kibontott törmelék és földréteg alól két ívesen hajló alapvonalú, kőburkolásos csatorna 
került elő, ezek a feltárt terület nyugati szakaszán futhattak össze (47 — 48. kép) ; a csatornának ezt a 
szakaszát azonban már korábban elbontották. Az északi irányból jövő csatornaszakaszt az Űri 
utca 30. sz. telek középső szakaszán az előbbiekben említett újkori dongaboltozat építésekor levág
ták. A dél felől idekanyarodó csatorna felsőbb szakasza követhető a területet délről lezáró fal 
belsejében, így a fal a csatornával egyidős. A Haüy-térkép szerint a csatorna fölötti területen ház 
nem volt, hanem itt keskeny utcácska húzódott. A csatorna fölött találtunk egy nagyköves szintet, 
amely a legfelső útszint maradványa lehetett. A csatorna — a réteg viszonyok tanúsága szerint — 
későközépkori lehet. A nagyköves, csatornát fedő útszint alatt ugyanis három korábbi, szintgyanús 
réteg került elő, ezek a csatorna építése előtti időből származnak. Magának a csatornának az alja 
is az egyik (felülről számított harmadik) kemény szinten nyugszik. A csatorna szerkezete, felépítése 
is arra vall, hogy már a későközépkorban keletkezett, ugyanis nem készült már olyan szépen 
faragott és összeillesztett kövekből, amelyek általában a klasszikus középkori csatornák jellemzői. 
A csatorna alját, oldalfalait és fedőlapjait kissé durván hagyott, inkább hasított, mint faragott 
felületű kőlapok alkották. A csatorna alapozása szabálytalan kövekből készült. A déli oldalról jövő 
csatornánál a szerkezet még jobban kivehető, az északi már sokkal rongáltabb állapotban van, s a 
csatorna alját borító lapos köveket kivétel nélkül kitermelték. A köveken kopás nyoma csak igen 
gyéren látszik, így a csatorna hosszú életű nem lehetett. Valószínűleg a fölötte futó utcaszakasz 
beépítésével szerepe megszűnt, márpedig az 1696. évi Zaiger már épületet jelöl a Haüy-féle térké
pen szereplő utcácska helyén. 

A területen előkerült leletanyag sajnos nem datálja pontosan a rétegeket, sok középkori 
— közöttük XII I . századi —• töredék volt benne. 

Nagy Emese 

Ű R I UTCA 41. SZ. 

Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes sarokház volt. 1944—45-ben súlyos sérüléseket 
szenvedett, 1946-ban romtalanították, majd 1952-ben a határfalak kivételével lebontották. 

A telek már a XI I I . században is beépített volt, ennek bizonyítékát az északi tűzfal föld
szintjén láthatjuk. I t t a két íves fülkével tagolt fal román technikával, hasított kövekből épült; 
ugyancsak hasított kövekből készültek a fülkék ívei is. Felette, az emelet magasságában boltoza
tos teremmaradvány látható (49. kép). Kora a faragott részletei (falívek és gyámkövek) alapján 
a XII I . század végére, vagy a 1300-as évek elejére tehető.7 Ezt a korai épületet a XVI. században 
átépítették, ugyanakkor a telek keleti végében különálló épületet emeltek. Az 1687. évi Haüy-féle 
térkép ugyancsak egy épületet jelöl (71. sz.), de az 1696. évi Zaiger 67. és 68. sz. alatt kettőt említ. 
1952-ben, amikor a romos épületet lebontották, a kutatás során—amelyet Czagány István v é g z e t t -
világosán kitűnt, hogy a telken valóban két épület állott. Az Űri utca felé tekintett a nagyobb épü
let (ennek tartozéka a boltozatos emeleti terem), ennél jóval kisebb volt az, amely a telek észak
keleti végében, az Országház utca 16. sz. ház nyugati zárófala mellett állott. 1686-ban a két épület 
erősen megrongálódott, 1703-ban építették újjá. 

A jelenlegi feltárás során alapos kutatást nem végezhettünk, mert az elvégzett földmunkák 
csupán a tervezési feladatok megkönnyítését célozták, régészeti kutatásra szinte alig nyújtottak 
lehetőséget. A pincék teljes feltárására sem került sor. Ennek következtében új eredményeink cse
kélyek. Feltártuk a középkori boltozatos terem alatti földszinti helyiség déli határfalát. Amennyi
ben a földszinti állapotnak felel meg az emeleti — biztonsággal állíthatjuk, hogy az emeleti boltozott 
terem egy boltszakasz szélességű volt. Kisebb kutatások nyomán kitűnt, hogy a terület erősen 
sziklás, sok helyütt, pl. az Országház utca 16. sz. épülettel határos területen a fennálló falak mentén 
leásva közvetlenül a mai szint alatt 10—25 cm-re sziklát találtunk. 

A legjelentősebb leletre a Dárda utcára néző homlokzati falban akadtunk, ahol egy nagy
méretű, íves záródású, Gerő Győző megállapítása szerint törökkori kapu jobb oldali keretkövét 
tár tuk fel vakolateltávolítás és falbontás útján. Megtaláltuk a kapu lábazati kövét és ívének 
indítását is. Lábazati kő gyanánt középkori párkánykövet használtak fel. A kapu teljes feltárását 
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49. kép. Úri utca 41. sz. Északi falrészlet, a középkori boltozott terem maradványa 

Gerő Győző végezte. Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az építkezés megkezdése előtt alapos 
régészeti feltárást végezzünk, mert bizonyosra vehető: a falak tüzetes megkutatása és a ma 
még törmelékkel teli pincék kitisztítása számos új, értékes eredményre vezetne. A ház helyreállításá
val kapcsolatban javaslatot tet tünk mind a középkori boltozott teremmaradvány, mind a törökkori 
kapu helyreállítására és bemutatására. 

Lóosy Erzsébet 

J E G Y Z E T E K 

1 Pataki V., A budai vár középkori helyrajza. l Szepesy Sándor építész tervei 1936-ból a Fővá-
Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 257. rosi Tervtárban. 

2 Oerevich L., Gótikus házak Budán. Bud. Rég. 5 Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 1959. 
XV. köt. Bp. 1950, 178—179. s Részletes leírásuk, felmérésük és fényképük 

3 Az 1947. évi műemléki kutatások felmérési e kötet más helyén, 
rajzait Csemegi József készítette el; a Vármúzeum 7 Oerevich i. m. 
rajztárában vannak. 
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DENKMALFORSCHUNG AN HÄUSERN DES BURGVIERTELS VON BUDA 
IM JAHRE 1959 

FORTUNA-STRASSE 4 

Auf dem heutigen Grund des Hauses stan
den ursprünglich drei mittelalterliche Gebäude. 
Im Laufe der Forschungen setzten wir die 
Umrisse der Häuser fest und auch das mittel
alterliche Straßenniveau vor der dem Fortuna-
Durchgang zugekehrten Fassade des Gebäudes 
kam zum Vorschein. Von den ursprünglich 
mittelalterlichen Mauern des später zu einem 
Gasthof umgebauten Hauses blieb fast nichts 
erhalten. 

E. Nagy 

SZENTHÁROMSÁG-STRASSE S 

Auf dem Hausgrund Szentharomsag-Straße 
3 stand ein einstöckiges, zweiachsiges, bis zum 
Erdgeschoß ursprünglich mittelalterliches Haus, 
das im Jahre 1945 von einer Bombe zerstört 
wurde. Unsere Quellen: die Karte von Haüy 
(1687), der Zaiger (1696) und Arányi (1877) 
erwähnen es als ein mittelalterliches Haus. 
Die Forschungen stellten noch einige Frag
mente des stehenden Mauerwerkes fest, im 
Trakt des Erdgeschosses die Hälfte eines halb
kreisförmigen, geschnitzten Türrahmens, ebenso 
wie den südlichen von den erhalten gebliebenen 
Kellerräumen als mit einem ursprünglichen mit
telalterlichen Gewölbe versehenen Raum. Der 
Keller hat eine Stiege gegen die Szentharomsag-
Straße und einen Türrahmen aus Haustein, 
durch dessen Öffnung die Weinfäße in den 
Keller gerollt wurden. Nach der hier beendeten 
Forschung kamen im Burg viertel an mehre
ren Stellen ähnliche Kellertüren zum Vor
schein, die von der Straße zugänglich waren. 
Die hier beschriebene Tür ist also charakteri
stisch für die Architektur des bürgerlichen 
Wohnviertels der Burg. 

K. H. Gyürky 

TÁNCSICS MIHÁLY-STRASSE 20 

Auf dem schmalen, kleinen Hausgrund 
standen ursprünglich zwei mittelalterliche Ge
bäude. Beide hatten ein von Konsolen getra
genes, vorspringendes Stockwerk. Von den in 
den heutigen Außenmauern zum Vorschein 
gekommenen Konsolen sind die des einen Ge
bäudes schief abgekantet, die des anderen bo-
genartig. Von den vollkommen zugrundegegan
genen Gebäuden blieb beim nördlichen der 
mittelalterliche Keller erhalten, das südliche 
Haus hatte keinen Keller. E. Nagy 

ŰRI-STRASSE 4 

Die im Gebäude bereits früher durchge
führten Forschungen erstreckten sich nur auf 
die stehenden und auf die seitdem zum Teil 
abgerissenen Mauern. Die jetzige Freilegung 
bezweckt sowohl die Erschließung der Einzel
heiten unter dem Niveau — einbegriffen auch 
den Trakt der Bástya-Promenade — als auch 
die Klärung der Zusammenhänge der mittel
alterlichen Teile. 

An der Stelle des zugrundegegangenen Wohn
hauses standen im Mittelalter ursprünglich zwei 
Häuser, die auf dem Haüyschen Lageplan aus 
dem Jahre 1687 die Nr. 15 bzw. 16 führten. 
Demnach bestand das südliche Gebäude Nr. 
15 aus zwei Teilen mit einer Toreinfahrt in der 
Mittelachse, ferner das Gebäude Nr. 16 aus dem 
Südflügel und dem dazugehörenden nördlichen 
Toreingang. Während der früheren Forschun
gen ließ sich feststellen, daß die zur Zeit im 
Gebäude Nr. 4 befindlichen Überreste teils zu 
dem Gebäude Nr. 15, teils zu Nr. 16 gehörten. 
Die zugrunde gegangene Toreinfahrt und der 
ihr angeschlossene Teil stellten den nördlichen 
Teil des Hauses Nr. 15 dar und sein jetziger 
zweiter Teil war bereits der Wohnraum des 
Hauses Nr. 16, dessen ursprünglicher Torein
gang jedoch heute zu dem südlichen Wohn
raum des Hauses Uri-Straße 6 gehört. 

Im Jahre 1696 erwähnt der Zaiger, dem 
mittelalterlichen Zustande entsprechend, zwei 
selbständige Häuser auf dem Grund, auf dem 
noch ursprüngliche Fragmente zu sehen sind. 
Der Flügel in der Uri-Straße wurde in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts neu erbaut und der 
Teil auf der Bástya-Promenade kann auch zu 
dieser Zeit entstanden sein. 

Sowohl in dem der Uri-Straße als auch der 
Bástya-Promenade zugekehrten Teil zeigten 
die Freilegungen sehr interessante Ergebnisse. 

In der südlichen Seitenwand der Toreinfahrt 
legten wir die bereits früher zum Teil sichtbar 
gewordenen Fragmente frei. Hier kamen u. a. 
zwei aus Ziegeln gemauerte Sitznischen mit 
Segmentbogen zum Vorschein. Im 18. Jahr
hundert — vermutlich schon am Anfang — 
wurde an der westlichen Nische eine steinum
rahmte, rotgemalte Türöffnung herangebro
chen. Indem man die Steinumrahmung zum 
Teil bestehen ließ, wurde gleichfalls im west
lichen Ende der Toreinfahrt an der Stelle einer 
gotischen Tür, eine Wandnische gebildet, deren 
Öffnung jedoch bereits in das Erdgeschoß des 
heutigen Hauses Nr. 2. führt. Ähnlich wurde, 
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wahrscheinlich zur gleichen Zeit, Anfang des 
18. Jahrhunderts, die an dem östlichen Mauer
abschnitt befindliche Sitznische zur Wand
nische umgebaut. Wir haben auch zum Teil die 
in Spitzbogen auslaufende, mit Abkantung ver
zierte, steinumfaßte Türöffnung zwischen den 
beiden Sitznischen freigelegt. Die Tür führte in 
den südlichen Trakt des mittelalterlichen Hau
ses Nr. 15. 

Überreste des Bodens der Toreinfahrt ka
men nirgends zutage, es konnte nur festgestellt 
werden, daß es zu der Bástya-Promenade ab
schüssig lief und öfters verändert wurde. Die 
Toreinfahrt war nicht unterkellert, ein weiterer 
Beweis dafür, daß die Toreinfahrt des Gebäu
des ursprünglich sich an diesen Ort befand. 

Die Steinkonsole „in situ" in Stockwerk
höhe an der hier beschriebenen südlichen 
Mauer deutet an, daß im 14. Jahrhundert die 
Toreinfahrt mit einer flachen Decke abge
schlossen war. 

Nach Abtragung der Aufschüttung zwischen 
dem Kellergewölbe des von der Toreinfahrt 
nördlich gelegenen Teiles und dem Boden des 
Erdgeschosses sind in der nördlichen und süd
lichen Mauer je drei Konsolen ,,in situ" von 
gleichem Maß und Profil zutage gekommen. 
Demnach war auch der Keller des Hauses aus 
dem 14. Jahrhundert mit einer flachen Decke 
abgeschlossen, die man im Verlauf des 15. 
Jahrhunderts mit einem aus Ziegeln gebauten 
Tonnengewölbe ersetzte. 

Während der Forschungen im Teil der Bás
tya-Promenade legten wir die Überreste eines 
mittelalterlichen Kellers frei, der zu diesem 
Gebäude gehörte, der — wie der darin befind
liche Brunnen — davon zeugt, daß hier ein 
Brunnenhaus war. Die flache Decke des Kellers 
wurde auch hier von Konsolen mit Bogenprofil 
gehalten, von welchen eine ebenfalls ,,in situ" 
zum Vorschein kam. Die Kellermauer bildete 
teils der natürliche Felsen, teils war sie aber 
aus Steinbrocken gebaut. Aus dem Keller und 
einem Teil des Brunnens kam Barockkeramik 
und aus den tieferen Schichten des Brunnens 
Keramik aus dem 14.—15. Jahrhundert ans 
Tageslicht. Beide —• Keller und Brunnen — 
wurden vermutlich zu Beginn des 18. Jahr
hunderts zugeschüttet. 

Wir haben die Aufschüttung zwischen dem 
Kellergewölbe und dem Bodenbelag in dem zu
grunde gegangenen Haüyschen Haus Nr. 16 
unter dem zweiten Nordflügel ausgehoben, 
wobei auch hier die Konsolen ,,in situ" her
vortraten, auf welchen, vor dem Gewölbe die 
flache Decke ruhte, wie auch das Fundament 
der bereits früher abgetragenen Zwischen
wände des Erdgeschosses. Im Zusammenhang 
damit gelangten wir zu sehr interessanten Fest
stellungen. Im Fundament der bereits erwähn
ten Zwischenwand fanden wir Balkenstellen am 
oberen Rand der Konsolen, in denen sogar noch 

Holzreste erhalten waren. Es unterliegt daher 
keinem Zweifel, daß diese Zwischenwände mit 
der flachen Decke gleichzeitig, d. h. in der 
ersten Bauzeit des Hauses errichtet wurden. 
Als wir das sich unter den Räumen hinziehende 
und ebenfalls mittelalterliche, aus Ziegeln ge
legte, wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert 
stammende Kellergewölbe untersuchten, be
merkten wir, daß es unter den zwischen den 
Räumen gezogenen Zwischenwänden durch 
Haustein-Gurtbögen unterbrochen ist. Aus dem 
bisher Gesagten läßt sich folgern, daß die Zwi
schenwände der auf Konsolen ruhenden fla
chen Decke durch die erfolgte Ni veau Verschie
bung auf Steinen mit größerer Tragfähigkeit 
basiert wurden. Führen wir den Gedanken 
weiter, so erhebt sich die Frage, ob sich die 
ursprüngliche Raumeinteilung des über dem 
Keller liegenden Geschosses auf Grund der im 
Kellergewölbe befindlichen Steine rekonstruie
ren läßt. Das zum Haüyschen Haus Nr. 16 
gehörende Erdgeschoß bestand ursprünglich 
aus drei Räumen, die noch im Mittelalter in 
zwei Räume umgebaut und mit Tonnenge
wölbe abgedeckt worden sind. Die nunmehr 
unnötige Türöffnung hat man zu einer Wand
nische umgebaut. Die Steinumfassungen der in 
die verschiedenen Räume führenden Türen 
blicken mit ihrer Profilseite in die Richtung der 
südlichen Wohnräume des heutigen Hauses Úri-
Straße 6 und bestätigen dadurch, daß sich dort 
im Mittelalter tatsächlich die Toreinfahrt be
fand. 

Weiterhin fanden wir am westlichen Ende 
dieses Teiles den teilweise umgeänderten mit
telalterlichen Kellerabstieg. 

An dem bisher behandelten Hausteil waren 
auch mehrere Ausbesserungen aus der Barock
zeit zu beobachten. 

Im Verlauf der Freilegungen der der Bástya-
Promenade zugekehrten Seite kamen au!3er 
dem bereits ausführlicher beschriebenen mit
telalterlichen Brunnenhaus und Brunnen mit
telalterliche senkrechte Mauer werke und Stein
pflaster, ferner barockzeitliche und neuere 
Überreste ans Tageslicht. Hier waren zwei 
Barockbauperioden festzustellen. Aus den Ein
schüttungen kamen in großer Menge keramische 
Stücke aus dem 18. Jahrhundert zum Vorschein. 
Die weitere Forschung förderte an mehreren 
Stellen auch das Hofpflaster aus der Barock
zeit zutage. Oy. Gero 

ŰRI-ST RASSE 26—28 

Das während des zweiten Weltkrieges zu
grunde gegangene Wohngebäude Uri-Straße 26 
bildete im Mittelalter die zweite Raumreihe des 
Nordteiles des heutigen Hauses Nr. 24. Im 
Lageplan Haüys aus dem Jahre 1687 ist dieses 
Haus mit der Nr. 30 bezeichnet. Im Jahre 1696 
war es schon ein alleinstehendes Haus, das 
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noch in gutem Zustand befindliche mittelalter
liche Mauern und Gewölbe hatte. Im Laufe der 
Forschung kamen „in situ" mittelalterliche 
Kunstformen überhaupt nicht zum Vorschein. 
Es konnte nur so viel festgestellt werden, daß 
der auch heute noch vorhandene Keller mittel
alterlichen. Ursprungs und zweigeschossig ist. 
Die Teilung des inneren Kellerraumes erfolgte 
in der Zeit nach der Rückeroberung mit einem 
aus Ziegeln gefertigten Tonnengewölbe. Das 
Tonnengewölbe des oberen Niveaus ist mittel
alterlichen Ursprunges und hat eine kaminartig 
ausgebildete Fensteröffnung auf der Seite der 
Uri-Straße. Die Einstürze nach dem Jahre 1945 
brachten einige Steine gotischen Profils zum 
Vorschein, vermutlich aus dem zugrunde ge
gangenen Hause. 

Die in Erdgeschoßhöhe der nördlichen 
Brandmauer des Hauses Uri-Straße 24 sicht
bare zugemauerte Wandpartie ist vielleicht der 
Rest der Türöffnung, die als Zutrit t in die 
zweite Raumreihe des nördlichen Teiles diente. 

Wie es die freigelegten Grundmauern be
zeugen, dürften im Erdgeschoß 3 mittelalter
liche Räumlichkeiten gewesen sein. 

An der Stelle des Hauses Uri-Straße 28 
stand im Mittelalter nach dem Lageplan von 
Haüy das Wohngebäude Nr. 31, das aus einer 
Toreinfahrt und einem sich daran in nördlicher 
Richtung anschließenden einzigen Teil bestand. 
Nach dem Zaiger aus dem Jahre 1696 waren 
der Keller, die Gewölbe und die Mauern mit
telalterlichen Ursprunges damals noch in gutem 
Zustand. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts war auch die ursprünglich segment-
bogige gotische Torumrahmung noch gut er
halten. 

Im Laufe der Freilegung kam auch die mit 
Steinkopfpflaster belegte mittelalterliche To
reinfahrt zum Vorschein. Die Einfüllung unter 
dem Pflaster barg Keramik aus dem 14. Jahr
hundert. Als das Haus im 18. Jahrhundert 
umgebaut wurde, hatte man vor die nördliche 
und südliche Wand der Toreinfahrt einen aus 
Stein gemauerten Mantel gesetzt. Auch fanden 
wir den holzbekleideten Stiegenaufgang, der 
sich mit einem nach Norden öffnenden Torein
gang in einem nach Osten blickenden Raum 
aus der Barockzeit befand. Im westlichen Teil 
desselben Teiles kam auch der mittelalterliche 
Kellerabstieg zum Vorschein, dessen gegen
wärtig barocke steinumfaßte Türöffnung zum 
Teil erhalten geblieben ist. Es kam im Erdge

schoß noch eine andere Türöffnung zutage, 
deren Steinumrahmung wie auch die zum Raum 
führenden Stiegen fehlten. 

Das aus dem Mittelalter stammende, aus 
Ziegeln gebaute Tonnengewölbe seines Kellers 
verläuft senkrecht auf die Uri-Straße zu, ihm 
ist „in situ" ein steinumfaßter gotischer Tür
rahmen angebracht. 

Im westlichen Ende der nördlichen Grenz -
mauer der Toreinfahrt, beim Anschluß der 
westlichen Abschlußmauer wurde „in situ" 
ein Pfeiler mit oktogonalem Querschnitt aus 
dem 14. Jahrhundert gefunden, mit dem Be
ginn eines sich in westlicher Richtung anschlie
ßenden Arkadenbogens. Den Pfeiler mochte 
man noch im Laufe des Mittelalters eingemauert 
haben und zu gleicher Zeit ist wahrscheinlich 
auch ein Teil der Arkaden vernichtet worden. 
Der Pfeiler selbst ruht auf einem würfelförmi
gen Sockel, sein Kapitell ist mangelhaft. Auf 
den Resten des Arkadenbogens sind die Spuren 
einer roten Bemalung zu sehen. Demnach 
bilden sie den westlichen Arkadenteil des 
Hauses aus dem 14. Jahrhundert das sich hier 
befand. Dieser Arkadenteil erstreckte sich bis 
auf den Hausgrund Szentharomsag-Straße 4. 

Im Erdgeschoß des Gebäudes befanden sich 
wahrscheinlich ursprünglich 3 Räume. 

Oy. Gero 

V Rl-STBASSE 30 

Auf dem Ort des heutigen Baugrundes 
standen nach der Haüyschen Karte die eine 
Hälfte des Hauses Nr. 34, das Haus Nr. 33 
und es verlief dort noch ein schmales Gäßchen. 
Während der Forschungen stellte es sich heraus, 
daß die eine Hälfte des von Haüy mit der Nr. 
34 bezeichneten Hauses auf den Grund des 
Hauses Üri-Straße 30 steht, dagegen bilden die 
Toreinfahrt und der nördliche Flügel den Teil 
des heutigen Gebäudes der Uri-Straße 32. Das 
Haüy sehe Haus Nr. 33 war ein schmales Ge
bäude mit einem Flügel und wurde — wie es 
die zum Vorschein gekommenen Konsolen be
zeugen — neben dem Haus Nr. 34 erst später 
erbaut. Von den mittelalterlichen Mauern dieses 
Hauses ist nichts zutage gefördert worden. Im 
südlichen Drittel des Bodens der heutigen Uri-
Straße 30 kam das von Haüy angegebene 
Gäßchen, darinnen die Überreste eines spät
mittelalterlichen Kanals zum Vorschein. 

E. Nagy 
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A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÜZEUM 
LELETMENTÉSEI ÉS ÁSATÁSAI AZ 1959. ÉVBEN 

A Múzeum ásató munkája — sokkal inkább, mint az előző év folyamán — a nagyarányú 
és gyors ütemben végzett fővárosi építkezéseknek volt függvénye. Az alábbi jelentésekben csupán 
egy tervásatás szerepel, az összes többi lényegében leletmentő kutatásnak vagy kisebb hitelesítő 
ásatásnak tekinthető. 

Jelentősebb kőkori emlék egy nyéllyukas baltán, rézkori lelet az albertfalvai péceli 
kultúrájú telep nyugati metszetének anyagán kívül nem került elő. További lakógödrök 
feltárásával lényegesen gazdagodtak azonban a lágymányosi korabronzkori lakótelepre vonatkozó -
ismereteink. A csepeli Cementipari V. területén fekvő korabronzkori temető sírjainak feltárásával 
egyidőben sikerült rábukkanni a temetőhöz tartozó lakóhelyre is. A temetőtől északra vont kutató
árokban és a Duna-parti szakadék metszeteiben jelentkező gödrök és leleteik alapján legalább 
10 000 m2-re tehető e ma még beépítetlen őstelep kiterjedése. A sziget keleti partján, a Hajós utca 
és a Hollandi út találkozásánál végzett leletmentés szintén korabronzkori teleprészt hozott fel
színre. Fontos korabronzkori leletnek bizonyult a békásmegyeri Kossuth Lajos üdülőparton meg
mentett sír is, amelynek anyaga még a harangalakú edények kultúrájához tartozik. E sír és 
a szomszédságában levő sírnyomok alapján ma már hozzávetőleges képet alkothatunk magunknak 
Budapest egyik legsajátosabb őskori kultúrájú temetőjének fekvéséről. 

A vaskort csupán a Mogyoród útja környéki, La Tène G-ig használt szkíta temető képviselte, 
a La Tène D-t a soroksári tangazdaság szórványlelete. 

1959-ben is folytatódott az utóbbi évek —római kori viszonylatban — egyik legsikeresebb 
és legnagyobb arányú leletmentése a Meggyfa utcában és környékén. Az Aquincumi Múzeum 
munkaközössége új helyiségek feltárásával tisztázta az 1958-ban előkerült villa teljes alaprajzi 
képét és elhatárolta a szomszédos épületmaradványoktól. A kutatómunka során újabb, pannóniai 
vonatkozásban egyedülálló mozaikpadlók kerültek felszínre. Freskótöredékekből ma már a fal
festések stílusára is következtethetünk. A Meggyfa utca környékén végzett leletmentések több 
kisebb-nagyobb lakó- s gazdasági épületrész és sír feltárásával módot nyújtottak fontos topográfiai 
megállapításokra is. Végleg bebizonyosodott, hogy a canabae északi része a Meggyfa utcáig sűrűn, 
tovább a polgárváros felé eső terület csak gyéren volt beépítve. E terület a későrómai korban 
temetkezési helyül szolgált. 

Kevesebb eredményt könyvelhet el a I I I . kerületi leletmentésekből az aquincumi tábor
kutatás. A Polgár utcában előkerült falak egy részének rendeltetése még tisztázásra vár, a többi 
fal lakóház alapfalának bizonyult. Nem adott egyelőre lehetőséget alaprajzi elképzelésre az Arany
árokban, a Bécsi úti Kísérleti Lakótelepen és a Flórián téri nagyfürdő területén talált egy-két 
fal-, ill. padlórészlet sem. 

A táborvárosi későrómai temetkezés adatai újabb sírok anyagával gyarapodtak a Bécsi út, 
a Bogdáni út és a Szőlő utca területén. Közülük a temetkezés módja miatt a Szőlő utcai kettős 
sírt, a mellékleteket tekintve a Bécsi úti sír ókeresztény gyűrűjét kell kiemelnünk. 

Több ízben folyt preventív és operatív leletmentés az albertfalvai canabae területén. 
Preventív leletmentések eredményeképpen az északi canabae területén a limes út egy szakaszát, az 
ú t két oldalán pedig főként gazdasági jellegű létesítmények maradványait sikerült feltárni. Jelentős 
mértékben járult hozzá a nyugati canabae történetének és kiterjedésének tisztázásához a dunaúj-
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városi'gázvezeték építésével kapcsolatos operatív leletmentés is. Különleges figyelmet érdemel 
a Mogyoród útja környékén, a dv.mi limes terület meglepő közelségében feltárt szarmata teleprész. 

1959-ben is a népvándorlás- és honfoglaláskorból került elő a legkevesebb anyag. A rákos
palotai honfoglalástelepen talált avar edényt és a pesterzsébeti Marx Károly úti honfoglaláskori 
lova^temetkezés fegyver-, ékszer- és lószerszám-maradványait, sajnos, már csak feldúlt sírokból 
lehetett megmenteni. 

A Múzeum középkori osztályát elsősorban a Várnegyed házainak restaurálásával és fog
híjainak beépítésével kapcsolatos műemléki kutatások foglalkoztatták. E munkákról, amelyeket 
a BTM a Budapesti Fővárosi Tanács VB VIII. osztályának közvetlen megbízásából végzett, 
a kutatók a megfelelő fejezetben számolnak be. Az alábbi összefoglaló jelentés várnegyedi viszony
latban csupán azokat a leletmentéseket tartalmazza, amelyek e megbízáson kívül történtek, vagy 
amelyeket az újjáépítéssel kapcsolatos falbontások, tereprendezések és várfal-helyreállítások tettek 
szükségessé. 

E munkák során több, eddig ismeretlen építészeti részlet: ülőfülke, bejárati és ablaknyílás, 
lépcsősor, udvarburkolat, pince, kút stb. került elő, fontos dokumentumaként az egyes lakó
házak (Uri utca 8, 32, 40, Tárnok utca 11, Országház utca 2) építéstörténetónek. A Mária Magdolna
templom helyreállítása az északi kápolna gótikus boltozatának megfigyelését és építési periódusai
nak szétválasztását eredményezte. 

Igen sok másodlagos elhelyezésű faragott kőemlék megmentésére nyílt lehetőség az 
építészeti részleteket eltakaró újabbkori falakból, különösen a Hess András tér 2. sz. egykori 
iskola földszinti falának bontási anyagából. 

A vári erődrendszer újjáépítésével kapcsolatos középkori kutatások egyelőre csak részlet
eredményeket hoztak. A kutatógödrökben és árkokban megfigyelt leletek és szintek főként már 
ismert falszakaszok korhatározását tet ték bizonyosabbá. Eddig ismeretlen épület csupán a Halász
bástya és az Iskolalépcső közötti szakaszon jelentkezett. Maradványait kutatója a közelében levő 
domonkos kolostorral hozza kapcsolatba. 

Örvendetes jelenség, hogy a műemléki helyreállítások és 1 akóházépítkezések a középkori 
Pest területén is mind több alkalmat adnak az eddig csupán történeti forrásokból és egykorú 
metszetekről ismert építmények lokalizálására. Az V. kerület területén folyó építkezések a pesti 
városfal részleteit hozták felszínre a Múzeum körút 23—25. sz. ház telkén. Remélhető, hogy az 
Apáczai Cseri János utcában az egykori színház-rondella helyén még hátralevő földmunkák, fő
képpen pedig a tervezett épület előterében várható tereprendezések módot nyújtanak majd 
e jellegzetes körbástya falainak feltárására is. 

A másodlagosan elhelyezett kőemlékek megmentésének fontosságát jellemzően bizonyítja 
az a feliratos vörösmárvány töredék, amely az Egyetem utca 14—-Ferenczi István utca 2—6. 
sz. telken csatornafcdlapként került elő. E töredék pontosan illeszkedik ahhoz a szintén feliratos 
törtdékanyaghoz, amelyet egy szintén reneszánszkori timpanonnal együtt a mai Egyetemi 
Könyvtár helyén volt ferences kolostor barokk falából bontottak ki. Az összetartozó kőemlékek 
minden valószínűség szerint Pesten állt jelentékeny Mátyás-kori épület kapujának maradványai. 
(Lásd Zakariás G. Sándor jelen kötetben közölt tanulmányát.) 

Az V. kerületben végzett műemléki kutatások egyik legérdekesebb eredménye az a közép
kori öntött alapfalrészlet, amely a csatlakozó szintek és leleteik tanúsága szerint a XV—XVI. 
században már megvolt, és amelyre a Szerb utcai barokk templom szentélyét ráépítették. Az alap
falrészlet, sajnos,, nem elegendő az egykori épület rendeltetésének megállapításához. További fel
tárását a fölötte levő templom akadályozza. 

A törökkor emlékeinek kutatása 1959-ben kizárólag a Várnegyed területére, ill. az azt övező 
erődrendszerre korlátozódott. Eredményeiből szintén csak azt közöljük, amire nem a Fővárosi 
Tanács VB VIII. osztályának közvetlen megbízása adott lehetőséget. 

A vári házak műemlékkutatásainak törökkori eredménye az Úri utca 40. sz. ház udvar
burkolata, kútjának magasítása ós kőkerete. A jelentésekben szereplő lakóházak igen kevés jelleg
zetesen török részletet őriztek meg. Töröknek csupán az Űri utca 41. sz. ház néhány falrószlete 
bizonyult és annak a kapunak a kőkerete, am elyet a ház Dárda utcai homlokzatának barokk fal-
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köpenyéből sikerült kibontani. E kapu a török polgári építészetnek egyetlen ilyen budai emléke. 
A másodlagos eredetű kőemlékeket főként török sírkövek képviselték. 

x\ vári erődrendszer-kutatás törökkori vonatkozásban eredményesebbnek bizonyult, mint 
középkori szempontból. Leletmentő feltárásokkal napfényre került Kászim pasa bástyájának északi 
ívrészlete és gerendarácsos szerkezete. Sikerült kiásni a Savanyúleves bástya kazamatarendszerének 
jelentékeny részét, a Véli bej és Esztergomi rondella között egy alagútszakaszt a hozzá csatlakozó 
járattal, és tisztázni az ún. Aranybástya és a hozzátartozó erődfal részleteinek feltárásával a Duna
parti török vízművet védő bástyarendszer teljes topográfiai helyzetét. 

Az 1959. évi leletmentő munka a hódoltság korát követő időszakból elsősorban a megkutatott 
vári erődrendszer barokk kori helyreállítására és korszerűsítésére hozott adatokat. A vári épületek 
bontási munkálatainak megfigyelése módott nyújtott a Domonkos-kolostor helyén létesített, 
szintén barokk kori katonai raktár és műhely építéstörténetének tisztázására. A Várnegyeden kívül 
a budai oldalon az egykori Szent jakabfalva területén végzett — középkori szempontból negatív 
jellegű — kutatás néhány XVIII . századi ópületnyom és egy temetőrész feltárását eredményezte. 

A pesti oldalon jelentkező újabbkori épületmaradványok közül a Dimitrov téren állt 
barokk kori épület — valószínűleg a sóház —- pincefalrészlete érdemel említést. Egyébként 1959. 
évi leletmentéseink — újkori viszonylatban — főként a főváros egykori kúthálózatára vonatkozó 
ismereteinket gyarapították. 

Az ismertetett leletmentések közül természetszerűleg a földmunkákat és építkezéseket 
megelőző preventív leletmentések bizonyultak a legeredményesebbeknek. A földmunkákkal és 
építkezésekkel párhuzamosan folyó operatív leletmentések csak abban az esetben hoztak jelentő
sebb tudományos eredményt, ha lehetőség volt a földmunkákkal egy időben vagy azokat közvet
lenül követően a kutatóterület kiszélesítésére és ily módon a lelőkörül menyek alaposabb meg
vizsgálására. Egyébként meg kellett elégednünk pusztán topográfiai megfigyelések rögzítésével. 
E topográfiai megfigyelések azonban szintén nem érdektelenek, tervásatások kiindulópont jakónt 
nem egy esetben vezethetnek fontos régészeti, főként településtörténeti problémák megoldásához. 

A Múzeum a jövőben mind nagyobb figyelmet kíván fordítani preventív leletmentések 
biztosítására és az elkerülhetetlen operatív leletmentések minél jobb megszervezésére. Munkája 
természetesen csak akkor járhat teljes sikerrel, ha számíthat a Fővárosi Tanács és a földmunkákat, 
ill. építkezéseket végző vállalatok vezetőinek és munkásainak megértő támogatására. 

Nagy László 

ŐSKOR 

A III. ker. békásmegyeri Kossuth L. üdülőparton, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár 
üdülőjének telkén antennatorony alapozása közben október 8-án harangedény kultúrájú kora
bronzkori urnasírt bolygattak meg. Anyagából négy sötétszürke edényt menthettünk meg, ill. 
restauráltathattunk (1. kép): kétfülű, plasztikus láncdíszítésű urnát (magassága 31, szájátmérője 
16, fenékátmérője 11,5, hasátmérője 27 cm); egyfülü, füle alatt három függőleges léccel díszített 
kis korsót (m. 11, sz. átm. 7, f. átm. 5,5 cm); egyfülű, peremén négy kis bütyökkel ellátott tálat 
(m. 11, sz. átm. 31, f. átm. 10,5 cm); nyolc kis talpon álló hengeres fülű tálacskát (m. 4,5, sz. átm. 
11, f. átm. 6 cm). Az alapozást végző munkások szerint a nagy tál, mintegy 40 cm mélységben, 
a csontokat tartalmazó urnát borította; a másik három edény, további négy-öt széttöredezett ós 
elkallódott kisebb edénnyel együtt, az urna mellett feküdt. 

Harangedóny kultúrájú tál töredéke került elő e sír lelőhelyétől nyugatra ásott csatorna
árokban. A csatornaároktól délre, a Rákospalotai Növényolaj ipari V. üdülőjének lépcsője alatt, 
a gondnok bemondása szerint az üdülőépítkezóskor szintén találtak ,,az előzőkhöz hasonló" edény
töredékeket. A töredékek, sajnos, elkallódtak. E viszonylag közeli lelőhelyek arra mutatnak, hogy 
az antennatorony alatt talált sír minden bizonnyal nagyobb kiterjedésű temető tartozéka, kap
csolatban lehet azzal a temetkezési hellyel, amelynek sírjait az ún. „Büdös árok" bal partján 
1948-ban Banner János tár ta fel és azzal a területtel, amelyen 1933-ban Garády Sándor ugyancsak 
kiásott harangedény kultúrájú kerámiát (2. kép). 

Nagy László 
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l . k é p . Korabronzkori urnasír edényei a Budapesti Rádiótechnikai Gyár Kossuth L. üdülőparti telkéről 

2. kép. Békásmegyer—Budakalász határterület régészeti lelőhelyeinek helyszínrajza 

I. őskori temető (Banner J. 1948. évi ásatási területein. Garády S. 1930. és 1933. évi ásatásának területe (1. pusztatemplom, 2. középkori ház 
alapfal-maradványai, 3—4. kutatóárkok őskori, római és avar leletanyaggal, 5—7. meddő kutatóárkok). III. Holl I. és Nagy L. 1958. évi 
ásatásának kutatóárka őskori (LTD), római kori és középkori leletanyaggal. IV. Az üdülő építkezésekor előkerült harangedény kultúrájú 
kerámia (») lelőhelye. V. Nagy L. 1959. és 1961. évi leletmentési területe (1. haramtedény kultúrájú urnasír, 2. harangedény kultúrájú tál 
töredéke, 3. 1960 májusában előkerült őskori csonteszközök lelőhelye), (összeállította Nagy L., felmérte Schausehek 3., rajzolta 

Sziklavári L.-né) 
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A III. leer. Óbudai Gázgyár területéről 
július 20-án a harangalakú edények kultúrá
jához tartozó bögrét hoztak az Aquincumi 
Múzeumba. A beszolgáltató közlése szerint az 
edény a gyár új kazánházának kéménye mel
lett kitermelt földből került elő. Magassága 
83, szájátmérője 92, fenókátmérője 49 mm. 
Színe barnásszürke, teljes külső felületén a ha
rangedény kultúrára jellemző benyomkodott 
pontokból álló öves díszítéssel (3. kép). 

Wellner István 

A X. leer. Kőbányai út 41jc. sz. telken, 
a Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyárának 
területén novemberben építkezés közben a 
Csepeli Szabadkikötőből hozott sóderban ba
zaltból készült, nyéllyukas, neolitkori baltát ta
láltak. A Duna medréből kotort sóder Száz
halombatta déli részéről származik. 

Schreiber Rózsa 

3. kép. Harang alakú edény az Óbudai Gázgyár 
területéről 

A XI. her. Schönherz Z. utcának a Mező 
utca és a Fehérvári út közötti szakaszán szep
tember hónapban csatornaárok ásásakor a jól 
ismert lágymányosi bronzkori telep több göd
rét vágták át. Az árokfalakon kirajzolódó met
szetek tanúsága szerint ezek legalábbis rész
ben olyan nagyobb lakógödrök lehettek, ame
lyek tetőzetét 30—40 cm átmérőjű lyukakba 
állított cölöpök tar tot ták. A lakógödrök mel
lett kisebb, kas alakú raktár vermek profiljait 
is megfigyelhettük. A földmunkák során előke
rült és szórványként begyűjtött edénytöredé
kek a vatyai kultúra kerámiaanyagába tar
toznak. 

A XI. Jcer. Fehérvári út 28. sz. ház 
alapozása során 1959 szeptemberében két hé
ten át folytatott leletmentés a lágymányosi 
bronzkori telep több gödrét hozta felszínre. Az 
épület alapozásához ásott nagy blokk nyugati 
falában négy, keleti falában hét őskori gödör 
metszetét rögzíthettük. Az előbbiek közül az 
egyik bomba alakú raktárverem, az összes 
többi lapos teknő alakú, ill. részben kas alakú 
lakógödör lehetett. Mindegyiket a sóderes 
folyami hordalékba vágták be, közülük az 
egyiket agyaggal tapasztották ki. Tűzhely csak 
az egyik gödörben volt megfigyelhető, közvet
lenül a sóder fölött. Ezt a tűzhelyet agyag-
tapasztással vették körül. E gödrök közvetlen 

4. kép. A lágymányosi bronzkori lakótelep gödreinek 
metszete a Schönherz Zoltán utcából 



szomszédságában, a Baranyai utcai transzformátorépülettel szemben mintegy 42 m2 felületet 
tudtunk átkutatni. Két kisebb, kas alakú vermet tár tunk itt fel, köztük három 25—40 cm át
mérőjű cölöplyukat, valamint ezektől nyugatra egy nagyobb lakógödör részét. Ez utóbbinak 
közvetlen szomszédságában 50 cm átmérőjű cölöplyuk került elő. A gödör betöltése fölött, —85 
cm-en négyszögletes, a gödör fenekén, —170 cm-en kör alakú tűzhelyet találtunk. x\ leletanyag az 
egész kutatási területen rendkívül szegényes volt, csupán néhány állatcsontra és edénytöredékre 
korlátozódott. Az utóbbiak közül a jellegzetesebb darabok a vatyai kultúrába sorolhatók (4. kép), 

Alfoldy Géza 

XI. ker. Albertfalva. Lásd Nagy Tibor jelentését a római kori fejezetben. 
Â XV'. Icer. Mogyoród útja 42. sz. alatti Thermicolor-gyár mellett szeptember folyamán végez

tünk (akadémiai „A-téma") ásatást a LT С idején is használt szkítakori temető területén. A temetőt 
E és К felé sikerült körülhatárolni. A temető Ny-i irányban a Thermicolor területére húzódik át, 
kiterjedése D felé még nem ismert. A szelvényekkel á tkutatot t területen négy hamvasztásos, 
szkítakori sírt tár tunk fel. A temetőrész K-i szélén I I—III . századi szarmata telep kezdődik, amely 
К felé a Fóti út K-i oldalára is átterjed. A szarmata telep két tűzhelyes putriját bontottuk fel. 

Nagy Tibor 

A XX. Icer. Kertészeti és Szőlészeti Faiskola soroksári tangazdaságában, a Gyáli pataki 
szivattyúháztól 7 m-re ÉNy-ra vízvezetékcső lehelyezóse közben állati csontokra ós nagyobb 
méretű LTD jellegű szürke edényre bukkantak. A leletmentő kiszállás alkalmával a felszínen 
talált több hasonló töredék alapján a területen késő vaskori telep tételezhető fel. 

С Elischer Brigitta 

A XXI. her. Budapesti Cementáru és Köipari Vállalat csepeli telepén május 13-tól 15-ig és 
június 2-től 8-ig csatornázási munkálatokkal párhuzamosan végzett leletmentés során az erről 
a környékről már ismert korabronzkori urnatemető újabb nyolc sírját találtuk meg (5. kép). 
A hamvakat tartalmazó urnákat tállal borították le, és a mellékletként elhelyezett edényeket 
(kis bögréket, korsókat, tálakat) részint az urnák mellé, részint az urnákba tet ték (6. kép). Az 
edények száma síronként 1—10 között ingadozott. A csoportos elhelyezésű sírgödrök formáját nem 
állapíthattuk meg, mivel a felszínhez közel jelentkező temetkezés elszíneződést nem mutatot t 

5. kép. Budapesti Gementáru és Kőípari V. csepeli telepén feltárt korabronzkori temetőrész helyszínrajza 
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6. kép. Korabronzkori urnatemető 
.1—5. sírja a Budapesti Cementáru 

és Kőipari V. csepeli telepéről 

A temetőtől ÉNy-ra, közvetlenül a Duna-parton Ny—K-i irányú vízlevezető csatornát 
ástak. A temető feltárását követően megtaláltuk i t t a temetőhöz tartozó telepet is (7. kép). A csa
tornától ÉNy-ra, mintegy 200 m-es parti szakadék-sávon nyomon követhetők voltak lakó- és 
ólelemtároló gödrei. E gödrök metszetében erős égési nyomokat figyelhettünk meg, és sok állat
csontot, valamint a temető kerámiájával egyező edény töredéket találtunk. 

A XXI. her. Hajós utca 37. sz. telken szeptember hónapban földkitermelés közben, mintegy 
8 méteres homokréteg alatt, korabronzkori lakógödröket vágtak át . A méhkas alakú gödrök erősen 
égett hamus rétegeiben sok állatcsontot és több rosszul égetett edénytöredóket találtunk. A telek
től D-re még két gödör körvonalait figyelhettük meg. Az egyenesen levágott peremű táltöredekek 
és seprűs díszítésű oldaltöredékek mellett előkerült egy, a harangedény kultúrára jellemző sávos 
díszítésű edény darab is. 

Schreiber Rózsa 
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7. kép. A Budapesti Cementáru és Kőipari V. csepeli telepén feltárt 
temetőrész és a Duna-parti őstelep helyszínrajza 

RÓMAI KOR 

A III. her. Polgár utca 8—10. sz. alatt, a Rádiótechnikai Gyár telkén májustól novemberig 
megszakításokkal végzett leletmentés alkalmával K—Ny-i irányú, 1 m vastag római falat figyel
hettünk meg. A fal alapozása A. f. m. 102,65 m, a hozzá tartozó padozatnívó 103,24 m. A fal mellől 
és az udvar északi részéről koracsászárkori kerámia került elő. 

Tekintettel arra, hogy a Múzeum akadémiai kutatási tervében elsőrendű feladatként 
szerepel az aquincumi táborkutatás, felhasználva az előbbi építkezésből adódó lehetőséget, ásatá
sunkat kiterjesztettük a Polgár utca 7. sz. alatti garázstelekre is. É—D-i irányú kutatóárkunkban 
három, egymással párhuzamos K—Ny-i irányú falat találtunk. A két szélső fal vastagsága 60 cm, 
az alapozás A. f. m. 101,78 m. A középső fal vastagsága 78 cm, alapozása 102,53 A. f. m. 

A Polgár utca 9. sz. ház pincéjében kiásott középkori falak alatt a római padozatnívó 
101,88 A. f. m. magasságban jelentkezett. 

Kába Melinda 
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A III. her. Polgár utca 9. sz. ház két K—NY-i irányú pincéjében — mivel e területen vég
zett feltárásoknál (lásd Kába Melinda jelentését) nagyszámú középkori cserepet is felszínre 
hoztak — december folyamán a középkori osztály is végzett hitelesítő ásatást. A kutatás során egy 
későrómai épület két helyisége került feltárásra. Feltehetőleg a Polgár utca 7. sz. telken talált 
hasonló vastagságú és alapozási mélységű épülethez tartozik. Az 50—60 cm vastagságú falak 
lapjára fektett hasított kőlapokból készültek. Az épület É—D-i irányú homlokzati falához kövek
kel kirakott, néhol tégladarabokkal javított járószint csatlakozott. A szinten Elagabal-ezüst-
denár bronz utánzata került elő. (A szint A. f. m. 102,93.) A szint alatt egy törmelékes homok
réteg húzódott lilásvörös festésű vakolatdarabokkal és II . századi kerámiával. Alatta (102,37 A. 
f. m.) egy habarcsos sáv húzódott. A ház belső szintjének nyomát sem találtuk. Az épület keleti 
homlokzata előtt É—D-i irányú római út (A. f. m. 102,66) részletét figyelhettük meg. Az út alapo
zása 60 cm vastag döngölt kavicsrétegből állt. A kavicsréteg alatt és tetején kősor helyezkedett 
el. A felső kősor lapjára fektetett, az alsó élére állított. A felső burkoló kősor már nem volt meg 
teljes szélességében a feltárt útszakasznál. A feltárt útszakasz szélessége meghaladja a 4 m-t. 
Az ú t felett, szemétgödörből, sok XI I I . századi, bekarcolt díszítésű, fehér agyagedény töredéke és 
néhány szürke korsó nyak- és fülrószlete került elő. 

A jelenlegi épület É-i szárnya alatt levő pincében É—D-i irányba húzódó, mintegy 3 m szóles, 
elbontott falat és a faltól K-re, szintén É—D-i irányban húzódó, a falnál korábbi árokrószletet is 
feltártuk. A kibontott fal helye és az árok a D-i pincében is észlelhető volt. Az iszapos homokkal 
feltöltött árok felett pusztulási réteg húzódott, melyből sok tegula, 1 darab, a legio I I adiutrix 
bélyegével ellátott tégla került elő. A ház a feltöltött árokra épült. A házon belül XV—XVIII. 
századi leletanyagot találtunk (8. kép). Bertalan Vilmosné 

A III. her. Flórián tér 3. sz. épület óvóhelyteréből nyíló és a háború alatt megrongálódott 
katonavárosi nagy fürdő múzeumát a BUVATI bemutatható állapotba kívánja hozni. Mivel a 
Múzeum birtokában dokumentációkónt csupán egy töredékes alaprajzi felmérés maradt, ennek 
hitelesítésére az óvóhely előterében október és november folyamán kutatóárkot nyitottunk. 
A régi alaprajznak megfelelően előkerült a központi nagy terem apszisos lezáródása, és ugyancsak 
a nagy teremhez kapcsolódó helyiségek részleteként két, eddig ismeretlen fal. Az egész feltárt 
objektumot felmértük a kataszteri telekhatárokhoz, és szinteztük. A fürdő padozata A. f. m. 
133,33 m. 

Kába Melinda 
A III. her. Bécsi úti Kísérleti Lakótelep épít

kezésének helyén, alapozási munkálatok közben októ
bertől az év végéig végzett leletmentés római kori fal-
maradványokat és IV. századi sírokat hozott felszínre. 
A 620. sz. épület alapozásánál a nyugati árokban két 
átmenő fal és egy kb. 5 m hosszú terrazzópadló részlete 
került elő. A sírok közül leggyakoribb a tóglasír, de 
találtunk kőlapokból, köztük másodlagosan felhasz
nált sírkövekből összeállított sírokat, valamint egy
szerűen földbe helyezett csontvázakat is. Mellékletük 
szokásos IV. századi emlékanyag: hagymafejes fibula, 
gömbhasú üvegpohár, mázas korsó. Az egyik É—D-i 
tájolású téglasírban lelt, aranyozott kereszttel díszített 
gyűrű Aquincum ókeresztény emlékeit gyarapítja. Az 
építkezést állandóan figyelemmel kísérő leletmentő 
munka 1960-ban is folytatódott. 

A III. her. Szőlő utca 60. sz. telken, az Átmeneti 
Nevelőintézet kertjében, szemétgödör közben 
május 3-án, 160 cm mélységben két IV. századi római sír 
került elő. 



Az első K—Ny-i tájolású téglasír fejénél a téglát sztélészerűen állították fel. A csontváz 
fejjel nyugatnak feküdt. Mellékletei: a vállon pontkörökkel díszített hagymafejes fibula, a meden
cén övcsat, a lábnál két gömbhasú üvegedény (9. kép). A csontváz kibontásakor, kb. 15 cm föld
réteg alatt ugyanebben a sírban egy ellentétes tájolású női csontvázat is találtunk. Feje a koporsó 
DK-i felében helyezkedett el, mellette kis szürke korsóval. Ellentétes tájolású, kettős temetkezés
sel találkoztunk már Aquincum körzetében. A Török utcában előkerült, kőlapokból összeállított 
sírban is az egyik koponya a koporsó K-i, a másika Ny-i végében feküdt. Feltevésünk szerint 
a Szőlő utcai két csontváz nem egy időben kerülhetett a sírba, mivel földréteg választotta el őket 
egymástól. 

A másik sír ÉNy—DK-i tájolású, kőlapokból összeállított gyermeksír, lábánál egy zöld
mázas és egy szürke kis korsóval (10. kép). 

Parragi Györgyi 

A III. her. Meggyfa utcában az Aquincumi Múzeum munkaközössége Szilágyi János 
irányításával, Kába Melinda, és Parragi Györgyi közreműködésével április 6-tól augusztus 31-ig 
folytatta a Hévízi úti lakótelep építésénél 1958-ban előkerült római kori leletek feltárását (11. kép). 

A Héraklész-Déianeira mítoszát ábrázoló mozaikot magába foglaló épület megmaradt 
részét teljes egészében kibontottuk. A 33 m hosszú, hat helyiségből álló épület a katonaváros E-i 
szólén állott villasorhoz tartozott. Különleges jelentőségét pannóniai viszonylatban egyedülálló 
mozaikpadlói adják. A Héraklész-alakos, a Budapest Régiségei előző kötetében ismertetett 
legészakibb padló mellett D felé haladva az első helyiség mozaikjának csak a keretelése maradt 
fenn. Ez fekete, fehér, vörös és barnás kövekből készült. Díszítése a szélén meandervonal, ezen 
belül négyzetek ós téglalapok. Az embléma teljesen elpusztult, csak apró, fehér kövekből kirakott 
belső keretelése maradt meg egy kis darabon. 

A következő helyiség padlójának mintázata túlnyomóan geometrikus jellegű. A falak 
mentén csupán körvonalaiban színezett, téglalapokból álló díszítés húzódik, ezen belül váltakozó 
színű, hegyükre állított négyzetek között ún. Salamon-csomó. 

Az épületet D-ről záró apszisos helyiség mozaikpadlója erősen töredékes. Az egyik hosszú 
oldal mentén egyszerű geometrikus, hálómintás, ill. téglalapokból álló keretelésen belül szárnyas 
puttót mintázott a művész, amint szőlőfürtöt nyújt a feléje lépkedő, természetes színekkel ábrázolt 
tigris felé (13. kép). Efölött a részeg Héraklészt látjuk, az ő t támogató két alak között. A figurák, 
sajnos, csak derékig maradtak meg, de a hérosz felismerhető jellegzetes bunkósbotjárói és az áb
rázolás módjáról. Magának az apszisnak közepén egy szőlőlugasban álló tigrist ábrázolt a mozaik
készítő mester. Ennek is elpusztult a legnagyobb része. A keretelés kettős szalagfonaton kívül 
egyszerűen megformált indadíszítés. 

Az épület belső falai festve voltak, a freskókból azonban csak kisebb töredékek maradtak 
meg (12. kép). A falfestményeknél két periódust lehet megkülönböztetni, az i. sz. I I—III . század 
fordulójáról. Az ábrázolás túlnyomóan növényi ornamentika, részben ún. hálómintás, részben 
körös és szabályos sokszögekből álló keretelésben. Figurális csak két kisebb, emberi kart és lábat 
ábrázoló töredék. Színezésükben általában világos alapon, vörös szegélyezéssel, a sárga, kék és 
a zöld dominál. 

A még 1958-ban előkerült további két mozaikról kiderült, hogy egy másik épülethez 
tartoztak. Az egyik mozaikpadló majdn3in teljesen ép. Mérete a zöldesszürke szegélyen belül 
179 X 184 cm, és két ökölvívót ábrázol. A győztes diadalmasan áll, míg versenytársa már vérző 
fejjel a földön hever. Kevés színnel, csak a kontúrokat hangsúlyozva, de kifejező erővel ábrázolja 
a palaestra-jelenetet. Méreteiben és megfogalmazásában hasonlít a polgárvárosi „birkózó jelenetes" 
mozaikhoz. 

A másik, tőle mintegy 2 m-re levő mozaik színesebb és apróbb kövekből készült, de leg
nagyobb része elpusztult. A megmaradt részen két fej ismerhető fel. 

x\z épülő lakótelep iskolája alatt és attól É-ra a kutatóárkokban még további épület
maradványokat tár tunk fel. Több terrazzópadlós, hypocaustumos helyiség és csatornarészlet 
került felszínre, nagy mennyiségű kerámiatöredék kíséretében. Az epületek alaprajzát és rendel-
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9. kép. Római üvegedények a Szőlő utoai téglasírból 

10. kép. Római korsók a Szőlő utcai gyermeksírból 

m 



11. kép. Helyszínrajz a Meggyfa utcában és környékén végzett leletmentő ásatásokról 



12. kép. Római kori kiegészített falfestmény-részlet a Meggyfa utcából 

tetését csak további ásatás állapíthatja meg. A mozaikok, falíestménytöredékek és az előkerült 
apró leletek alapján azonban bizonyos, hogy az i. sz. I I—III . század fordulójáról származnak. 

A kőépületek alatt az i. sz. I . századból való kerámiával datált lakógödrök kerültek elő. 
Teljes egészében csak egyet sikerült feltárni. Szabálytalan alaprajzú, felépítményére nem lehet 
pontosan következtetni. Más — részben feltárt — gödröknél cölöpnyomot is észleltünk. 

A területre átnyúlik a Parragi Gy. által ismertetett „Hévízi úti későrómai temető". Az 
idei feltárás során 10 sír került elő, ebből kettő kőlapokból, 3 tegulákból volt összeállítva, 5 sírnál 
nem állapíthattuk meg koporsó nyomát. Mellékleteik igen szegényesek. 

A Fővárosi Tanács illetékes osztálya a mozaikpadlós épületrészek fölé — részben az 
épülő iskola alagsorának megfelelő kiképzésével — kis helytörténeti múzeum létesítését tervezi. 
A többi római kori falmaradványt, megfelelő konzerválás után, a szabadban, rompark létesítésével 
kívánja bemutatni. A terv megvalósulásával fővárosunk egy méreteit, művészeti és történeti 
értékét tekintve egyaránt igen jelentős kulturális létesítménnyel gyarapodnék. 

13. kép. Római koi*i épület mozaikpadlójának részlete a Meggyfa utcából 
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14. kóp. Római kori pince lépcsői a Bogdáni útról 

A /77. her. Bogdáni úton, a Berend és 
Kerék utcában február 18-tól augusztus 31-ig 
végzett leletmentés során az un. Hévízi úti 
lakótelep építésénél további római kori leletek 
kerültek napfényre. A 2/III. sz. épület nyugati 
főfalának alapozásakor megmunkált kőlappal 
lefedett edényben I I I . századi bronzérmet, 
stílust és fibulát találtak. Ugyanennek az épü
letnek az alapozásakor fSilvanus Silvestrisnek 
szentelt, mészkőből készült oltár került elő, 
amelyet Sep. Carus, a legio I I adiutrix katonája 
állított. Közelében római tegulára rakott kő-
kupacra helyezett koponyatemetkezést tártunk 
fel. Ugyanezen épület nyugati főfalánál római 
épület pincéje került napvilágra. A levezető, 
teljesen ép kőlépcsőből négy fokot ástunk ki 
(14. kép). A római pince E-i falában 40 cm 
.széles ablaknyílás volt (15. kóp). A folyamatban 
levő építkezés miatt további részeit nem tár
hattuk föl. A pincétől 2,70 m-re római kori 
hulladékgödröt vágtak át. 

A 2/1V. sz. épület északi főfalának 
alapozási gödréből egy Drag. 53 formájú, ép, 
kétfülű terra sigillata vázát emeltünk ki 
(16. kép). 

A 2/1V. sz. épülettől DNy-ra, vízcső
fektetésnél 1,90 X 1,90 m belméretű helyiség 
került elő. Falai átlag 60 cm vastagok, magas
ságuk az alapozástól eredetileg is csak kb. 80 
cm. A helyiség belsejében egymás fölött több 
átégett, hamus szintet találtunk. Tekintettel 
arra, hogy e hamus szintek közvetlenül a te
mető közelében voltak, ahol hamvasztásos 
sírok is kerültek elő, a sírkerten kívül esetleg 
halottégető helyre gondolhatunk. 

A 2/IV. sz. épület alapozásánál további 
római kori épületmaradványok kerültek fel
színre. Három összefüggő helyiséget sikerült 
részben tisztázni; az egyiknek terrazzópadlója 
is megvolt. Mellette lekövezett udvart tártunk 
föl (17. kép). 

A tervezett Meggyfa utca tengelyében, 
az óvodával szemben, árokásásnál kis kemence 

került elő (18. kép). D-i széle római kupcserepekkel volt körülrakva. Ezek kb. 10 cm-rel emelked
tek a tüzelőszintnél magasabbra, és a parázs kihullásának megakadályozásával nyilván tűzbizton
sági célokat szolgáltak. A tüzelőhely felső, megújított szintje fölött 15 cm-re melléklet nélküli, 
bolygatott csontváz feküdt. A sír beásásakor a kemence É-i felét szétrombolták. 

A Kerék utcának a Meggyfa utca és Bogdáni út közötti szakaszán villanypózna gödrének 
ásásakor legióskatona erősen töredékes sírkövére akadtak. 

Ugyancsak a Hévízi úti lakótelep építésével kapcsolatban, a Berend utca 28. sz. előtt, 
az utca szintje alatt 80 cm mélységben, életnagyságnál valamivel kisebb, finom szemcséjű 
mészkőszobor töredékét találták meg. Tógás férfit ábrázol, feje, egyik karja, keze és lábai 

15. kép. Római kori pince ablaknyílása a Bogdáni útról 



térdtől lefelé hiányoznak. Jó kidolgozású provinciális munka. A leletmentést Schauschek 
János végezte. 

A VI/3. sz. épület K-i ós Ny-i oldalán, csőfektetéskor kb. 5 m széles, gyengén alapozott 
római utat vágtak át. Ugyanitt, valamint az épülő Meggyfa utca alatt csatornázáskor, víz- és gáz
csőfektetésnél igen sok római kori kőfalat és terrazzópadlót dúltak fel. Ezek feltárására nem volt 
mód, így eredeti rendeltetésüket és egymáshoz való kapcsolatukat sem állapíthattuk meg. Annyi 
bizonyos, hogy kb. a mai Meggyfa utcáig a canabae É-i része rendszeresen ki volt építve, ettől 
északabbra a polgárváros felé viszont már csak szórványosan találunk épületeket. A kósőrómai 
korban it t temető feküdt. 

A III. leer. Aranyhegyi pataknál (Aranyárok) a meder D-i oldalán augusztus 4-ón meder
szabályozási munkák során egy, a pataktól 10 m-re É-ra húzott árokban pedig hat római kori, 
gyenge habarcsú kőfalat vágtak át. A terület a polgárváros É-i falánál, még azon belül fekszik. 
E falak egymáshoz való kapcsolata és az építmény rendeltetése csak hitelesítő ásatással tisztázható 

Wellner István 

XI. ker. Albertfalva, nyugati canabae. Az auxiliáris tábor mögött húzódó területen eddig 
három ízben folyt rendszeres kutatás. A jelenlegi Hunyadi J . út és az ideiglenes védgáttal közre
fogott területen még 1949-ben feltártunk egy I I—III . századi kőépület-csoportot, amely részben 
korábbi, I. századi putrik, vermek ós agyagkitermelő gödrök betöltésére épült. Az említett kő-
épület-csoporttól Ny-ra, kereken 300 m-re, 1950—51-ben széles sávban elértük a I I—III . századi 

16. kép. Terra sigillata edény a 
Bogdáni útról 
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17. kép. Római kori kövezett ud
var és terrazzópadló maradványa 
a Meggyfa utcából 

18. kép. Római kori kemence és sír 
maradványa a Meggyfa xitcából 

canabae nyugati szélét, amely részben egy badeni-péceli telepre húzódott rá. Az 1949. ós 1950—51. 
évi ásatások közötti területen a felszínen jól kivehető' emelkedések, törmelékes felületek még 
további három kőépület-csoport jelenlétére utaltak. 

1959 novemberében a dunaújvárosi gázvezeték 400 m hosszú szakaszát az albertfalvai Ny-i 
canabae területén keresztül vezették. A 150 cm széles és átlagosan ugyanolyan mély gázcsőárok 
érintette az 1949. évi és átvágta az 1950—51. évi ásatások területét, valamint a kettő között húzódó, 
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19. kép. Honfoglaló harcos sírjá
nak nyílhegy mellékletei a Pester
zsébet, Marx Károly úti homok

bányából 

még át nem kutatot t területsávot. A részben gépi erővel ásott árok metszetei igen hasznos adalé
kokat szolgáltattak a canabae, valamint az őskori telep történetének kérdéseire. Az árokfalak 
metszetében 41 helyen rögzíthettük le fényképben és rajzban az őskori és római kori települések 
maradványait. A megfigyelt jelenségek néhány tanulságát jelezzük csupán ez alkalommal. 

1. AI I—II I . századi canabae Ny felé nem terjed túl az 1951-ben feltárt kőépület-csoporton. 
Az I. századi canabae elszórt beásásai azonban ettől a kőépület-csoporttól Ny-ra 60 m-re még 
megtalálhatók. 

2. A badeni-péceli telep nyugati széle majdnem egybeesik az I. századi canabae szélével. 
Az előbbit különben Ny felől vizesárok határolta, amelyet a római időkben töltöttek be. 

3. A gázcsőárok az 1951. évi ásatás helyétől K-re, a I I—III . századi canabae két települési 
egységbe összefogható négy kőépületét érintette. Az utóbbiak jelenlétét eddig csak a felszín alaku
lása és felszínen található törmelékanyag árulta el. 

4. Újabb adalékot jelentett, hogy a Ny-i canabae az I. században valamivel sűrűbben 
lakott volt, mint a II—-III. században. Hasonló megfigyelést tehettünk különben az É-i canabae 
területén. Az eddig rendelkezésre álló anyag tanulsága szerint az albertfalvai tábor körüli telepek 
virágzása a Marcus-féle háborúk előtti időre esik. Utána már nemcsak a település ritkul, hanem az 
emlékanyag is szegényesebbé válik. 

XI. her. Albertfalva, északi canabae. 1959 nyarán és őszén preventív leletetmentő ásatást 
végeztünk a canabaenak a Homokelőkószítő V. telkére eső részén. Megtaláltuk a Duna-menti 
limesútból Ny-feló kiágazó 4,5—5 m széles útvonalat, amelynek két oldalán I. századi műhelyek, 
lakógödrök, vermek, pincék és kutak sorakoztak fel. A I I . század középső évtizedeitől kezdve az 
útmenti település sűrűsége megritkul. ,_ ,. 

..'.•_•:;-.•' Nagy Tifror 

NÉPVÁNDORLÁSKOR 

A XV. her. Rákospalota, Honfoglalástelep. A Ferroglobus 9591/1. hr. sz. telkén január 
23-án nyújtott csontvázas sírt ástak ki földmunkák közben. A leletmentés során csak a sír 190 X 80 
cm-es körvonalát figyelhettük meg. A csontváz lábánál szürke, kézzel formált avarkori edény 
feküdt. 

Schreiber Rózsa 

A XX. her. Pesterzsébet—Sorohsár, MarxK. úti homohbánya területén június 12-ón homok
kitermelés során a kotrógép honfoglaláskori lovassírt dúlt szét. Helye, formája és a mellékletek 
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20. kép. Gótikus ajtó kőkerete az 
Uri utca 32. sz. ház kapualjának 
északi falában 

fekvése már nem volt megállapítható. A beszolgáltatott leletek a következők: jó megtartású férfi 
csontváz (hiányos), trépanait koponyával, lókoponya, ló lábszárcsontjának töredéke, kettétörött 
bronz nyakperec, hat vas nyílhegy, három íjjmerevítő csontlemez (19. kép), közülük az egyik fenyő
mintával; néhány alaktalan vastöredék, valószínűleg lószerszámból ós tegez veretből. A Múzeumba 
került leletanyag nem teljes, a helyszínen csak a felsorolt anyagot tudtuk begyűjteni. Honfoglalás-
kori harcos sírjáról van szó, amelybe a holttest mellé eltemették lovát is, illetőleg lenyúzott bőrét, 
a benne maradt koponya- és lábszárcsontokkal. 

Alföldy Géza 

KÖZÉPKOR 

Az / . leer. Úri utca 8. sz. ház kapualjának Ny-i folytatásában, a Hausmann-féle lépcsőfel
járó alatt, a D-i falszakaszon július folyamán végzett csőfektetés alkalmával félköríves záródású, 
elszedett profilú ülőfülkepár kőkeretének részlete került napvilágra. Az ülőfülkemaradványok az 
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1957. évi kutatás során feltárt XV. századi ülőfülkókkel teljesen megegyezők, és azok folytatását 
alkotják. 

Az I. her. Űri utca 32. sz. ház már korábban feltárt és jórészt helyreállított középkori 
kapualjában az újabb munkálatok során július 22. és 24. között további gótikus építészeti részletek 
kerültek elő. 

A kapualj É-i falának Ny-i végében, a lebontott barokk pillér mögött a már ismert XV. 
századi gótikus bejárati nyílások kőkerete vei azonos profilú ajtókeretmaradványt találtunk meg. 
A kőkeret bal oldala majdnem teljes épségben került elő, jobb oldalának azonban csak felső 
ivindítása maradt fenn (20. kép). Az eredeti bejárat jobb oldalának kőkerete a XIX. század 
folyamán létesített ajtónyílás építésekor pusztulhatott el. A gótikus ajtónyílás elfalazásából — 
— amely sárba és kevés mésszel kevert habarcsba rakott kővel vegyes tégla volt — néhány, ugyan
csak gótikusán tagozott követ és egy reneszánsz vörösmárvány címertöredéket bontottunk ki. 
A befalazás kibontása során megtaláltuk a kapualjból nyíló és az É-i szárnyban levő egyik lakó
helyiségbe vezető lépcsőfeljáratot. A kapualj szintje ugyanis mélyebben fekszik, mint a lakószobák 
padozata. A lépcsőfokok mészkőhasábokból készültek. A gótikus ajtónyílást az előkerült leletek 
tanúsága szerint a XVI. század második felében falazhatták be. 

A kapualj D-i falának Ny-i folytatásában, de már a jelenlegi szint alatt, földmunka közben 
egyeifalazott, kőkeretes pinceablak került elő (21. kép). Az ablaknyílást egyszerű, elszedett kőkeret 
szegélyezte. A szemöldöklő fölött húzódó teherhárító ív kis méretű középkori téglákból készült. Az 
ablakot feltehetőleg az ajtónyílásokkal egy időben, a XVI. század második felében falazták be. 
Eredetileg a mai Űri utca 32. sz. házhoz tartozó D-i traktus alatti pince szellőzését szolgálta. 

Az / . her. Űri utca 40. sz. épület udvari homlokzatának kapualjtól D-re levő árkádja alatt 
július 20-tól október végéig megszakításokkal végzett leletmentő ásatás során középkori kút 
került elő. A sziklába vágott, szabálytalan kör alakú kutat homokkőkváderekből falazott gyűrű 
vette körül, amelynek DK-i felső során jól látható még ma is a merítőgödör felhúzóláncának nyoma. 
A kút kávája részben a sziklán, részben pedig téglából falazott hevederen nyugszik. Betöltése 
a felső rétegekben újabbkori épülettörmelék, amelyben leletanyag nem volt. A feltárás során 12 m 
mélységig jutottunk le. 

A kút É-i oldalán húzott kutatóárokban megtaláltuk a középkori szint kőburkolatát. Az 
udvarban nyitott É—D-i kutatóárokban szintén előkerült a középkori macskafejes kövezet. 

21. kép. Az Űri utca 32. sz. ház 
középkori kőkeretes pinceabla
kának alap-, metszet- ós hom

lokzati rajza 
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22. kép. Az Országház utca 2. sz. 
ház északi árkádsorának közép
kori keleti pillére 

A Nőegylet utca felőli oldalon középkori dongaboltozatos pincére akadtunk, amely teljes 
egészében kövekkel volt betöltve. A pince az elpusztult épületszárny alá húzódik. 

Az / . Jcer. Tárnok utca 11. sz. elpusztult háznak az újabb korban megszüntetett kapu
aljában december 3-tól H-ig É—D-i irányú kutatóárkot húztunk. E kutatóárokban megtaláltuk 
a kapualj középkori kőburkolatát. A kapunyílást századunk elején elfalazták, és az egykori kapu
aljat lakószobává alakították át. A kutatóárok égett rétegéből XII I . századi edénytöredékek és 
tetőcserép darabja került felszínre. Az árok fenekét a természetes sziklatalaj alkotta. Ez is amellett 
tanúskodik, hogy az épületnek e szakasza eredetileg is kapualj volt. 

A középkori kapualjtól É r a levő helyiség K-i felében a betöltött pincék feltárását csak 
részben végezhettük el. Az eddigi munka során előkerült pincerész D-i és Ny-i felében kváder-
kőből épült hevedert találtunk. A hevederek alatti nyílásokat elfalazták. A pincét betöltő épület-

548 



törmelékből néhány középkori cserép
töredék került elő. Az épülettörmelék 
a már említett kőhevederek felső szint
jének mélységében jórészt nagyköves 
rétegbe megy át, amelyből néhány 
gótikus tagozású követ is kiemeltünk. 

Az / . her. Hess András tér 2.sz. 
telken az elpusztult iskolaépület Ny-i 
és É-i földszinti falának bontása alkal
mával január 12-től március 25-ig igen 
sok másodlagosan felhasznált, profilált, 
középkori, főleg gótikus ajtó- és ablak
keretkövet, bordát, párkánytöredéket 
és néhány reneszánsz faragványt gyűj
töt tünk. Előkerült több vízlevezető 
kőcsatorna töredéke is. A középkori 
leletek között talán a legérdekesebb az 
a gótikus, csupán ólszedéssel díszített 
ajtókeret, amelyet feliratos zsidó sír
kőnek használtak fel még a török meg
szállás előtt. 

Az I. her. Országház utca 2. sz. 
ház ÉNy-i udvari szárnyának emeleti 
helyiségei lebontásra kerültek. A bon
tás alkalmával a XV. századi árkádsor 
fölötti emeleti homlokzatból a novem
ber 9-én végzett leletmentés eredménye
képpen nagyszámú másodlagosan be
épített gótikus kőtöredék került elő. 
Ezek legtöbbje bordatöredék, de talál
tunk egyéb ívtöredékeket, ajtó- és ab
lakkeretköveket, valamint egy orom
zattöredéket is. 

Az árkádos helyiség É-i emeleti 
falának bontásakor másodlagosan be
épített reneszánsz ablakkeret kőtöre-
dékeire bukkantunk. Az eddigi kutatás 
során feltártuk az árkádok fölötti 
XVIII . század eleji dongaboltozatot, 
továbbá az árkádsor K-i, utolsó pillé
rét (22. kép), és a kapualj É-i falán 
levő ülőfülkesor harmadik tagjának 
ívrészletót. Az épület kutatása még 
folyamatban van. 

Az I. her. Fehérvári rondella 
(Kászim pasa bástyája) (23. kép) ma
radványainak közvetlen közelében 
szeptember 11-től 15-ig végzett terep
rendezés alkalmával a feltöltésből nagy 
mennyiségű középkori kerámiatöredék 
és csontfaragó műhely hulladékanyaga 
került felszínre. Mivel a rondella le-
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bontása, ill. az említett terület feltöltése a múlt század végén történt, az innen származó közép" 
kori leletanyag csak a környékről kerülhetett jelenlegi helyére. E középkori leletek eredeti lelő
helyét a volt királyi palota vagy a József főherceg-palota területén kell keresni. 

Az / . her. Savanyúleves bástya D-i kazamatájának beomlott falából több másodlagosan 
felhasznált, vörösmárvány, gótikus sírkőtöredéket, tagozott követ, az É-i kazamatát elválasztó 
újabbkori falból pedig mészkőből faragott reneszánsz rozettat emeltünk ki. A rondella falában 
különben még igen sok másodlagosan beépített középkori kő látható. 

Az I. her. vári bástyafal Véli bej és az Esztergomi rondella hözötti szakaszának területén 
a bástyasétányon május ós június hónapban ásott kutatógödörben a középkori bástyafal zúzott 
kövekből épült részletét találtuk meg. A bástyafal a természetes sziklára épült. 

Az / . her. Babits Mihály sétány melletti bástyafal középkori szakaszánál húzott kutató
árokból október 14. és december 14. között nagy mennyiségű XV. századi edény töredéket emeltünk 
ki. A bástyafal tövében levő és a sziklára települt legalsó kultúrrétegben néhány teljesen ép 
XIV. századi edény és sok töredék is volt. A rétegek és a leletanyag tanúsága szerint a bástya
falnak e szakasza a XIV. század folyamán már állt. Az e helyen függőlegesen emelkedő várfal 
erős sóderes habarccsal kötött zúzott mészkőből épült a sziklára. 

Az Erdélyi bástya melletti kutatóárokból ugyancsak jelentékeny középkori cserépanyag 
került felszínre, köztük a legalsó rétegből XII I . századi edénytöredékek is. 

Az I. her. Halászbástya és Isholalépcső hözötti szakaszon folyó parképítés alkalmával a 
domonkosok templomának apszisától kissé É-ra K—Ny-i irányban húzódó falmaradványra 
bukkantak. A december 11-től folyamatban levő leletmentés során megkíséreltük megállapítani 
az épület kiterjedését és az előkerült fal hosszát. Eddig mintegy 25 m hosszúságban követhettük 
a D-i zárófal irányát. Megtaláltuk az épület Ny-i zárófalának, ill. közfalának egy szakaszát, és 
egy másik közfal részletét. A D-i zárófal a sziklához támaszkodik, amelyen jól megfigyelhetők az 
egykori kőbányászás nyomai. Megtaláltuk az épület helyiségeinek homokkőzúzalékkal borított 
padozatát is. A falak sóderes habarcsba rakott zúzott mészkőből épültek. A betöltésből néhány 
XIV. századi bordatöredék, kevés XIV—XV. századi edénytöredék és tetőcserépmaradvány 
került felszínre. 

Az ópületmaradvány különösen topográfiailag jelentős, mert eddigi ismereteink szerint az 
említett területen középkori épületről nem tudtunk. Legkorábbi, XVII. századi térképeink ugyanis e 
területen e bástyafalon kívül még épületmaradványokat sem jeleznek. Lehetséges, hogy épületünk 
kapcsolatban lehetett a Várhegyen levő és az említett épületmaradványok közvetlen közelében 
állott domonkos kolostorral. Erre enged következtetni a bástyafalon ma is látható elfalazott 
középkori kapunyílás, amely a kolostor udvarába vezetett. Az épület pusztulása még a vissza
foglalás előtt, a török időkben következhetett be. Idejét az 1602-es ostrommal kell kapcsolatba 
hoznunk, amikor a Vár e szakasza és ennek közvetlen környéke igen sok kárt szenvedett. 

Oerő Győző 

Az I. her. Kapisztrán téri Mária Magdolna-templom tornyának helyreállítása kapcsán 
kutatás folyt az északi, gótikus kápolna és az újkori előcsarnok területén. Az északi kápolnában 
lebontásra került az erősen megsérült fiókos, barokk dongaboltozat. Az eltávolított újkori marad
ványok alatt előkerült a XV. század második felére datálható gótikus boltozat részlete. A kápolna 
a toronnyal nem egy időben épült, a torony külső támpilléreit később alakították ki. A két építési 
periódust igazolja a támpilléreknél mutatkozó falelválás, a két alapozásnak egymáshoz való 
viszonya. A gótikus kápolna belső szintje 5—10 cm-rel mélyebben volt, mint a mai (24. kép). 

A kápolnában, az É-i fal előtt 127 cm mélységben egy É—D-i irányú, 80 X 170 cm-es 
méretű kifosztott középkori sír alja mutatkozott. Ugyanebben a mélységben sok szétdobált 
emberi csontot találtunk. A feltöltésből előkerült törökkori kerámiaanyag alapján arra következ
tethetünk, hogy a törökök a XV. századi szintet megbontották. A feltöltésben újkori bolygatás 
nyomai is észlelhetők. 

A kápolna É-i külső falánál és az újkori előcsarnok területén húzott kutatóárokban dön
gölt agyagba rakott dunakavicsos középkori u ta t figyelhettünk meg. A templom Ny-i homlok-
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zata előtt (az újkori előcsarnok területén), a mai szint alatt 37 cm mélységben, téglapadló (tégla
méret: 21 X 24 X 4 cm) darabját is feltártuk. Ez a téglapadló a gótikus kapu küszöbe alatt 
átvágott középkori homlokzati falra húzódik rá. A gótikus kapu megnagyobbítása a padlóval 
egy időben történik. A padló alatt 1 m mélységben (137 cm-en a mai szint alatt) É—D-i irányú, 
agyagcsöves törökkori vízvezeték húzódik. 

Az I. her. öntőház utca területén a várfal helyreállításával kapcsolatban felhalmozott 
kövek között (május 12-én) XI I I . századi bimbós oszlopfejezet erősen megrongált részletét találtuk. 
A kő hiteles előkerülés! helyét nem állapíthattuk meg. Feltehető, hogy a javítási munkák során 
a várfalból került elő másodlagos felhasználásból, és eredetileg a XI I I . századi budai palotához 
tartozott. 

Bertalan Vilmosné 

III. her. Polgár utca 9. sz. Lásd Bertalan Vilmosné jelentését a római kori fejezetben. 
Az V. her. Múzeum hörút 23—25. sz. ház telkén, az udvari Ny-i traktus bontása folyamán 

december 17-ón a városfal pártázatának egyik faragott kövekből álló lőrését figyelhettük meg. 
A falszakasz teljes átkutatására csak később kerülhet sor. 

Az V. her. Apáczai Cseri János utca 2. sz. telken november ós december hónapokban 
figyelemmel kísértük az egykori színház-rondella helyén folyó földmunkálatokat. A pincék kitisz
títása után kiderült, hogy a XX. század elején épült házat olyan mélyre alapozták, hogy a pince
padló alatt már csak szűz talajt találhattunk. Betonpillérek elhelyezése alkalmával két egymással 
párhuzamos kőfal alapozása került felszínre, 5—5,6 m mélységben, szűz talajban, leletanyag nélkül. 
Korára csak mélységéből következtethetünk, legkésőbb a középkorban épülhetett. A falak iránya 
azonban ÉNy^-DK-i, így azok a rondella múlt századi ismert falaival nem egyeztethetők össze. 

24. kép. Gótikus boltozat a Kapisztrán téri Mária Magdolna-templom északi kápolnájában 
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Az V. leer. Egyetem utca 14—Ferenczi István utca 2—6. sz. saroktelken december 18-án 
végzett leletmentés eredményeképpen 1945 után csatornafedőlapként használt feliratos vörös
márvány kőtöredék került a Múzeumba. A tagozás nélküli, mélyített tükörrel kiképzett tábla 
nagyobb feliratrészlete, szövege: MATH . . . /HOS . M . . . A betűk reneszánsz-antikva típusúak, 
a XV. század második felére, Mátyás király idejére kettezhetők. 

Az előkerült feliratos kő jelentőségét Zakariás G. Sándor ismerte fel, aki megállapította, 
hogy az egy, már régebben ismert, még a múlt században Pest város területéről előkerült reneszánsz 
felirattöredék kezdősorait tartalmazza. 

Az V. her. Szerb utcai templom restaurálásával kapcsolatban a Budapesti Műemlék Fel
ügyelőség módot nyújtott arra, hogy az épületben és annak környékén kutatómunkát végezzünk. 
A kutatást azért tar tot tuk célszerűnek, mert a templom alaprajzában sok középkori, főként 
XV. századi templomainkra jellemző vonás fedezhető fel. A vakolat leverése után, amit a szentély 
belsejében és a templom D-i oldalán végeztünk, megállapíthattuk, hogy a falak minősége megfelel 
a templom barokk építési idejének. (Nagyméretű barokk tégla, ül. ezzel kevert homokkőfalak.) 
A középkori jelleg tehát csupán a görögkeleti egyházi építkezés következetesen konzervatív 
voltának köszönhető. A templom felmenő falai, a nyolcszög három oldalát követő szentély és a 
támpilléres hajó a XVII—XVIII. század alkotásai. A kutatás során megállapíthattuk, hogy a 
szentély belső falán eredetileg három félköríves fülke volt; ezeket még a XVIII . század folyamán 
falazták be. Az építkezés alatt a szentély három félköríves ablakának belső oldalán, mindegyik 
ívindítás mellett, nyilván építési áldozatként két-két zöldmázas XVIII . századi edényt is befa
laztak. 

A felmenő falak átvizsgálása után ásatásra került sor (25. kép). A templom szentélyének 
D-i és K-i oldala mellett húztunk kutatóárkot. A templomudvaron folyó munkát nagymértékben 
akadályozták a szorosan a templom köré ásott újkori téglafalú sírok. A templom falának alapozása 
3,20 m mélységig terjed. Az alapozás nem homogén. A szentély építményének nagyméretű barokk 
téglákból álló fala a járdaszint alatt 87—105 cm mélységig ér le. A téglafaltól világosan elválik 
az alapozás 3,20 m-ig lenyúló szakasza. Ez kőből álló öntött falazat, helyenként nem megállapít
ható méretű téglatörmelékkel keverve. A fennálló templomszentély ós alapozása tehát anyagban 
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eltér egymástól, az előbbi nyilvánvalóan később épült rá az utóbbira. A különbség azonban más 
vonatkozásban is megnyilvánul. A barokk szentélyfal nagy vonalakban a korábbi alapozást követi, 
de részleteiben helyenként olyan mértékben tér el attól, hogy pl. a nyolcszög három oldalával 
záródó apszis DK-i sarkának nincsen alapozása, mert az öntött fal alapozása alatta negyedkör
ívben elfordul. Az alapozás és a felmenő fal körvonalának különbségét még fokozza, hogy míg a 
szentélyfalak egyenes, szabályos, vonalat követnek, az alapozás két helyen, a D-i és K-i oldalon is 
pillérszerűen előreugrik, a D-i szentólyfal alatt pedig ÉK—DNy-i irányban továbbhúzódik és 
derékszögű csonkban végződik. 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a Szerb utcai barokk templom alapozása a XVIII . 
századi, fennálló szentélyfalakkal nem egy időben épült, és nem annak alapozásául szolgált. Az ala
pozás körvonala szokatlan jellegű épületre utal: a feltárt rész két kiugró pillérszerű szakasz 
között, negyedköríves áthidalás. A falvastagság nem volt megállapítható, mivel a templom
szentély belsejében feltárást nem végezhettünk. 

A kiásott alapozás datálására vonatkozólag a környező föld réteg viszony ai és a felszínre 
került leletek adnak némi felvilágosítást. A rétegviszonyokat a már említett újkori sírok nagy
mértékben megzavarták, áttekinthető keresztmetszetet csupán a templom K-i fala melletti 
kutatóárokban elemezhettünk ki. A barokk járda a mai szinttől 90—100 cm mélységben került elő. 
Ez alatt, 153 cm mélységben újabb habarcsos nívó jelentkezett, amely az alatta talált cserép-
leletek alapján a XVI—XVII. századra tehető. Ez alatt 42 cm-re (190 cm-es abszolút mélységben) 
égési szint mutatkozott, alatta ós felette XV—XVI. századi cserópanyaggal. Az égési szint tehát 
a XV. század végére és a XVI. század elejére datálható. Döntő körülmény, hogy ez a legalsó szint 
nemcsak a kutatóárok falain, hanem a templom falán is biztosan észlelhető volt. E jelenség azt 
bizonyítja, hogy a barokk templom alapjául szolgáló öntött falazat legkésőbb a XV—XVI. század 
fordulóján már fennállt. 

Perdöntő következtetéseket csak a terület teljes horizontális és vertikális feltárása után 
vonhatnánk le. Ilyen feltárás azonban a Szerb utcai templom esetében nem valósítható meg. 
Az eddigi kutatás eredményeképpen az mindenesetre megállapítható, hogy a mai templom helyén 
már a középkorban kőépület állt. 

F. Tóth Rózsa 

TÖRÖKKOR 

Az I. leer. Úri utca 40. sz. ház udvarában július 20-tól október végéig megszakításokkal 
folyó kutatások alkalmával több helyen megtaláltuk a törökkori macskafejes udvarburkolatot. 
A sziklába vágott középkori kút kávájának kis méretű téglával felfalazott magasítása és a kút 
nyílását szegélyező kőkeret ugyancsak török eredetű (26. kép). 

Az I. Jcer. Úri utca 41. sz. romépület Dárda utcai földszinti homlokzatán október 7-től 15-ig 
végzett kutatás alkalmával a barokk falköpeny alól török kapu kőkeretének és ívének részlete 
került napvilágra. (Lásd Lócsy E. jelentését ugyanebben a kötetben.) A barokk elfalazásból 
kibontott szegmentíves záródású, kőkeretes kapunyílás eredeti szintje a jelenlegi utcanívó alá 
húzódik (27. kép). A kőkereten jól megfigyelhető a felületnek fogasvósővel történt jellegzetes 
török megmunkálása. A kávakövek és a kerékvetők mészkőből, az ív darabjai pedig gondosan 
megmunkált homokkőből faragottak. A kerékvető kiképzése sajátos formát mutat , kapunyílás 
felé néző oldala negyedkörrel kapcsolódik a kávakőhöz. 

Az ív darabjait a hézagoknál lesimított tiszta mészhabarcs köti össze. Az íven is látható 
mészhabarcs-vakolat maradványok arra engednek következtetni, hogy az ív eredetileg vakolt és 
meszelt, vagy esetleg színezett volt. Az ív fölött, ezzel párhuzamosan, de mintegy 2 cm-rel elő
ugorva, téglaív húzódik. A téglaív homokkőből alakított vállai külső síkjukkal a kapu kávaköveinek 
külső széleit követik. A kis méretű keskeny téglákból falazott ív fölött, azzal egy síkban, meg
találtuk az előzőhöz hasonló téglákból rakott falszakasznak kisebb maradványát. Az ív tégláin 
sok helyen fogasvéső nyomai láthatók. A fal tóglaközeit majdnem a tégla vastagságával azonos 
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26. kép. Törökkori kút az Úri 
utca 40. sz. házban 

mészhabarcs tölti ki. A törökkori kapunyílás fölött levő ugyancsak török falszakaszra épül rá a 
barokk-kori emelet szélesebb falazata. 

A kapu belső bélletét mindkét oldalon durva agyagos tapasztás fedte. A tapasztás erede
tileg fehérre lehetett meszelve, a későbbi tűztől kapott szürkés színt. A keretkövek belső oldalán 
az esetleges ajtólapok felerősítésére szolgáló sarokvasaknak nem találtuk nyomait. A török bejárati 
nyílás kőkerete mellett húzódó keleti falszakasz kis részben ugyancsak török eredetű. 

Az előkerült kapu a budai török polgári építészetnek egyetlen ilyen emléke. 
k% I. her. Tárnok utca 11. sz. elpusztult épület romjaiból december 3-án török sírkő tur

bánját emeltük ki. A sírkő-töredék falazókőként valószínűleg a visszafoglalás után történt újjá
építéskor került felhasználásra. 

Az I. her. Hess András tér 2. sz. elpusztult épület január 12. és március 25. között végzett 
bontásakor szamárhátíves záródású török sírkő-töredéket és néhány más, ugyancsak török meg
munkálást mutató tagozott követ gyűjtöttünk. 

Az 2". her. Ostrom utca 1. sz. ház telkén október 14. és december 14. között végzett kutató-
ásatás alkalmával néhány török és törökkori kerámia-, főként talpastál-töredéket találtunk. 

Az I. her. Fehérvári rondella (Kászim pasa bástyája) előtti tereprendezés alkalmával 
szeptember 11. és 15. között a rondellának É-i ívrészlete került felszínre. E falszakaszon több 
helyen megtaláltuk az egykori fagerenda rács maradványait, illetőleg a gerendák elpusztulásából 
keletkező csatornákat. 

A rondella körüli feltöltésből néhány tipikus török edény töredéket is kiemeltünk. 
Az I. her. Savanyúleves bástyánál szeptember 23. és november 11. között végeztünk lelet

mentő ásatást. Eddig a bástya déli és északi kazamatáját tá r tuk fel. A déli kazamata eredetileg 
kétszintes volt, szintjein két-két délre néző, ma már részben romos puskalőréssel. A többi három 
oldalfalának mindegyikében lövedékek és egyéb felszerelések elhelyezésére szolgáló egy-egy egye
nes záródású falifülkót találtunk. Téglából készült födémé boltozott, poroszsüveghez hasonló 
megoldással. 

A helyiség északi falának keleti végében levő félköríves záródású feljárati nyílás donga
boltozatos feljáró folyosóban folytatódik. A folyosó padlószintje enyhén emelkedő, emelkedését 
a boltozat is követi. A kazamata teljes belső kiképzésében megőrizte törökkori alakját. Csak rész
ben volt ópülettörmelókkel és földdel feltöltve. A betöltésből néhány török edény töredék, pipa és 
ágyúgolyó került elő. 

Feltártuk az északi kazamatát is. Ebben azonban már csak az elpusztult eredeti török 
boltozat vállrészét találtuk meg. Lőrései is hiányoztak, mindössze egyikük maradt fenn, ajtóvá 
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alakítva. Boltozata részben javított, részben teljesen új. Az északi kazamatát sem töltötték be 
teljesen. A betöltésből sok ágyúgolyó ós láncosakna töredéke került elő. A rondella felső szintjén 
nyitot t kutatógödör betöltéséből csak kevés törökkori és török kerámiát gyűjthettünk. 

Az I. ker. vári bástyafal Véli bej és az Esztergomi rondella közötti szakaszon, a sétány terü
letén május és június folyamán ásott kutatógödrökből néhány török kerámia, főleg kályhaszem 
került felszínre. A 10. sz. kutatóaknában egy természetes márgába vágott alagút nyílását találtuk. 
Az alagút egyik ága a várfalra merőlegesen a Hadtörténeti Múzeum homlokzatának fut. Ebből 
az ágból, mintegy közepe táján, E-nak futó járat ágazik ki. Az alagút nem járható teljes hosszában, 
mert mindkét ága részben beomlott. 

Az alagút oldalfalain világító eszközök elhelyezésére szolgáló fülkék láthatók. Valószínű, 
hogy a föld alatti járat a török uralom idején készülhetett. A járatokból néhány törökkori edény-
töredék és egy vascsákány került elő. 

Az I. ker. Halászbástya és Iskolalépcső között, aJulianus-szobor alatti szakaszon, a domon
kosok templomának szentélyétől É-ra december 11-től végzett folyamatos munka során nagyobb 
középkori épület maradványait tár tuk fel. Az épület K—Ny-i zárófalának Ny-i végében falba 
vágott törökkori szemétgödröt találtunk. A betöltésből igen sok török talpastálat, korsót és pipát 
emeltünk ki. Az apró leletek között több vastárgy és néhány ónozott vörösréz edény is volt. 

Az I. ker. Királylépcső táján, a Lánchíd budai hídfőjéhez levezető út mentén, az egykori 
Vízi kapu (Ferenc József kapu) és a Polipölő szobra közötti szakaszon a törökök által épített 
vódmű feltárása céljából 1959. november 9-től 1960. január 13-ig végeztünk kutatásokat. 

A Vízi kapu alatt, az egykori Csónak utca 1—3. sz. elpusztult lakóépületek helyén több 
kutatóárokban megtaláltuk az ún. Aranybástya falának maradványait. A sokszög alaprajzú török 
oldalazó bástya fala szépen faragott kváderekből készült. A bástyafal koronája, majdnem a jelen
legi felszínig, jó állapotban maradt fenn. K-i felének azonban csak alapfalai vannak meg, mivel 
részben e falak anyagából készült a ma is meglevő támfal. 

A kutatás során megtaláltuk az Arany
bástya D-i zárófalának egy szakaszát, valamint 
a jelenlegi lejárat mellett húzódó sziklára ala
pozott, török eredetű védőfal több részletét is. 
Az eddigiek alapján úgy látszik, hogy e védőfal 
a Magas utcába vezető lépcsőig teljes összefüg
gésében megmaradt. Az újabban épült, de el
pusztult támfal is ezt a vonalat követi. Az 
Aranybástya folytatásában Ny felé húzódó 
kisebb falszakasz maradványára is rátaláltunk. 

Az Aranybástya belsejében húzott ku
tatóárokban igen kevés török leletanyag mutat
kozott. Annál több került azonban elő a bástya 
előtti kutatóárokból, ahol sikerült megtalálnunk 
az 1686. évi ostromot jelző szintet is. I t t igen 
sok volt a török kerámia, ágyúgolyótöredék, 
emberi és állati csontmaradvány. 

A Magas utcához vezető lépcsőié járó 
és a Polipölő szobráig terjedő szakaszon a védő
fal nagy része az i t t állott ún. Ezüstbástyával 
együtt megsemmisült. Megtaláltuk azonban a 
török védőfalnak sziklára épült alapjait, és 
helyenként a felmenő fal részleteit is a Polip
ölő szobra fölötti szakaszon. A fal e második 

27. kép. Török kapu az Úri utca 41. sz. ház 
Dárda utcai oldalán 
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szakaszán húzott kutatóárkok leletszegónyeknek bizonyultak, mindössze néhány török ós perzsa 
kerámiatöredék került elő belőlük. 

A kutatás eddigi eredményeként mindenesetre sikerült a Duna-parton állott török víz
műhöz vezető út biztosítására épült bástya- és védőrendszer topográfiai helyzetét jelentős részben 
tisztázni. 

Gerő Győző 

I. ker. Kapisztrán téri Mária Magdolna-templom. Lásd Bertalan Vilmosné jelentését a 
középkori fejezetben. 

ÚJKOR (XVIII—XIX. SZÁZAD) 

Az / . her. Hess András tér 2. sz. rombadőlt iskolaépület még fennálló Ny-i és É-i szárnyá
nak földszinti falait január 12-től március 25-ig az utca szintjéig lebontották. Az it t állott és az 
1686. évi visszafoglalás alkalmával elpusztult domonkos kolostor helyén már 1696 előtt épületet 
emelnek katonai élelmiszerraktár és pékműhely céljaira. Ezt az épületet alakították át 1784-ben 
iskolává, és az is maradt 1944—-45-ben bekövetkezett pusztulásáig. 1846-ban az épület belső 
terében Kimnach Lajos nagyarányú átépítést végzett. 

A még meglevő épületmaradványokból a bontás alkalmával megállapítható volt, hogy 
az 1696 előtti raktár építésekor a középkori falrészleteket nem használták fel. Az elpusztult épület 
kosáríves kapujának zárókövétől balra M, jobbra ZS bevésett monogramot figyelhettünk meg. 
A falak egy része C I jelzésű barokk téglákból épült, más része zúzott kőből és másodlagosan fel
használt tagozott kövekből volt falazva. 

Az I. her. Savanyúleves bástya É-i kazamatájában szeptember 23-tól november 11-ig 
végzett kutatóásatás alkalmával több XVIII. századi átépített részletet találtunk. A kazamatát 
valószínűleg még a XVIII . század elején boltozták újonnan, amikor a felszínre vezető félj árat 
felé eső szakaszt az egykori török boltozathoz viszonyítva mintegy 2 m-rel felmagasították. A fel
járó ajtónyílását, valamint az egyik É-ra néző ajtóvá átalakított lőrést egyenes záródású kő-
hasábokból készült kerettel szegélyezték. A kazamatát megosztó fal már jóval későbbi, való
színűleg a XIX. század elején épülhetett. A falból egy reneszánszkori oromdíszt bontottunk ki. 

Az I. Tcer. vári bástyafal Véli bej és az Esztergomi rondella közötti szakaszánál a bástyafal 
alapozásának megvizsgálása céljából a Tóth Árpád sétányon május és június hónapokban nyitott 
kutatógödrökből aránylag kevés XVIII—XIX. századi kerámia került elő. A kutatógödrökben 
több helyen megtaláltuk a mai bástyafal természetes sziklán nyugvó XVIII. századi alapozását. 

Az I. ker. Murád pasa bástyánál november 5 és 20. között megszakításokkal végzett rész
leges feltárás alkalmával megtaláltuk a barokk korban épült kazamatalejárót és az abból nyíló 
három lőrést. A kazamata előterének fala ugyancsak barokk eredetű, a lejárat és az előtér boltozata 
azonban már a X I X . század második felében épült. 

Az / . ker. Ostrom utca 1. sz. épületnek a Babits sétány és a Hunfalvy utca között fekvő 
kertjében október 14-től december 14-ig végeztünk kutatásokat. Ez alkalommal a kutatóárokban 
megtaláltuk a Babits sétányt lezáró bástyafal egy szakaszának XVIII. századi alapozását és a 
hozzá tartozó szintet. A kert végében húzódó bástyafalnál — ahol a középkorban az Erdélyi 
bástya állott — sikerült megállapítani, hogy a bástyafalnak e szakasza ugyancsak a XVIII. 
században épült, szépen faragott homokkőkváderekből. 

Az I. ker. Attila körút 18. sz. elpusztult ház helyén építendő lakóház július hónapban 
végzett alapozási munkálatai során két XVIII . századi kút maradványa került felszínre. Mind
kettőt gondosan megmunkált homokkőkváderekből falazták. Az egyikben, amelynek kváderfala 
részben a mai járdaszint magasságáig megvolt, vörösfenyőből készült csövet találtunk in situ. 
A kutak betöltési anyaga XIX. század végi, XX. század eleji. 

Gerő Győző 

Az I. ker. Attila utca 25. sz. telken az utca felőli ötödik cementpillór alapozásánál május 
20-án márgarétegbe bevágott kútra vagy vízgyűjtőre bukkantak. Elszűkűlő szája kváderkővel 
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volt kirakva. Átmérője a szájnál 90, a legnagyobb szélességnél 220 cm. A kút betöltési anyagából 
csak kevés cserópanyag került elő. A leletmentő kiszállás előtt megsemmisített cserepek a munkások 
leírása alapján XVIII—XIX. századiak lehettek. 

A feltárt területen középkori réteget vagy szintet nem találtunk. A ház alapozási gödrének 
K-i és D-i metszetében a természetes sárga és vöröses margaréteg felett újkori téglafal és salakréteg 
húzódik. A salakréteghez 90 cm széles homokkőkváderekből rakott É—D-i irányú XIX. századi 
fal csatlakozik. A fal részben ráépült a kútra, ami arra mutat, hogy a kút a falnál korábbi. Pon
tosabb kormeghatározást réteg- és leletanyag nélkül nem adhattunk. 

Bertalan Vilmos né 

Az / . her. Pálya utca 2. sz. telken végzett építkezés alkalmával szeptember folyamán 
homokkőkváderekkel kifalazott újabbkori kút került felszínre az épület nyugati szárnyában. 
A kitermelt betöltésben leletanyag nem volt. 

Gero Győző 

A II. her. Lajos utca 12, 16,18 és 26. sz. házak udvarán a Szentjakabfalvával azonosítható 
középkori település formájának és kiterjedésének meghatározására április 8-tól 24-ig kutatóásatást 
végeztünk. A kutatás folyamán 2,60, ill. 2 m mélység körül meghatározhattuk a római ós a közép
kori szintet. A keresett középkori épületnyomokat azonban nem találtuk. Újkori kőfalak kerültek 
elő a 12, 16. és 26. sz. házak udvarán, a Lajos utca 26-ban pedig a Bécsi úttal párhuzamosan fekvő, 
szintén újkori temető részletét tár tuk fel. A sírokban melléklet nem volt, a 105—180 cm mélység 
között egymás felett fekvő csontvázakat K-i, illetve Ny-i irányba helyezték el. A temető korát, 
mivel a sírmező a XIX. század második felében épült Sajka utcai épületszárny alá húzódik, a XVII. 
század végére és a XVIII . század elejére tehetjük. Ezt a feltevést a Zaiger 1702-ből származó 
adatai is megerősítik. A Zaiger a mai Sajka utca környékén Kirchgasset jelöl. A feltárt sírokat 
a kápolna vagy a templom körül létesült temető egy részének tekinthetjük. Ez a templom azonban 
nem téveszthető össze a mai Újlaki templom helyén 1706-ban épült korábbi templommal. 

Bertalan Vilmos né 

A III. her. Franhel L. utca 64—66. sz. telken augusztus 5-én végzett leletmentő kiszállás 
alkalmával megállapítottuk, hogy a lakóház teraszszerűen kiképzett udvara alatt barokk eredetű 
pince húzódik, amely a korábban i t t állott épülethez tartozott. A pincék téglával falazottak ós 
részben épülettörmelékkel betöltöttek. Jelenlegi bejáratuk egy kör alaprajzú helyiségből nyílik. 
Ennek fala zúzott kőből épült, amelyen téglából kupolaszerűén falazott boltozat nyugszik, közepén 
kör alakú nyílással. Az építmény eredeti rendeltetésének megfelelően kút lehetett, amelyet később 
részben betömtek, és újabban lejáratnak használnak. 

Az V. her. Engels tér 15. sz. ház második udvarán, április hónapban végzett csatornázás 
alkalmával, DK-i sarkában a járda alatt XVIII—XIX. századi, 2 m átmérőjű kutat találtak. Fala 
kváderkövekből épült, amelyen kupolaszerű téglaboltozat nyugszik, közepén kör alakú nyílással. 
A kút majdnem teljes mélységében legújabbkori épülettörmelékkel volt feltöltve. Századunk 
elején még használták. 

Gerő Győző 

Az V. her. Dimitrov tér 2. sz. ház előtt a benzinkútalapozási munkák folyamán november 
25-én 3,40 m mélységben két, egymással párhuzamos, K—Ny-i irányú falat találtak. A lelet
mentés során megfigyelhettük, hogy a D-i, öntött kőfalazat 80 cm, az É-i, nagyméretű barokk 
téglákból épült 100 cm széles. Az É-i falra téglaboltívek támaszkodtak. Feltehetőleg az e helyen 
állt XVIII . századi sóraktár pincefalai kerültek elő. 

F. Tóth Rózsa 

V. her. Szerb utcai templom. Lásd F. Tóth Rózsa jelentését a középkori fejezetben. 
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NOTBERGUNGEN UND PLANGRABUNGEN DES HISTORISCHEN MUSEUMS 
VON BUDAPEST IM JAHRE 1959 

Die Ausgrabungsarbeiten des Jahres 1959 
waren zum größten Teil Rettungsgrabungen. 
Ihre bedeutendsten Ergebnisse sind folgende: 

URZEIT 

I I I . Bezirk. Am Kossuth-Erholungsstrand in 
Békásmegyer 4 Gefäße eines frühbronzezeit-
lichen Urnengrabes aus der Zeit der Glocken-
becherkultur; im Bereich des Óbudaer Gas
werkes als Einzelfund ein Glockenbecher; 

X. Bezirk. Auf dem Grund der Kőbányai-
Straße 41/c eine wahrscheinlich neolithische 
Steinaxt von Százhalombatta; 

XI . Bezirk. Aus den Kanalisationsgräben 
der Schönherz Zoltan-Straße Grubenschnitte 
einer bronzezeitlichen Siedlung mit Vatyaer 
Keramik; aus denen des in der Fehérvári Straße 
28 gelegenen Hauses mehrere Vorrats- und 
Wohngruben, die zum vorhererwähnten Sied-
Jungsteil gehören, ebenfalls mit Vatyaer Kera
mik; im Gebiet des durch die westlichen Cana-
bae des römischen Militärlagers von Albertfalva 
gezogenen Kanalisationsgrabens der westliche 
Rand der zur Péceler Kultur gehörenden Siedlung; 

XV. Bezirk. Entlang der Mogyorod-Straße 
vier Brandgräber des zur Zeit der LTC noch 
gebrauchten skythenzeitlichen Friedhofes; 

XX. Bezirk. Scherben mit LTD-Charakter 
aus einem späteisenzeitlichen Siedlungsteil in 
der Versuchswirtschaft der Hochschule für 
Garten- und Weinbau; 

XXI . Bezirk. Acht Gräber eines frühbronze-
zeitlichen Urnengräberfeldes auf der Csepeler 
Betriebsstätte des Budapester Zementwaren-
und Steinindustrieunternehmens; auf einem 
Teil des Donauufers eine weitausgedehnte ur
zeitliche Siedlung; auf dem Baugrund Hajos-
Straße 37 Profile von frühbronzezeitlichen 
bienenkorbförmigen Gruben. (Bergungsgrabun
gen von G. Alföldy, B. C. Elischer, L. Nagy, 
T. Nagy, R. T. Schreiber und I. Wellner.) 

RÖMERZEIT 

I I I . Bezirk. Auf dem Grundstück der Häuser 
in der Polgarstraße 8—10 Mauerreste, Fuß
boden-, Niveau- und Straßenteile mit Keramik 
aus der frühen Kaiserzeit; auf dem Grund 
Flórián-Platz 3 zum großen Bad der Militär
stadt gehörende Mauern; auf der Versuchs
wohnsiedlung der Becsi-Straße Mauerreste, Ter
razzoböden, vorwiegend Ziegelgräber aus dem 
4. Jahrhundert, mit Zwiebelkopffibel, kugel
förmig gebauchtem Glasgefäß, glasiertem Krug 
und mit Kreuz verzierten Ringbeigaben; in der 
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Szolo-Straße ein zur Doppelbestattung bestimm
tes Ziegelgrab für Erwachsene und ein Kinder
grab aus Steinplatten, im Grab der Erwachse
nen mit Punktkreisen verzierte Zwiebelkopf
fibel, Gürtelschnalle, zwei gebauchte Glasge
fäße, im Kindergrab ein grünglasierter und 
ein grauer kleiner Krug; in der Meggyfa -
Straße weitere Mosaikfußbodenteile des im 
vergangenen Jahr freigelegten mit Mosaik ver
zierten Gebäudes mit Figuren, die aus den 
bisher bekannten Funden aus Pannonién ganz 
besonders hervorragen (von zwei Figuren ge
stützter Herakles, geflügelter Pluto, schreiten
der Tiger) und geometrischer Ornamentik, 
Freskenbruchstücke vor allem mit Pflanzen
verzierungen; zwischen den Grundmauern eines 
weiteren Gebäudes zwei Faustkämpfer darstel
lender Mosaikfußboden und mehrere Mosaik
fußbodenfragmente; in der Bogdani-Straße, in 
der Kerék- und Berend-Straße ein Keller mit 
Resten einer Steinstiege und von Fenstern, 
Hofteil, Fußböden verschiedener Räume, Ver
brennungsstellen (Ustrina), Herd, Bruchstück 
einer mit Toga bekleideten Männerstatue, ein 
dem Silvanus Silvestrius geweihter Altar, als 
bedeutendere Kleinfunde: Münzen aus dem 3. 
Jahrhundert, Stilus, Fibel, Terra sigillata Drag. 
53; beim Aranyhegyi-Bach — am nördlichen 
Rand der Bürgerstadt — mehrere Mauerteile 
unbekannter Bestimmung; 

XI . Bezirk. Im Gebiete der westlichen Cana-
bae des Lagers von Albertfalva in einem Kana
lisationsgraben neuere zur Bestimmung der Aus
breitung der Canabae geeignete Mauerteile, im 
Gebiete der nördlichen Canabae ein aus der 
entlang der Donau verlaufenden Limesstraße 
abzweigender Straßenabschnitt, an dessen bei
den Seiten Reste von Werkstätten, Wohngruben, 
Gruben, Kellern und Brunnen aus dem 1. Jahr
hundert; 

XV. Bezirk. Der Mogyorod-Straße entlang — 
als Ergebnis der Plangrabung der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften — zwei Hütten 
der sarmatischen Siedlung. (Unter der Leitung 
von Frau H. Bertalan, Frau M. K. Kaba, T. 
Nagy, Frau Gy. K. Parragi und J . Szilágyi die 
Arbeitsgemeinschaft des Aquincumer Museums, 
ferner die Bergung der Funde bzw. die plan
vollen Ausgrabungen von I. Wellner.) 

VÖLKERWANDERUNGSZEIT 

XV. Bezirk. Rákospalota, am Honfoglalás
telep gestörtes Skelett mit awarenzeitlicher 
Gefäßbeigabe; 



XX. Bezirk. Aus der Sandgrube von Pest
erzsébet—Soroksár ein zerstörtes landnahme
zeitliches Reitergrab, Pfeilspitze, Knochen
platte zur Bogenspannung und Eisenreste eines 
Pferdegeschirrs bzw. Köcherbeschlages. (Ber
gungsgrabungen von G. Alföldy und R. T. 
Schreiber.) 

MITTELALTER 

I. Bezirk. In der Toreinfahrt des Hauses 
Üri-Straße 8 Reste eines Sitznischenpaares; in 
der Toreinfahrt des Hauses Üri-Straße 32 go
tische Eingangsöffnungen, Treppengang, Kel
lerfenster; unter den Hofarkaden des Hauses 
Üri-Straße 40 ein in Felsen gehauener Brunnen, 
Steinkopfpflaster des Hofes; Steinpflaster der 
Toreinfahrt und Kellerteile des Hauses Tarnok-
Straße 11; aus den Ruinen des Hauses Hess 
András-Platz 2 viele vor allem gotische Tür-
und Pensterrahmensteine in sekundärer Ver
wendung, Rippen- und Gesimsbruchstücke und 
ein als mit Inschriften versehener jüdischer 
Grabstein benutzter Stein eines Türrahmens; 
beim Abreißen des Hauses Országházgasse 2 
außer den in sekundärer Verwendung einge
bauten Bruchstücken der letzte östliche Pfeiler 
der Arkaden und ein Bogenteil des dritten 
Gliedes, der sich in der nördlichen Wand der 
Toreinfahrt befindlichen Sitznischenreihe; aus 
der Bergungsgrabung im Bereich des Festungs-
systems der Burg: aus dem Raum der Fehér-
várer Rondelle in großer Menge keramische 
Bruchstücke und Abfall aus der Knochen
schnitzereiwerkstätte, wahrscheinlich aus dem 
ehemaligen Königspalast als ihrem ursprüngli
chen Fundort; gotische Grabsteinfragmente aus 
der eingestürzten Mauer der südlichen Kase
matte der Savanyuleves-Bastei, Rosette aus der 
Renaissancezeit; ein Teil der mittelalterlichen 
Basteimauer aus dem Suchgraben zwischen der 
Veli Bey- und der Esztergomer Rondelle; Ge
fäße und Scherben aus dem 14.—15. Jahrhun
dert aus dem neben dem seitwärts von der 
jetzigen Babits Mihály-Promenade liegenden 
mittelalterlichen Basteimauerteil gezogenen 
Suchgraben; neben der Erdély er-Bastei, aus 
den untersten Schichten auch Bruchstücke aus 
dem 13. Jahrhundert ; auf der Strecke zwischen 
der Fischerbastei und der Iskola-Stiege wahr
scheinlich die Mauerreste und Fußböden eines 
mit dem Kloster der Dominikaner in Zusam
menhang stehenden bisher unbekannten Ge
bäudes; in der nördlichen Kapelle der Maria-
Magdalena-Kirche auf dem Kapisztrán-Platz 
unter dem Barocktonnengewölbe der Anfangs
teil eines der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts zuweisbaren netzförmigen Sterngewölbes 
mit Birnenstab, auf zwei Bauperioden ver
weisende neuere Mauer- und Niveaureste; aus 
dem Raum der Öntőházgasse, wahrscheinlich 
aus dem Burgmauer als von einer sekundären 

Verwendungsstelle, ein Knospenkapitell aus 
dem 13. Jahrhundert ; 

V. Bezirk. Verschiedene Teile der Stadt
mauer von Pest auf den Hausgründen Museum-
Ring 23—25, Becsi-Straße 4 und Apáczai Cseri 
Janos-Straße 2; auf dem Eckgrund Egyetem-
Straße 14 und Ferenczi Istvan-Straße 2—6 als 
Kanaldeckplatte ein wahrscheinlich aus der 
Zeit des Matthias Hunyadi stammendes mit 
Inschrift versehenes Fragment aus rotem Mar
mor und abschließend unter der Barockkirche 
in der Szerb-Straße, ein als Grundmauer der 
Kirche benutzter mittelalterlicher Mauerrest 
von unbekannter Bestimmung. (Bergungsgra
bungen von Frau H. Bertalan, Gy. Gero und 
Frau R. F . Tóth.) 

TÜRKENZEJT 

I. Bezirk. Steinkopfpflaster im Hofe des 
Hauses Üri-Straße 40. Erhöhung und Um
rahmung des Brunnens; in der südlichen Fassade 
des Ruinengebäudes Üri-Straße 41 die Steinum
fassung eines türkischen Tores, das einzige 
Denkmal solcher Art der türkischen bürgerli
chen Baukunst in Buda; aus den Ruinen des 
Gebäudes Tarnok-Straße 11 Grabstein mit 
Turban in sekundärer Verwendung; aus dem 
Abriß des Gebäudes Hess András-Platz 2 ein 
Grabsteinfragment mit einem Eselsrückenbogen 
abgeschlossen, mehrfache türkenzeitliche Be
hauung aufweisende profilierte Steine; vom 
Grundstück des Hauses Ostrom-Straße 1 mehrere 
keramische Bruchstücke, vor allem Fußschalen; 
aus der Geländeregelung vor der Fehérvárer 
Rondelle (Bastei des Pascha Kasim) die nörd
liche Bogenpartie der Rondelle, die Überreste 
des einstigen Balkengitters und einige typische 
Scherben; die zweischichtige südliche Kasematte 
der Savanyúleves-Bastei mit Schießscharten 
für Büchsen, Wandnischen mit einem Preußen
mütze ähnlichen Gewölbe und einem Aufgang 
mit Tonnengewölbe; mit dem ursprünglichen 
Bogenteil des Gewölbes der stark beschädigten 
nördlichen Kasematte; aus den Suchgräben 
zwischen dem Abschnitt der Veli Bey- und der 
Esztergomer Rondelle ein der Burgmauer und 
dem heutigen Kriegsmuseum zu führender, sich 
entzweiteilender Tunnel, an den Wänden mit 
Nischen für Beleuchtungsgeräte, mit Scherben 
und Eisenbruchstücken; eine Mistgrube im 
westlichen Ende der in Ost-West-Richtung
verlaufenden Umfassungsmauer der zwischen 
der Fischerbastei und der Iskola-Stiege er
schlossenen mittelalterlichen Gebäudes mit sehr 
vielen Fußschalen, Krügen, Pfeiffen, Eisen
gegenständen und mehreren verzinnten Kupfer
gefäßen; bei der Königsstiege des zum Budaer 
Brückenkopf der Kettenbrücke führenden We
ges entlang die Reste der sog. Goldenen Bastei, 
aus dem Suchgraben vor der Bastei zahlreiche 
keramische Überreste, Kanonenkugelstücke, 
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menschliche und tierische Knochen; im Ab
schnitt zwischen dem zur Magas-Straße führen
den Treppenaufgang und der Statue des Poly-
pentöters einzelne Teile der Grundmauer und 
des senkrecht stehenden Mauerwerkes des auf 
Felsen erbauten und die Fortsetzung der sog. 
Silbernen Bastei bildenden Schutzmauer, mit 
einigen türkischen und persischen keramischen 
Bruchstücken. (Bergungsgrabungen des Gy. 
Gero.) 

NEUZEIT (18.—10. JAHRHUNDERT) 

I. Bezirk. Auf dem Baugrund des Hess 
András-Platz 2 an Stelle des einstigen Domi
nikanerklosters Mauerreste, die die Bauge
schichte des vor 1696 errichteten militärischen 
Proviantmagazins und der Bäckerei bestim
men; ein Teilstück der im 18. Jahrhundert 
umgebauten nördlichen Kasematte der Sava
nyúié ves-Bastei; die Basis der heutigen Bastei
mauer aus dem 18. Jahrhundert in den Such
gräben der Strecke zwischen der Veli Bey- und 
der Esztergomer Rondelle; bei der Pascha 
Murad-Bastei der Abstieg der in der Barock
zeit erbauten Kasematte, am Abstieg ange
brachte drei Schießscharten, das aus dem 19. 
Jahrhundert stammende Gewölbe des Vor

raumes und des Abstieges; im Garten des Hau
ses Ostrom-Straße 1 die aus dem 18. Jahr
hundert stammende Basis des einen Abschnit
tes, die die Babits-Promenade abschließenden 
Basteimauer mit dem dazugehörenden Niveau, 
ferner an der Stelle der mittelalterlichen Erdé-
lyer Bastei die im 18. Jahrhundert aus Sand
steinquadern erbaute Mauerpartie; Brunnen
reste aus dem 18. und 19. Jahrhundert auf den 
Grundstücken Attila Ring 18, in der Attila-
Straße 25 und Palya-Straße 2; 

IL Bezirk. In den Höfen der Häuser Lajos-
Straße 12, 16, 18 und 26 — in den in Zusam
menhang mit der Erforschung der mittelalter
lichen Siedlung von Szent jakab fal va errichte
ten Gräben — neuzeitliche Mauern und Gräber 
des Friedhofes aus dem Ende des 17. Jahr
hunderts und dem Anfang des 18. Jahrhun
derts; 

im I I I . Bezirk, im Hof der Frankéi Leó-
Straße 64—66 und 

im V. Bezirk in dem des Hauses Engels-
Platz 15 gleichfalls Brunnenreste aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert und schließlich vor dem 
Haus Dimitrow-Platz 2 die Kellermauern des 
einstigen aus dem 18. Jahrhundert stammenden 
Salzmagazins. (Rettungsgrabungen von Frau 
H. Bertalan, Gy. Gero und Frau R. T. Tóth.) 
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NAGY LÁSZLÓ 

TOPOGRÁFIAI KARTOTÉK A BUDAPESTI 
TÖRTÉNETI MÜZEUMBAN 

1959 folyamán a Budapesti Történeti Múzeum megindította a főváros területén végzett 
régészeti kutatások adatanyagának topográfiai jellegű feldolgozását. A leletmentés operatív mun
kája és Budapest régészeti topográfiájának kiadása mindinkább szükségessé tette olyan kartoték
rendszer felállítását, amely könnyen és gyorsan igazítja el a kutatót az eddig felhalmozottt adatok 
szétszórt tömegében. 

Az adatgyűjtő munka teljességre törekszik és kiterjed a régészeti szakirodalmon kívül 
a kéziratokra, ásatási naplókra, jelentésekre, ezek fénykép- és térképmellékleteire, valamint a 
gyűjtemények leltárkönyveire. 

Az adatfelvétel egységes elvek alapján, a könyvtári gyakorlatban általánosan használt 
szabvány méretű kartonokon történik. Minden esetben feltüntetjük a lelőhelyet, a régészeti kor
szakot, az adatfelvétel forrását és annotációszerűen a mondanivaló lényegét, főként a leletfajtákat, 
amelyre az adatfelvétel vonatkozik. 

Az adatfelvétel szövege hűségesen adja vissza a forrás mondanivalóját. A felvevő bármi
féle korrekciója szögletes zárójelbe kerül. 

A kartonok elhelyezési módja a helytörténeti célnak megfelelően topográfiai rend: 
kerületek, utcák, terek, ezeken belül a ház- és helyrajzi számok rendje. A topográfiai beosztás 
alapja a jelenlegi elnevezés. A megváltozott helynevekről utalók irányítják a kutatót a mai hely
nevekhez. 

Az elsődlegesen topográfiai szempontok mellett kronológiai szempontok is érvényesülnek 
a kartotók rendszerében. A legkisebb topográfiai egységeken belül az egyes régészeti korszakokat 
jelölő választó cédulák mögé kerül a megfelelő korszakok adatanyaga. 

Az adatgyűjtemény 1961. június 30-án 12 700 felvételt tartalmazott. Eredeti célján, 
az adatanyag feltárásán kívül már maga a rendszerezés is figyelemre méltó tudományos eredmé
nyeket hozott. Az egy topográfiai helyre kerülő kartoncédulák adatainak egybevetése sok téves 
adatra derített fényt és számos régészeti emlék eddig ismeretlen lelőhelyének megállapítását 
tette lehetővé. 
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GÁBORI MIKLÓS 

A MONGOL FŐVÁROS MÜZEUMAI 

Az alábbiakban olyan baráti ország fővárosának múzeumait ismertetjük, amely ugyan 
földrajzilag távol fekszik tőlünk, de amelynek fontosságát a magyar régészet — elsősorban a nép
vándorláskori — szempontjából nem szükséges hangsúlyoznunk. Az őskor legrégibb szakaszának 
általános, internacionális problémái mellett tulajdonképpen a legtöbb nép vándorláskori kutatás 
Belső-Ázsiába vezet vissza. A régi, pusztai lovasnomád-társadalmak, az életforma pedig olyan 
kulturális kapcsolatokat jelentenek a mi számunkra, amelyek ezt a területet a nagy távolság 
ellenére is közel hozzák a magyar régészethez. —- A mongol muzeológia fejlettségét természetesen 
nem lehet Összehasonlítani az európai országokéval; itt azonban ma még valóban sokkal fontosabb 
feladatok állnak előtérben. A Mongol Népköztársaság legfőbb teendője ma a vándorló, csekély 
lélekszámú lakosság letelepítése, ezzel az ipar alapjának megteremtése, az óriási állatállomány 
vízzel való ellátása, városias helyek kialakítása. Az ország különleges gazdasági és természeti 
körülményeit kell tehát szem előtt tartanunk, amikor a bizonyos mértékű elmaradást megálla
pítva Ulan-Bator múzeumait röviden ismertetjük. 

A Központi Múzeumnak (1. kép), amely országos hatáskörű intézmény, régészeti-történeti, 
néprajzi, természetrajzi osztálya, gazdag újabbkori és művészeti gyűjteménye van. Kétemeletes 
épületének legnagyobb részét kiállítások foglalják el, és mind ezekben, mind pedig a kisebb, 
zsúfolt raktárakban a régészeti anyag a leggazdagabb. A leletek legnagyobb része szórvány leletként 
került gyűjteménybe, ásatások még alig voltak, és eltekintve egyes s többnyire régi expedíciók 
munkájától, csak igen kis részben vannak feldolgozva és publikálva. A nagy mennyiségű szórvány
lelet azonban minden korszak terén rendkívül sok, értékes kiindulópontját adja a további kuta
tásnak. A kiállítások régiesek, nem mentesek tudományos hibáktól sem, de a szemléltetés igen 
egyszerű eszközeivel jó történeti keresztmetszetét adják az országnak. Az őskőkor szinte még 
ismeretlen, nincs mód még arra sem, hogy kulturális csoportokat lehessen kimutatni. Raktári 
anyagként azonban elég nagy mennyiségű paleolitikus leletet tárolnak. Az őskőkori kiállítás is 
csak kiragadott leleteken mutatja be Belső-Ázsia legrégibb kultúráját, nem törekszik összefüggések 
vagy folyamatos fejlődési kép megrajzolására. Ennek oka azonban a terület kutatatlanságában 
keresendő. Feltűnően kevés anyag képviseli a neolitikumot, feltűnően hiányzik a kerámia, tartal
milag a letelepült életforma és földművelés, ami azonban nem is lehetett ezen a területen. Miután 
a gyűjtés elsősorban a fémtárgyakra helyezett súlyt, az őskor további szakaszait elsősorban bronz-
eszközök, a jellegzetes minusszinszki, sino-szibériai műveltség tárgyai töltik ki. Az európai 
őskorra általánosan jellemző, kulturális és kronológiai beosztást adó kerámia hiánya nyilván
valóan a mindenkori steppei életformából adódik, amely az agyagedényt feleslegessé tette. 
A kerámia a népvándorláskorban is egészen elenyésző, később pedig fémedények helyettesítik. 
A régészeti leletanyag mellett a dokumentáció nagyon hiányos. Elsősorban hiányzanak a külső 
terepfelvételek, amelyek pl. a Góbi-sivatag ós az Altaj hegység sziklarajzai vagy a jellegzetes 
őskori temetkezési formák bemutatásával sok lehetőséget adnának az anyag élőbbé tételére. 
A Központi Múzeumnak általában az őskori része a többi korszakhoz mérten a legkisebb. A lelő
helyek, elsősorban a temetők számát hozzávetőlegesen ismerve azonban ennek okát csupán abban 
kereshetjük, hogy rendszeres ásatások még nem voltak. 
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Az i. e. I I I—II . századtól kezdve a múzeum anyaga rendkívül gazdag; sokrétű és tudo
mányos szempontból is értékes leleteket tartalmaz. Elsőként kell megemlítenünk a belső-ázsiai 
hunok hagyatékát, amelynek legnagyobb része Noin-ulából származik. A régi, Kozlov-féle ása
tások leleteinek nagy része annak idején Oroszországba került, de még így is nagy számban talál
hatók itt is közöletlenül maradt leletek. A mongol terület hun korszakát a kiállításon is külön 
terem képviseli. Legszebb darabja az ismert Noin-ula-i falkárpit, de a közölt fémtárgyakon kívül 
érdemes megemlítenünk a különböző rendeltetésű aranylemezeket, jade-tárgyakat, a nagy meny -
nyisógű textiliát, köztük a kínai ízlésű, majd a Nyugat felé mutató hímzéseket, amelyeknek raktá
rozása is korszerű (2. kép). A hun korszaknál csupán a történeti keretet hiányolhatjuk, amely 
alaposabb magyarázatát adná a birodalom kialakulásának, kapcsolatainak ós a hunok további 
szerepének. E korszaknál is meg kell említenünk, hogy több, újabban előkerült leleten kívül a 
feltáratlan kurgánok csoportjai adnak lehetőséget a további kutatásra. — Mongóliának egyik 
legfontosabb történeti, régészeti szakasza a türk-korszak. Legértékesebb és legszebb emlékei a 
rovásírásos oszlopok, amelyek a törökség legrégibb írott emlékei; a múzeumban ugyan csak fény
képeken láthatók, de a fémtárgyak, elsősorban a veretek, bőséges lehetőséget adnak a feldolgo
zásra. Feltűnő, hogy a kiállításban is a hun, türk, ujgur korszak rendszerezése a legvilágosabb, 
annak ellenére, hogy éppen a fémtárgyak mutatják leginkább a különböző népek műveltségének 
folyamatos, sokszor hosszú idejű továbbélését. E három korszaknál már írásos anyag is áll a 
kutatás rendelkezésére, ami még jobban megkönnyíti a közelebb jutást a történelmi eseményekhez. 
A népvándorláskori —- vagy miután ezen a területen nem egészen megfelelő ezt a meghatározást 
használnunk —, az i. sz. első évezredi lelőhelyeknek száma rendkívül nagy. Az egyes népek, kor
szakok és területek szerinti eloszlásról azonban nincsenek pontosabb adataink. 

A mai mongol kutatás elsősorban a korai mongol korszakra, valamint tágabb értelemben 
a Dzsingisz kán-korszakra helyez súlyt, és ez a múzeum kiállításán is erősen megnyilvánul. 
Az utóbbi korszak tárgyi emlékein kívül az ujgur—mongol írásos emlékek, ezenkívül a sámánizmus 
tárgyi-néprajzi anyaga egészíti ki a rendkívül életszerű és e helyen egyúttal korszerű kiállítást. 
Meg kell említenünk, hogy a XIII—XIV. századi emlékek egy része nem ásatásból, hanem családi 
örökségként került múzeumba; ez a tény valószí nííleg még fokozza azt a feltűnő érdeklődést, 
amely a legegyszerűbb embereknél is megnyilvánul a régiség, a történelem s a múzeumok iránt. 
A régi mongol-kori gyűjtemény igen alkalmas a nemzeti öntudat emelésére, a kiállításoknak is 
ez a része a leglátogatottabb. A közönség azonban a hunoktól kezdve az egész mongóliai törté
nelmet sajátjának érzi. 
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1. kép. A Központi Múzeum 
U lan- Batorban 



A Központi Múzeumnak elsőrendű célja természetesen a népművelés, és így komoly súlyt 
helyez a nagy mongol birodalom és a mai szocialista korszak közötti történelem, a kínai, mandzsu 
elnyomás igen hosszú ós szomorú idejének bemutatására is. A régészeti-történeti kiállítás szerves 
összefüggésben vezet el a népi forradalomig, majd pedig a legutóbbi időszak kulturális fejlődéséről 
tájékoztat. 

E helyen nem ismertethetjük a múzeum anyagát, kiemelkedő jelentőségű ós legfontosabb 
régészeti leleteit sem. A raktárak elég nagy mennyiségű feldolgozatlan, ismeretlen leletet tartal
maznak. Sok, tudományos szempontból értékes lelet kallódik rendezetlenül. Ennek oka elsősorban 
az, hogy alig vannak szakemberek, távol vannak attól, hogy minden nagyobb korszaknak legalább 
egy kutatója lenne. S a muzeológusoknak éppúgy kell foglalkozniuk régészettel, mint egy paleon
tológiái lelet megmentésével vagy folklórral. A Központi Múzeum raktáraiban ma még „ásatást" 
lehet végezni — ezt az elmaradást azonban megérteti velünk az, hogy a modern épület helyén 
nemrég még nemezsátrak álltak. 

A múzeumnak értékes, gazdag néprajzi gyűjteménye van. A mi fogalmaink szerint ez az 
anyag viszonylag egyoldalú, mert többségében a forradalom előtti tárgyi néprajzi anyagot öleli 
fel; — a mai népi életmód, az élő lovasnomád lakás, állattartás stb. ugyanis egyetlen élő néprajzi 
„kiállításként" található az országban. Feltűnően gazdag a népviseleti gyűjtemény, és nemzet
közi viszonylatban is jelentős a sámánizmus tárgyi emlékeinek gyűjteménye. — A természetrajzi 
osztályt csupán három teremből álló kiállítás képviseli, amely sajnos korszerűtlen és megközelí
tően sem meríti ki azokat a lehetőségeket, amelyeket pl. a Góbi vagy az északi és nyugati magas 
hegyvidék növénytani-állattani téren nyújtana. Ismét rá kell mutatnunk azonban ennek okára, 
a preparátor szakember hiányára. Ugyanakkor azonban a múzeum legkorszerűbb kiállítása 
az egyetlen nagy teremből álló paleontológiái gyűjtemény, amely a Góbi-sivatagban feltárt, 
többször egyedülálló ősgerinceseket mutatja be. 

A művészeti gyűjteményben elsősorban a mongol s a tibeti, kínai forrásból táplálkozó 
vallásos művészeti tárgyak kaptak helyet. A templomi képek, zászlók és a buddhista szobor-
gyűjtemény felbecsülhetetlen értéket képviselnek. A lámaizmus igen magas színvonalú és sok
irányú művészetet alakított ki, helyesebben gyűjtött össze Mongóliában, felvette a nemzeti, népi 
elemeket is, s a Központi Múzeumnak több termét tölti meg ez a kissé egyházi kincstár-jellegű 
gyűjtemény. — A világi és mai mongol művészeti gyűjtemény a mongol iparművészet legjobb 
alkotásait öleli fel (pl. ezüstművesség), emellett állandó kiállításon mutatja be a mai mongol fes
tészet legszebb műveit. Az anyagban a tájképfestészet dominál. Érdemes azonban megemlítenünk 
az ország egyik legnagyobb újkori festőjének, Serabnak történeti s egyben néprajzi értékű képeit, 
amelyek érdekes, apró jelenetekben — kissé Brueghelre emlékeztető stílusban — mutatják be a 
mongol életet, lakásokat, szokásokat, a foglalkozás részleteit. 
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2. kép. Kisméretű textíliák 
raktározása 



Az egyházi művészet legszebb emlékeit Ulan-Batornak egy másik múzeuma őrzi. 
A Csojdzsil-lamin-kolostornak szinte páratlan szépségű műemléki épületeit használták fel vallás
történeti múzeum céljára, és rendezésében azt az elvet igyekeztek szem előtt tartani, hogy minden 
művészeti tárgy a lamaista vallás által előírt helyén maradjon. Számos elpusztult vagyjna már 
nem működő lámakolostorból, rendkívüli számban gyűjtötték ide össze a buddhista szobrokat, 
szertartási eszközöket, zeneszerszámokat, zászlókat ós képeket. Eredeti helyükön pedig, a templom 
benyíló fülkéiben különböző szentek és szellemek képmásai állnak. A majdnem teljesen sötét 
helyiségek, karzatok zsúfolásig tömve vannak művészeti tárgyakkal. A vallástörténeti múzeum 
a keleti művészettel foglalkozók egyik zarándokhelye. Figyelmet érdemelnek a templom oszlo
paira akasztott vallási maszkok, az ún. cam-tánc maszkjai, amelyeket utoljára 1928-ban hasz
náltak. Európai szemnek szokatlan hatást kelt az, hogy a templom közepén hatalmas buddhista 
szobrok ülnek sorban, egymással szemben —- a lámák helyén. 

Az élő lámaizmus ma csak Ulan-Bator óvárosában, a Gandan-kolostorban tanulmányoz
ható, ahol a lámák élnek és működnek. Ezt a templomot is a múzeumok közé kell sorolnunk, 
minthogy vallásművészeti tárgyai alig képviselnek kisebb értéket a vallástörténeti múzeuménál. 
Különösen értékesek a mongol készítményű falkárpitok, maszkok. A kolostor könyvtárában pedig 
kitűnően rendezett, muzeális értékű, s nem csak egyházi, hanem történeti, nyelvészeti, földrajzi, 
orvosi művek találhatók. 

A mongol fővárosnak egy harmadik múzeuma a Bogdo-gegen Palotamúzeum, amely mint 
emlékmúzeum az utolsó uralkodó gyűjteményét őrzi. A palota erősen kínai stílusban épült, és 
szépségével felülmúlja a gyűjtemény anyagát. 

A mongol nép legújabb történetét, fejlődését mutatja be a Szuhe-Bator—Csojbalszan Emlék
múzeum. A mongol nép két forradalmi vezérének használati tárgyait, harcuk emlékeit, képeket 
és értékes dokumentumokat sorakoztat fel a kiállítás, és emellett igen érdekes, tanulságos képet 
nyújt az első népi demokratikus állam gazdasági, társadalmi átalakulásáról. 

Végül meg kell említenünk, hogy ma már az ország minden kerületi központjában kisebb, 
néhány helyiségből álló múzeumot találunk. Ezek a helyismereti gyűjtemények egyszerű kiállítás 
formájában ismertetik a környék növény-állatvilágát, ásványi kincseit, néprajzának különleges
ségeit, s mindegyiknek van régészeti gyűjteménye is. A kutató számára fontossá teszi ezeket a 
gyűjteményeket az, hogy pl. a néprajzi anyagban helyenként más és más etnikai csoportok jelleg
zetességeit mutatja be; régészeti szempontból pedig majdnem minden esetben ismeretlen, sokszor 
fontos leletanyag található bennük. — Amikor megemlítjük, hogy ezek a kerületi központok 
mindössze néhány földszintes kis házból állnak, amelyeket sátorváros vesz körül, lemérhetjük 
azt a kulturális fejlődést, melyet ezek a kis, szeretettel kezelt, igen egyszerű nomádok által össze
hordott gyűjtemények jelentenek. 
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M. GÁBORI 

L E S M U S É E S D E L A C A P I T A L E M O N G O L E 

Le compte rendu donne un court aperçu des 
musées d'Oulan-Bator. A part des problèmes 
généraux, internationaux de la période la plus 
ancienne de la préhistoire, l'archéologie de cette 
région éloignée se trouve rapprochée de la 
recherche hongroise par voie de nombreuses 
questions des sociétés nomades anciennes de la 
steppe, de leur forme de vie ainsi que des 
migrations des peuples en général. Le domaine 
des recherches est extraordinairement riche et, 
si l'on doit constater que le développement de 
la muséologie n 'a atteint qu'un niveau naturel
lement moins élevé que celui qu'on trouve en 
Europe, il faut en même temps reconnaître que 
de nos jours les circonstances naturelles, éco
nomiques et historiques de la Mongolie portent 
au premier plan des problèmes bien plus impor
tants . 

Au sein du Musée Central il y a des départe
ments pour l'archéologie, l'ethnographie et les 
sciences naturelles et une riche collection d'art 
du temps moderne. La plus grande partie du 
bâtiment est occupée par les expositions. La 
plupart des trouvailles archéologiques ont été 
incorporées comme trouvailles sporadiques et il 
y avait à peine des fouilles, excepté quelques 
expéditions antérieures; d'autre part , la grande 
quantité de trouvailles donne des points de 
départ très importants pour les recherches à 
effectuer. Les objets paléolithiques ont besoin 
d'être divisés en groupes culturels et d'être 
datés; le département néolithique est pauvre 
d'une façon surprenante; la céramique est 
presque totalement absente, et, puisqu'on a 
collectionné surtout les objets métalliques, les 
périodes ultérieures de l'âge préhistorique sont 
surtout représentées par les objets en bronze. 
La quantité des objets «miniusinsk» typiques 
est bien grande, mais beaucoup d'entre eux ne 
sont pas encore étudiés. Dans le musée, d'une 
façon générale, la partie préhistorique est la 
moins grande en comparaison avec celles des 
autres époques, toutefois, en connaissant le 
grand nombre des lieux de découverte, surtout 
des cimetières, ce fait doit être attribué seule
ment à l'absence des fouilles de grande en
vergure. 

A partir des deuxième et troisième siècles 
de notre ère, le matériel du musée contient une 
très grande quantité de trouvailles qui sont 
très complexes et d'une valeur remarquable. 
Une grande partie des objets gardant le souve
nir des Huns de l'Asie intérieure provient de 
Noin-Oula: la tenture murale est connue, mais 
beaucoup d'autres objets ne sont pas encore 

publiés (lamelles en or, bibelots en jade et sur
tout produits textiles). Le musée fut enrichi 
par les trouvailles de nouvelles fouilles, trouvail
les qui datent de cette époque, et il est à noter 
que les groupes Kourgane offrent beaucoup de 
possibilités aux travaux ultérieurs. — L'une des 
époques les plus importantes de la Mongolie 
est la période turque: malgré que les objets les 
plus connus de cette époque, — les colonnes 
runiques — ne soient visibles dans le musée 
que sur photographies, les objets en métal, 
surtout les ferrures, ouvrent de riches possibili
tés à l'élaboration. Dans l'exposition aussi, la 
meilleure, c'est la systématisation des objets 
des époques hunique, turque, ouïgoure et mon
gole, malgré que ce soient les objets métal
liques qui prouvent le mieux la survivance du 
matériel des différents peuples, survivance qui 
persiste longtemps et qui rend souvent difficile, 
même impossible la séparation des objets selon 
leur âge. Les sites des trouvailles du premier 
millénaire sont bien nombreux. Les recherches 
mongoles d'aujourd'hui sont concentrées sur
tout sur la première période mongole ainsi que 
sur l'époque de Djinghjs-Khan (mais on donne 
à ce terme un sens bien large), et cette tendance 
se manifeste aussi dans les expositions du Musée 
Central. Il est à noter qu'une partie des souve
nirs des XIII e et XIVe siècles ne provient pas 
des fouilles, mais des héritages des familles, 
fait qui renforce encore l'intérêt remarquable 
que les gens simples manifestent pour l'archéolo
gie, l'histoire et les musées. Le compte rendu 
ne peut donner ni une analyse détaillée du 
matériel des différentes époques, ni la présen
tation des trouvailles les plus importantes; 
mais il s'occupe de la situation des musées 
de certains départements. Le nombre des trou
vailles non élaborées est très grand, parce que 
pour le moment il n 'y a pas assez de chercheurs 
qualifiés. 

La collection ethnographique du musée est 
très riche et d'une grande valeur. En premier 
lieu, la collection embrasse le matériel ethno
graphique de la période précédant la révolution 
populaire; dans ce matériel, la collection des 
costumes populaires est d'une haute valeur; 
et le matériel du chamanisme est non seulement 
précieux, mais aussi très intéressant du point 
de vue international. — La section des sciences 
naturelles n'est représentée que par trois salles 
de l'exposition, par conséquent, les possibilités 
offertes par le désert Gobi et par les hautes 
régions montagneuses du nord et de l'ouest n'ont 
pas été mises en valeur sur le terrain de la 
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botanique et de la zoologie. L'exposition la 
plus moderne du musée est la collection palé-
ontologique, placée dans une seule grande salle; 
cette collection expose en premier lieu les trou
vailles découvertes dans le désert Gobi; ces 
trouvailles sont souvent hors de pair. 

Dans la collection artistique, les objets de 
l 'art religieux — alimenté de sources mongoles, 
tibétaines et chinoises — ont été placés; les 
tableaux, les bannières et les statues provenant 
des églises possèdent une valeur scientifique 
extraordinaires. La collection d'art profane et de 
l'art de la Mongolie actuel embrasse les'meilleurs 
ouvrages des arts appliqués, par exemple ceux 
de l'argenterie. En outre, les meilleures oeuvres 
de la peinture moderne sont présentées dans 
une exposition permanente. Le compte rendu 
mentionne les oeuvres de l'un des meilleurs 
peintres modernes, Sérab, dont les peintures 
sont remarquables du point de vue historique 
aussi bien que de celui de l'ethnographie et qui 
représentent la vie quotidienne mongole, les 
diverses formes d'habitation ainsi que les détails 
des activités professionnelles, tout cela dans 
des scènes intéressantes et intimes, dans un 
style qui rappelle celui de Brueghel. 

Les plus belles oeuvres de l'art ecclésiastique 
sont conservées dans un autre musée, le monas
tère Tchoïdjile-Lamine, dont le bâtiment de la 
plus grande beauté contient le musée d'histoire 
religieuse. Les locaux de l'église sont comblés 
de statues bouddhistes, d'objets liturgiques, 
d'instruments de musique, de tableaux et de 
bannières. En ce qui concerne l'arrangement de 
ces objets, des efforts ont été faits pour que 
chaque objet soit mis à la place que la liturgie 
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lamaïque lui prescrit. Le matériel extrêmement 
riche provient des monastères des lamas qui ont 
cessé de fonctionner; dans le compte rendu 
l'attention n'est attirée que sur les masques de 
la danse appelée «Tsam». Aujourd'hui le lama
ïsme vivant ne peut être étudié que dans le 
monastère de Gandan, dont le temple doit être 
considéré comme un musée: les objets d'art de 
ce dernier ne sont nullement inférieurs à ceux 
que nous venons de mentionner, et la biblio
thèque contient des oeuvres non seulement reli
gieuses mais aussi historiques, géographiques, 
médicales, ainsi que des dictionnaires et beau
coup de raretés de l'orientalisme. L'arrange
ment de tous ces objets est excellent. 

Un troisième musée de la capitale est le mu
sée du palais Bogdo-gegen ; l'édifice de celui-ci 
est un monument classé de style chinois; le 
musée contient un matériel riche des arts 
appliqués. Le musée de Souhé-Bator-Tchoïbal-
sane garde, outre les objets personnels des deux 
chefs révolutionnaires, beaucoup de documents 
historique de grande valeur — écrits, impri
més, gravures, photos — témoins de l'histoire 
la plus récente du pays. Ils reflètent l'immense 
développement que la Mongolie a connu. 

Le compte rendu mentionne pour finir qu'il 
y a encore dans tous les centres de district des 
musées moins importants, ne contenant que 
quelques pièces. Ces musées présentent pour
tant de l'intérêt aux exploiteurs parce que leurs 
matériels ethnographiques gardent les carac
téristiques locales, et — du point de vue 
archéologique — ils contiennent, presque sans 
exception, des objets importants, inconnus aux 
experts occidentaux. 
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Studien zu den Anfängen des europäischen Städtewesens 

Vorträge und Forschungen IV. 
Lindau, Konstanz 1958, 553 old. 
A konstanzi (Bodeni tó környék kutató) történeti intézet kiadásában, T. Mayer szerkesz

tésében jelentek meg az 1955-ben ós 1956-ban, két szakaszban (Konstanzban) tar tot t konferencián 
elhangzott előadások ós viták szövegei. A kiadás költségeit jelentős részben a dél-német rádió 
hozzájárulásából fedezték. Egyébként a svájci egyetemi városka érdeme, hogy a németség és az 
olasz nép határterületén feküdve hivatottnak érzi magát a központi fontosságú történeti kérdés
csoport kutatásának előbbre vitelére. A 16 hozzászólás a római kortól a középkorig menően fel
öleli az európai városok kialakulásának problémáit. 

A szerkesztő bevezető sorai után F. VittingJioff nyitja meg a tanulmányok sorát ,,A késő
antik város alkotmányához" címen, sajnálatosan a régészeti emlékanyag rendszeres tekintetbe
vétele nélkül. Lényegileg az un. kontinuitás kérdéseit vizsgálja, a későókori város némely (jogi) 
alaki elvének és bizonyos szerkezeti elemének átvételét a koraközépkori városok által. Ez azért is 
időszerű, mert Liebenam alapvető forrásanyag-gyűjtése (Städteverwaltung im röm. Kaiserreich, 
1900) óta már hat évtizede nem történt jelentősebb előrehaladás a német tudomány vonalán 
ebben az irányban. A civitas a kósőrómai korban minden város gyűjtőneve, a provinciákon belül 
a legalacsonyabb rétegnek politikai egysége (17. old.). A régiók közigazgatási egységek, kerületek, 
város-központ nélkül (18. old.). Tévedés, hogy a későantik vicus elsősorban kereskedői telep lett 
volna. A római császárkor végére a községek csaknem teljesen állami közigazgatási kerületekké 
fokozódtak le (31. old.). A püspökök befolyása a városok igazgatására a bíráskodás ós a gazdasági 
erő révén fejlődött ki és vezetett el a középkori város feletti uralomhoz. 

A következő tanulmányban E. Klebel az isztriai félsziget városainak eredetét fejtegeti. 
Térkép szemlélteti (44. old.) a római korban a nyolc püspöki város elhelyezkedését. AVI. században 
új városok pannóniai menekültek letelepüléséből keletkeztek (61. old.). I. sz. 610 után a szlávok 
betörései ellen épültek it t castellumok, amelyek szintén városokká fejlődtek a püspöki városokkal 
együtt (62. old.). 

Ezután H. Petrihovits a rajnai és Duna menti (római kori) városok továbbélését tárgyalja. 
Egyes épületeket a középkor is használt, bár a rendeltetés változott. Különösen gyakori a kontinu
itás régészeti bizonyítottsága templomok eseteiben (66. old.). Egyébként a régészeti módszerek még 
nem érettek meg arra, hogy a koraközépkori átmeneteket kielemezzék a római kori városok emlék
hagyatékában. Ebben a tekintetben még mindig nagyobb szerep vár az irodalmi forrásokra 
támaszkodó történeti módszerre. Számunkra érdekesebb konkrétum, hogy Kölnben az antik város
falon kívül létesült egy ipari előtelep (miként az aquincumi polgárváros keleti szomszédságában), 
és ugyanitt alakult ki később a középkor kereskedőtelepe (76. old.). 

Majd H. Klein Salzburg (Iuvavum) legkétségtelenebb folytonosságát taglalja. I t t a tele-
pültség az újabb kőkortól a késővaskorig megszakítás nélkül állott fenn. I. e. 14-ben az ősi kelta 
oppidumot, telepet a magaslatról az egyik völgybe, a római hódítók biztonságának szempontjából 
telepíthették át (ilyesmit a gellérthegyi eraviscus falunál is feltételeztek, be nem igazoltan). 
Noricum tartomány Duna menti részeiből a rómaias népességet Odoakar hívta vissza 488-ban. 

E. Klebel másik cikke Regensburg kezdeteiről szól. Óvárosa félig a római kori tábor rom
mezejébe épül bele (ugyanígy történt ez Óbuda esetében is), illetőleg annak rétegébe. Antik neve 
eredetileg: Regino, az elterjedtebb Castra Regina csak humanista rekonstrukció. A középkori 
forrásokban az elnevezés tovább torzult: Ratisbona, Radosbona (gondoljunk Bonfinius koholmá
nyára, hogy Aquincum helyén Sicambria állott volna). Igen tanulságos az egyik római kori kőtáblán 
(87. old.) feljegyzett tisztség létezése; az aedilis territorii contrarii az erődített tábor körüli terület 
rendbentartását, ill. beépítését ellenőrző hivatalnok lehetett (Aquincumban is a tábor és a canabae, 
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a hozzátartozók telepe közötti területsáv szabályozott, 500 láb, vagyis mintegy 150 m széles holt-
zóna lehetett, a canabae pedig 1000 láb szélességig épülhetett ki idők folyamán). Bajorországban 
több középkori város hármas felosztást mutat: pagus regis (dueis), pagus cleri, pontifiais, ill. pagus 
mercatorum (96—97. old.), vagyis fejedelmi, püspöki és kereskedői negyedre oszlott. Regensburg 
olykor külön utakon kereste érdekeit, pl. Aba Sámuel magyar királyt, 1044. évi feljegyzés szerint, 
regensburgi kereskedők árulásszerűen értesítették a német sereg mozdulatairól (98. old.). 

H. Amman Spanyolország és Nyugat-Franciaország középkori városainak elemzését nyújtja. 
I t t is a római kori civitasok váltak legtöbb esetben a középkori városok gyökereivé, védett
ségükkel és püspöki székhely-szerepükkel. A Rajnától keletre a burgum-hagyomány (hagyomá
nyos vár-jelleg) kevésbé indított a középkor során város kialakulására, hanem legtöbb esetben 
inkább a császári vásárhely kiváltsága. 

H. Büttner a Loire és Rhône vidék, ill. Franciaország középkori városainak problémáiról 
értekezik. A II I . századi germán inváziók hatására a civitasok kisebb, erősebben védett terüle
tekre szorultak össze (152. old.). Összehasonlítja számos város (védett) területét (153. old.). 

F. Prinz a frank birodalom kultúrájának kiterjedése címén áttekinti a kolostoralapítá
sokat az ókor végétől Nagy Károly uralomra lépéséig, 768-ig. (Áttekintő térkép a 192. oldalon.) 
Y. Dollinger-Leonard a Moselle és a Meuse közötti vidék (Belgica prima) városainak kialakulását 
taglalja. F. Petri a Hollandiában és Franciaország határos területein kialakuló középkori városok 
kezdeteit vizsgálja. Az egyes Altstadtok, óvárosok, az elsőnek alapított városrészek kontinuitá
sának elemzése után a kereskedői települések topográfiai áttekintését kapjuk. Ezek a városok 
központi fekvésű helyek is, nemcsak kereskedők találkozó helyei. A földbirtokló apátságok szere
pelnek olykor középkori városok magvaikónt, ill. a fejedelmi birtokok centrumai. Az áttekintő 
térképen (a 228. old. után) a római kori utak tűnnek ki, mint a legsűrűbben sorakozó középkori 
városokat összekötő vonalak. Elvétve azonban olyan modern nagyvárosok is akadnak ebben a 
térségben, amelyeket csak topográfiai folytonosság kapcsol össze római kori előzményükkel. 

W. Schlesinger a koraközépkori városformákat tárgyalja a Rajna és az Elba közében. 
A burg-burgus, ci vitas és vicus fogalmak jelentéseit követi a középkori forrásokban (pusztán 
erőd, püspöki székhely stb.), és ezek változásainak fejtegetése zárja le a cikket. 

K. Withold a würzburgi városkép kialakulását elemzi. B. SchwineJcöper Magdeburg 
kezdeteiről ír, a régészeti feltárások eredményeinek figyelembevételével. H. Jankuhn az Eszaki-
és a Keleti-tenger térségének koraközépkori tengeri kereskedelmi központjairól értekezik. Az 
éremleletek eloszlásáról fontos térképeket (470. old.) látunk. 

P. Johansen az ecclesia mercatorumok (kereskedői templomok) problémaköréhez szól 
hozzá, a Keleti-tenger terében. Ezek, a kapcsolatos kolostorokkal együtt, a német külkereskedelem 
támaszpontjai voltak, legalábbis összejöveteli helyek a kereskedők számára, aminthogy a temp
lomok menedékhely-szerepe a kereszténység előtti időkre ér vissza, ahol értékeket stb. helyeztek 
biztonságba (524. old.). A kötetet H. Ludat cikke zárja le, amely a kelet-európai városok korai 
formáit elemzi. 

Fontos a két térképmelléklet. Egyik a középkori Regensburgban a fő telektulajdonosok 
eloszlását mutatja (városi, püspökségi, lovagrendi, káptalani-szerzeti tulajdonban a város terü
letének túlnyomó része). A másik külön melléklet a burgenses (városi polgárok?) fogalom írott 
forrásbeli előfordulásait tekinti át Európában, hármas csoportosításban: i. sz. 1100 előtti; 1100— 
1150 közötti; 1150—1200 közötti adatok alapján. Legkeletibb előfordulás: Olmütz. Legnyuga
tibb a spanyolországi Sahogun, legdélibb Tortosa, ill. az olaszországi Sarzana, legészakibb hasz
nálat: a skóciai St. Andrewsre vonatkozólag történt. 

Az impozáns monográfia szerzői elhanyagolták a magyarországi és a tőlünk délkeletre 
fekvő városok kifejlődésének kérdéseit (egyetlen kivétel H. Petrikovits tanulmánya, amely Buda-
Aquincum kontinuitását mellékesen érinti), de a sokrétű fejtegetések tanulmányozása mégis 
tanulságos és hasznos lehet várostörténészeink számára módszertanilag és párhuzamok szem
pontjából. (Saját megjegyzéseinket esetenként zárójelbe tettük.) 

Szilágyi János 
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K. Dabrowski — T. Wfysowiczówna — I. D^browska — M. Mlynarska, Szkice z dziejów Kalisza 

Polskié Towarzystwo Archeologiczne. Popularnonaukowa Bibliotéka Archeologiczna. 
Ossolineum, Wroclaw 1960, 131 old. 
A lengyel városok közül legnagyobb múlttal a ma mintegy százezer lakosú Kalisz rendel

kezik. Ez a város, amelyet már 1106-ban említ Calis néven egy írott forrás, a középkori lengyel 
történelemben igen jelentős szerepet játszott. Eredete azonban sokkal korábbi időkbe nyúlik 
vissza. A XV. században Dlugosz, a lengyelek nemzeti krónikása, aki egyébként Kaliszt Lengyel
ország legrégibb városának nevezi, elsőnek állapítja meg, hogy ez nem más, mint a Ptolemaiosnál 
az i. sz. I I . század közepén említett szabad germániai Kalisia. A Kalisia-Kalisz azonosítás kérdése, 
illetőleg Kalisz ősi és középkori története azóta is állandóan foglalkoztatja a lengyel történészeket, 
illetőleg a XIX. század vége óta a filológusokat ós régészeket is. A filológiai és nyelvészeti kutatások 
igazolták egyrészt azt, hogy a ptolemaiosi Kalisia helye valóban a mai Kalisz környékén kereshető, 
ahol az ősi borostyánkő-út vonala elhagyja a Prosna folyó völgyét, másrészt azt, hogy a város mai 
és középkori neve kétségtelenül a Kalisia névből ered. A római kori település problémáit és a kora
középkori város történetének legfőbb kérdéseit azonban csak a régészeti kutatások oldhatták meg. 
Korábbi kezdeményezések után 1950-ben a Lengyel Tudományos Akadémia megbízásából az Anya
gi Kultúra Története Intézetének kitűnő fiatal munkatársa, K. Dajbrowski vezetésével megkezdő
dött Kalisz és környéke tüzetes régészeti átkutatása, rendkívül alapos terepbejárások és szakszerű, 
nagy anyagi befektetésekkel végzett ásatások útján. K. Dabrowski és munkatársai könyvükben 
,,Vázlatok Kalisz történetéből" címen, elsősorban az új archaeológiai eredmények alapján, az olvasó 
elé tárják a város római kori múltját, középkori topográfiáját, koraközépkori településének törté
netét, valamint a város történeti fejlődését a középkor folyamán. Munkájuk elsősorban a nagy
közönség számára készült, ismeretterjesztő jelleggel. A tanulmánygyűjtemény azonban azon túl
menően, hogy igen világos, közérthető formában mutatja be a laikus érdeklődőknek Kalisz több, 
mint 1800 éves történetét, a tudománynak is igen nagy szolgálatot tesz. Az új ásatási eredmények
ről ugyanis, amelyeket az olvasó eddig csak részleteiben ismerhetett meg a különböző folyóiratok
ból (elsősorban a Materialy Starozytne köteteiből), szakmai igényeket is kielégítő összefoglalást 
nyerünk. 

K. Dqbrowshi tanulmánya a római kori település problémáival foglalkozik. Az 1950 óta 
végzett terepbejárások és feltárások fényében ma már világosan látszik a ptolemaiosi Kalisia jellege 
és jelentősége. Kiderült, hogy Kalisia nem azonosítható közvetlenül a mai Kalisszal, és egyáltalá
ban nem is azonosítható csupán egy teleppel. A mai város környékén egymás közvetlen szomszéd
ságában igen sok, nagyjából azonos kiterjedésű római kori telep ismeretes; ha a város tágabb környé
kén megfigyelt lelőhelyeket is ideszámítjuk, számuk mintegy kétszázra tehető. A Kalisia 
név K. Dabrowski szerint e falutelepülések gyűjtőneve. Ezek a falvak félig földbevájt kuny
hókból, illetőleg faházakból tevődtek össze, lakóik földműveléssel, állattenyésztéssel, iparral 
(fazekasság, fémművesség stb.) és kereskedelemmel foglalkoztak. A kereskedelem a római 
korban ezen a vidéken rendkívül nagy szerepet játszott. Noha Kalisia a római birodalom 
északi határától légvonalban mintegy 450 kilométer távolságra feküdt, az itteni telepekből, a 
hozzájuk tartozó temetőkből igen sok római importtárgy került napvilágra (bronzedények, terra 
sigillaták, házi kerámia, üvegek, fibulák és főleg érmek, amelyek egész Lengyelország területén itt 
sűrűsödnek legjobban). Ezek a leletek arról tanúskodnak, hogy a kalisiai település lakói élénk keres
kedelmet folytattak a római birodalommal. Ebből következik az is, hogy a római kereskedők is 
ismerték Kalisiát; Ptolemaios közvetlenül vagy közvetve az ő följegyzéseik alapján tudott a 
településről. Egészében véve Kalisia a borostyánkő-út egyik legfontosabb állomásának tekinthető, 
amely jelentőségét elsősorban kedvező földrajzi helyzetének köszönhette. Története a császárkor 
kezdetétől annak végéig nyomon követhető, elsősorban a Kalisztől néhány kilométerre délre 
fekvő piwonicei telep ásatásának tanúsága szerint. 
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T. Wqsowiczówna tanulmányában a város XII—XIII . századi topográfiáját ismerteti. 
Kalisz központjától négy kilométerre ásták ki a koraközépkori Zawodzie erődített települését. 
A szerző régi és modern térképanyag gazdag felhasználásával bizonyítja, hogy a város régi köz
pontja eredetileg a Prosna folyó szigetein épült fel. A város áthelyezését a XII I . században a gyakori 
áradások tették szükségessé, amelyek a Prosna-meder helyét megváltoztatták. 

/ . DqbrowsJca a zawodziei ásatások eredményeit ismerteti. A régi település legnagyobb 
templomát, a Szent Pál társaskáptalan egyházát sikerült kiásni, amelyet I I . Mieszko alapított 1165-
ben. A templom körül temető terült el, és nem messze a templomtól fából és kőből összeállított 
építményt tártak fel, amely valószínűleg a zawodziei település fala lehetett. Az igen gazdag lelet
anyag, a sok kerámia, vaseszköz, csont- ós szarufaragvány a korai kaliszi oppidum gazdasági jelentő
ségére vet fényt. Az erődített település mellett suburbium húzódott, saját, Szent Adalbert tisztele
tére szentelt templommal. A városi fejlődés első szakaszát ez a két település jelenti. A következő 
szakaszban ezek mellé harmadiknak egy vásárral is rendelkező kereskedelmi központ járult, 
amelyet a XII I . század végén már Óvárosnak neveztek. 

M. MiynarskaK.aMsz középkori fejlődésót tárja fel. A XIII.század első felének trónviszályai 
idején felgyújtják Kaliszt, majd a Piastok sziléziai ágának kezére jut. Henrik herceg a régi tele
püléstől távolabb új castrumot épít, amely mellé városias települést alapít, és ezt német joggal 
látja el. A tulajdonképpeni városjogot azonban Jámbor Boleszló lengyel fejedelemtől nyeri a város. 
Élére öröklődési jogú advocatus kerül. (Ez szintén német jogi hatás: advocatus—Vogt.) A XII I . 
század végén és a XIV. század elején kialakult a városi tanács is. Az új település nagy számban 
vonzott az őslakók mellé idegen, elsősorban német és zsidó telepeseket. A város kereskedelemmel 
és iparral foglalkozott, iparosai céhszerű szervezetekbe tömörültek. A XII I . század közepétől 
fontos szerepet játszik a Szilézia és Pomeránia közti tranzitkereskedelemben. Minden kereskedelmi 
és ipari foglalatosság mellett Kalisz polgáraira is jellemző az a Magyarországon is ismert jelenség, 
hogy a polgárok előszeretettel fektették tőkéiket földtulajdonba. A város fejlődését mutatja, 
hogy a régi településből áthelyezik a plébániatemplomot az új városba, pedig annak már van saját 
plébániája és egy ferences kolostora is. A XIV. században Kalisz egyike Nagylengyelország legte
kintélyesebb városainak. 1360-ban megvásárolja az advocatus jogait, Nagy Kázmértól pedig évi 
vásártartási engedélyt kap. A XIV. században kezdenek eltűnni az eredetileg fából készült házak, 
és ekkor épül fel a városfal is. A XV. században a fejlődés stagnálni kezd. 

A három középkori tárgyú tanulmány igen logikusan vezeti végig az olvasót a város közép
kori történetén, és bár mindegyik komplex módszerrel készült, mégis a forrásanyag jellege szükség
képpen más mind a három értekezésben. Az első inkább a földrajzi és térképészeti adatokra, a máso
dik a régészetiekre, a harmadik pedig a történeti forrásokra támaszkodik, de mindegyik felhasználja 
a másik tudományág eredményeit is. Talán az utolsó tanulmánynál lehetne hiányolni a kartográfiai 
anyag bővebb kihasználását. A város közölt alaprajza ugyanis érdekes problémákat vet fel. A vár 
(a város északi szélén), a városháza (a város központján) és a ferences kolostor (a város déli végén) 
elhelyezése teljesen szabályos és megfelel a középkori városok települési rendszerének. Nincs 
azonban megmagyarázva a két plébánia helye. A Szent Miklós-plébánia a város északi fala közelé
ben külön téren állott, míg a Zawodziéből áthelyezett Mária-plébánia a keleti városfal mellett, a 
vártól nem messze létesült. Ez az elhelyezés valószínűleg a város fejlődésével áll kapcsolatban, nyil
ván a város különböző időkben való betelepülésének mértékét tükrözi. 

Alföldy Géza 
Kubinyi András 
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