
PETŐ MÁRIA 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ADATOKA III. KER. PERC UTCÁBÓL SZÁRMAZÓ 
EGYIPTOMI KŐEMLÉKHEZ 

Jelenleg a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállí
tásán látható az a múlt század közepén Óbudáról elő
került, mészkőből faragott óegyiptomi ál-ajtótöredék 
(Ltsz.: 51.2141.; mérete: 33 x 22 cm), mellyel a kutatás 
e század eleje óta több ízben is foglalkozott. (1. kép) 
A lelet 1852-ben került be a Magyar Nemzeti Múze
umba, a leltárnapló bejegyzése szerinr Schiller János 
hozta és a Perc u. 206. számú házból került elő, épít
kezésnél. 

Mahler Ede, a kőemlék első publikálója közű a fel
iratot és annak értelmezését. A négy sorból álló tö
redék első sorában az „élet" (cnh) jel négyszer ismét
lődik, a második jelcsoportban az „adni" (dj) ige him-
nemű szuffixumos 3. személyű alakja látható. Az alatta 
lévő három sor mindegyikében a „tiszteletreméltó" 
(jm3hw) jelcsoport olvasható. A szöveg töredékes vol
ta miatt nehezen értelmezhető, ezért Mahlert is első
sorban az a kérdés foglalkoztatta, hogy mikor és ho
gyan kerülhetett ez az óbirodalmi kőemlék Óbudára. 

Két elképzelése van erre vonatkozólag. Először az, 
hogy talán még a római korban, vagy — amit ő való
színűbbnek tart — egy óbudai polgár emlék gyanánt 
hozta ide. 

Dobrovits Aladár e tárggyal foglalkozva elképzel
hetőnek tartja, hogy egy Isis-szentély díszei közé tar
tozott, — azaz római kori idekerülése mellett foglal 
állást. 

Nagy Lajos, az egyiptomi vallási elképzelésekkel 
összefüggő aquincumi múmiatemetkezéseket tárgyal-
va5, a kő római kori bekerülését tételezi fel, ugyanígy 
nyilatkozik az általa idézett, Alföldi András tollából 
megjelent cikk is. Alföldi arra gondol, hogy Aquileia 
közvetítésével juthatott Aquincumba, ahol az egyipto
mi vallás követőinek egy csoportja élhetett a későró
mai korban. 

A kőemlék előkerülési helyének pontos meghatáro
zása a mintegy 15 éve megindult nagyszabású óbudai 
ásatások során vált ismét jelentőssé. A Perc utca és a 
Fényes Adolf (1990-ig Magyar Lajos, ma Kiskorona) 
utca sarkától a Lajos utcáig terjedő területen (Perc u. 
1-13), a középkori klarissza kolostor romjai alatt nagy 
méretű római épületeket találtak. Mivel a középkori 
objektum ez esetben műemléki bemutatásra került, a 
római kori rétegek teljes feltárására nem volt lehető
ség. Póczy Klára, a római kori épületek kutatója kí
sérletet tett arra, hogy a régebben előkerült óegyipto
mi kőemléket és a díszes római épületet összefüggésbe 
hozza. 

Magyarán szólva, a kérdés lényege az, hogy a Perc 
utcai kő előkerülési helye azonos-e az itt folytatott fel
tárásokéval, s ha igen, ennek alapján — bár erős fenn

tartással — lokalizálhatunk-e ide egy aquincumi Isis
szentélyt. Meg kell jegyeznünk, hogy az óbudai szaná
lások megindulásakor az igen rövid Perc utcában csak 
15 ház állt, ezért a 206. sz. ház megjelölést elírásnak 
tartottuk. 

Megtekintettük az eredeti bejegyzést a Nemzeti 
Múzeum régi leltárkönyvében, itt világosan és egyér
telműen 206. sz. szerepel, tehát a lelet első publikálói 
az előkerülési helyet pontosan adták meg. A probléma 
megoldására Óbuda múlt századi topográfiája, házszá
mozási rendszere adta meg a választ. Gál Éva e témá-
ról készített tanulmányában írja , hogy Óbudán 1774-
től alkalmaztak házszámokat, s e házak számozása egy
től kezdődően folyamatosan történt: a mai Kiscelli ut
ca és a Magyar Lajos utca sarkán kezdődött, onnan 
haladt Dél felé egészen Óbuda határáig (ez a mai 
Nagyszombat utca), majd az utca keleti házsorán 
vissza, utána a Mókus utcán újra lefelé, ezt követően 
a Lajos utca keleti házsorán Észak felé egészen a kas
télyig, majd a Korvin Ottó (ma: Szentlélek) téren és a 
Lajos utca nyugati házsorán folytatódott. 1785-ben az 
utolsó a 682. számú ház volt, az a Pacsirtamező (1990-
ig: Korvin Ottó) utca délkeleti végében állt. Ez a ház
számozási rendszer mindvégig, a három város (Buda, 
Óbuda, Pest) egyesüléséig érvényben maradt. 1826-
ban átszámozás történt, akkor az utolsó házszám a 
751. sorszám. Az 1861-es Varásdy Lipót-féle felmérés 
után a város települési arca a 20. század közepéig vál
tozatlan maradt. 1838-ban az árvíz után Óbudán is 
nagy újjáépítés kezdődött, többségében jobbágy- és 
zsellérházak épültek. Gál Éva a Perc utcáról a követ
kezőket írja: „Minuten Gasse —, a minutia latin szóból 
származik, apró árukkal kereskedő zsidók laktak 
itt." A Varásdy-féle térképen azonban a Perc utcá
ban — bár kétszázzal kezdődő házszámok vannak — 
a 206-os szám nem szerepel, noha ekkor már közel tíz 
éve a kőemlék ilyen lelőhelymegnevezéssel került a 
Nemzeti Múzeumba. Kutatásokat végeztünk Budapest 
Főváros Levéltárában, hogy az óbudai birtoklisták, 
adóösszeírások alapján a Perc utca házaira, valamint 
a leletbeszolgáltató Schiller János személyére vonat
kozóan adatokat kaphassunk. Kneidinger András 1760 
körüli óbudai térképén a Perc utca környéke már be
épített területként szerepel, viszont a nemzeti múze
umi leltárkönyvi bejegyzés kimondottan házépítésről 
beszél. Megengedhető, hogy rongálódás (pl. árvíz) mi
att, vagy bővítés céljából végeztek itt a múlt század 
közepén valamiféle építkezést. Az 1882-ben kiadott 
helyrajzi összeírás felsorolja az egyes utcák régi (a 
Varásdy-féle térképen szereplő) és az új, korabeli ház
számait. A visszzautalásokban a Perc utcára vonatko-
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zóan a 235-239-ig terjedő házszámok (az utca északi 
oldalán, ott, ahol az ásatások is folytak) és néhány 
négyszázzal kezdődő szám található, de 206-os nem. 
A régi állapot szerinti 206. számot az összeállítás a Fő 
tér (régi neve: Városház tér) területére lokalizálja. A 
levéltár anyagában található forrás a 206. számú há
zat a Praefectorats Haus-szal azonosítja. Ez az egykori 
jószágigazgató háza, melyet az 1780-as évek végén lé
tesítettek, az 1850-es évek elején építkezések folytak 
benne, s a mai Fő tér 4. számú műemlékházzal azo-
nos. A jószágigazgatói házhoz egészen közel helyez
kedett el az uradalmi tiszttartó háza a Polgár utcában, 
az 1730-as évektől. Erről a házról írta Townson an
gol utazó 1793-ban, hogy „igen szép gyűjtemény", ahol 
a falban rengeteg feliratos római kő volt látható. 
Fröhlich Róbert , majd Kuzsinszky Bálint , az 
aquincumi kőemlékek sorozatának publikálói több 
olyan darabot írtak le, melyek lelőhelyeként a jószági
gazgató, a tiszttartó, majd az elöljáróság épülete sze
repelt. Ezek a kövek nyilván Óbuda különböző pont
jairól, elsősorban a közelben állt legiostáborból kerül
hettek ide, melyeket az elöljárók összegyűjtöttek és 
megőriztek, hiszen ekkor még Óbudának nem volt mú
zeuma. Érdekes, hogy az 1780-ban nálunk járt Dome-
nico Sestini nem tesz említést ezekről a „gyűjtemé
nyekről" , pedig utazását ő maga az „antiquario" jel
zővel illeti. Arról, hogy itt egyiptomi kőemléket őriztek 

volna, nincs tudomásunk, hacsak nem a már említett, 
1850-es évek eleji átépítésnél került volna elő. Schiller 
János leletbeszolgáltató személyéről annyit sikerült 
megtudnunk, hogy ház nélküli zsellér volt Óbudán, de 
neve szerepel az 1852-es szőlődézsma-ősszeírásban. 
Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a kő értékét, bár
honnan is került elő, felismerte volna; talán megbízás
ból cselekedett, amikor azt a Nemzeti Múzeumba vit
te, esetleg éppen a jószágigazgató megbízásából. 

Ma már nem tudjuk megmondani, hogy az ellent
mondás az utcanév és a házszám között honnan ered, 
még az sem kizárt, hogy a nemzeti múzeumi tisztviselő 
félrehallotta Schiller János szavait, s 236 helyett 206-ot 
írt, s akkor valóban elképzelhető, hogy a már említett 
Perc utcai római kori maradványok helyéről származik 
a kő. A műkereskedelemből való származást a beszol
gáltató társadalmi helyzete miatt nem tartjuk valószí
nűnek. 

Kutatásaink megkezdésekor azzal a reménnyel fog
tunk munkához, hogy sikerül egy régi lelőhelyet és egy 
modern ásatás adatait egyeztetve történelmi következ
tetéseket levonnunk, de végezetül csak azzal a tanul
sággal lettünk gazdagabbak, hogy kritika nélkül a régi 
feljegyzéseket nem fogadhatjuk el, s ingatag topográ
fiai adatokra nem alapozhatunk további felépítménye
ket.24 
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MÁRIA PETŐ 

Im Jahre 1851 geriet ein altägyptisches, hieroglyph-
beschriftetes Steindenkmal vom Fundort Óbuda, Perc-
Gasse 206. ins Ungarische Nationalmuseum. (Der 
Stein befindet sich zur Zeit in der Aegyptischen 
Sammlung des Budapester Kunsthistorischen Muse
um. Inv. Nr. 5.2141) 

Unsere Forscher erachten es für möglich, dass der 
Stein noch zur Römerzeit auf das Gebiet von Aquin
cum geriet und mit dem ägyptischen Götterkult, viel
leicht mit jenem der Isis in Zusammenhang gebracht 
werden kann. Die in Óbuda 1976 durchgeführten 
Ausgrabungen (Perc-Gasse 1-13.) erforderten eine 
genaue Bestimmung des Fundortes. Hier wurde ein 
umfangreiches Gebäude mit mehreren Räumen frei
gelegt, das in der spätrömischen Zeit zu einem Tem
pel umgestaltet wurde. Über den römischen Gebäude
resten wurde das mittelalterliche Klarissenkloster er
baut. 

Unsere archivalischen Forschungen gaben Auf-
schluss über das Nummerierungssystem der Häuser in 
Óbuda im vorigen Jahrhundert, sowie über die Ge
schichte einzelner bedeutenden Gebäude, und auch 
über die Perc-Gasse selbst. Das Haus Nr. 206 gehörte 
dem einstigen Güterdirektor (Präfekt) (heute Haupt-
Platz Nr. 4.) in der Nähe des einstigen römischen Le-
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Szépművészeti Múzeum főigazgatóhelyettesének, 
hogy a kőemlékekkel való foglalkozásomat enge
délyezte és a tárgy fényképét a rendelkezésemre 
bocsátotta. 

gionslagers. Hier wurden am Anfang der 1850er Jahre 
Nauarbeiten und Erweiterungen durchgeführt, somit 
kann dieser Ort als potentieller Fundort gelten. Auf 
der Nordseite der Perc-Gasse befanden sicha tatsäch
lich Hausnummern in der Höhe: 235-239. Es darf an
genommen werden, dass die Hausnummern Nr. 236 
falsch verstanden und irrtümlich als 206 eingetragen 
wurde. Der einliefernde Mann, Johann Schiller, war 
Einlieger in Óbuda, konnte aber als Mieter in der 
Perc-Gasse gewohnt haben. Wo aber der Stein auch 
gefunden worden sein mag ist es unwahrscheinlich, 
das Schiller dessen Wert erkannt hätte, übrigens hatte 
die Stadt eine reichhaltige Sammlung im Hause des 
Verwalters in der Polgár-Gasse, das mit dem Hause 
des Güterdirektors benachbart war. Vielleicht handel
te er im Auftrag eines Vorstehers von Óbuda als er 
den Stein ins Nationalmuseum ablieferte, der leider 
mit ungenauer Ortsbezeichnung ins Inventar aufge
nommen wurde. 

Das negative Ergebnis unserer Forschungen lieferte 
die Erkenntnis, dass man mit den alten Ortsangaben 
sehr vorsichtig umgehen muss und von ihnen keine 
weitgehenden wissenschaftlichen Folgerungen ablei
ten darf. 

Képjegyzék 
1. kép Óegyiptomi feliratos kőemlék a III. ker. Perc 

utcából. (Szépművészeti Múzeum, fotóleltári 
szám: E. 111.) 

SIEDLUNGSGESCHICHTLICHE ANGABEN ZU DEN ÄGYPTISCHEN 
STEINDENKMÄLERN AUS DER PERC-GASSE, IM 3. BEZIRK 
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ZSIDI PAULA 

UJABB VILLA AZ AQUINCUMI MUNICIPIUM TERRITÓRIUMÁN 
(BP. III. KER. KASZÁS DŰLŐ-CSIKÓS UTCA) 

Az utóbbi évtizedekben az aquincumi municipium 
territóriumán lévő villák kutatása nem tud felmutatni 
látványos eredményeket. Ennek egyik oka az, hogy a 
nagy ütemben meginduló óbudai építkezések elsősor
ban a legióstábor és a polgárváros területét érintet
ték. A római kori várostól Ny-ra fekvő villaövezetben 
nem került sor olyan nagyobb beruházásra, amely a 
feltárás ütemét ott is meggyorsította volna. Ebből kö
vetkezik a villa-kutatás elmaradásának másik oka, a 
fenti munkák a BTM kapacitását teljes mértékben le
kötötték, s az érdeklődést is elsősorban a táborra, ki
sebb mértékben a polgárvárosra és a temetőkre irá
nyították. Az így kialakult lemaradást igyekszik csök
kenteni ez a munka, egy újabban feltárt villa közre
adásával. 

A feltárás 
1980. szeptember közepén bejelentés érkezett a 

VITÉV^ Kaszás dűlőben, a Csikós utcánál épülő tele
péről (Hrsz. 19755). (1. kép) Az építkezést megelőző, 
földgyalukkal végzett talajelőkészítő munka alkalmával 
a telep egész területéről (kb. 300 m x 300 m-es felü
letről) eltávolították a felső réteget, 50-80 cm mélysé
gig. Ennek során észlelték az építők egy 30 x 40 m-es 
területen az épület- és kerámiamaradványokat. A hely
színre érkezve azt tapasztaltuk, hogy a jól körülhatá
rolható római kori épületnek már csak az alapfalai raj
zolódnak ki, kevés szórványos leletanyag kíséretében. 
(2. kép) A helyszíni szemlét követően indult meg a 
leletmentés. 

A feltárás a helyi adottságokhoz igazodva a követ
kező módszerrel történt. Először az épület sejthető ki
terjedésének területét megtisztítottuk a törmeléktől. 
(3. kép) Majd a falak irányától néhány fokkal eltérő 
négyzetháló rendszert tűztünk ki. (4. kép) A csaknem 
három hónapig tartó munka eredménye egy szinte tel
jes egészében feltárt villa volt. 

A villa helyzete 

A villaépület az aquincumi polgárvároshoz közel, a 
DNy-i saroktoronytól mintegy 500 m-re helyezkedik el. 
Helyzete eltérő a villaövezethez tartozó, korábban fel
tárt villák többségétől. (5. kép) Míg ezek távolabb, a 
Ny-i hegyek lankáin épültek, addig villánk a hegyek és 
a város közötti sík területen volt. A polgárvároshoz 
való közelsége miatt gondolhatnánk arra is, hogy a 
polgárváros fala előtt épült „előváros" egyik épületével 
van dolgunk. Ezt a lehetőséget azonban kizárhatjuk, 
egyrészt mivel az előváros épületei a polgárváros körül 
100-200 m-es körzetben voltak, másrészt pedig azért, 

mert alaprajza és környezete egyaránt önálló telepü
lési egységre utalnak. 

Villánk a főbb római kori útvonalaktól 500-800 m-es 
távolságra helyezkedett el. (5. kép) így feltételezhető, 
hogy azokhoz egy kisebb útszakasszal kapcsolódott. 
Ez az összekötő út, melynek nyomai a villától távolabb 
már nem kerültek elő, a K-i oldalon érintette az épü
letet, mivel ezen a részen, a bejáratnál nagyobb, út
burkolásra alkalmas, szintet alkotó kőlapokat talál
tunk. (6. kép) 

A villa körüli terület — mélyfekvésű lévén — ke
véssé volt alkalmas a településre. A terület mocsaras 
voltát igazolják a ma is meglévő árkok, illetve kimu
tatható ároknyomok, valamint a magas talajvíz. Ez 
utóbbi a mi munkánkat is nehezítette. (7. kép) A villát 
azonban egy kis kiemelkedésre építették, ezt igazolja 
a villától D-re készített É-D-i irányú metszetfal is. (8. 
kép) A bolygatatlan sárga altalaj a villához közelebbi 
részen magasabb szinten volt mint tőle távolabb. 

Az épületet pontosan K-Ny-i irányba tájolták. A tá
jolással nem elsősorban a terepviszonyokhoz próbáltak 
alkalmazkodni, mint azt más Aquincum környéki villák 
esetében megfigyelhettük, hanem az uralkodó ÉNy-i 
irányú széljárást vették figyelembe. Úgy tűzték ki az 
épületet, hogy a K-i oldalon lévő bejárat szélvédett 
helyzetbe került. 

A villa vízellátásáról kevés adatunk van. Annak el
lenére, hogy épületünk viszonylag közel volt az aquae-
ductushoz, nem találtunk vezetékes vízellátásra utaló 
nyomot, de kutat vagy ciszternát sem. Talán vízgyűjtés 
célját szolgálta az a köralakú gödör, mely a 3. sz. he
lyiségben került elő. (6. kép) A metszetrajzon (9. kép, 
C-D metszet) megfigyelhető a környezettől eltérő só-
deros — vízszűrésre alkalmas réteg. 

A villaépület leírása 

Épületünk a középfolyosós, hosszházas típusú vil
lák sorába tartozik. (6. kép) Az alaprajzon 16 helyisé
get tudtunk elkülöníteni, melyek rendeltetését az alap
rajzi párhuzamok és a leletanyag alapján igyekeztünk 
meghatározni. 

1. Porticus 
Hossza 13 m, szélessége 3 m. D-i és K-i falából csupán 

a kötőanyag nélküli apróköves falalap legalsó kősóra 
maradt meg. A falalap szélessége 50 cm. Járószint itt 
nem került elő. A bejárat nyomát a középfolyosóval 
szemközti részen találtuk. 

Porticusos bejárata volt az örvényesi és a Winden am 
See-i középfolyosós típusú villáknak is. 
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2. Középfolyosó 
Hossza 10,5 m, szélessége 2,5 m. A K-i részen csu

pán az apró törtköves kötőanyag nélküli falalapot, a 
Ny-i részen azonban a 15-20 cm magas alapozás fölött 
a habarcsba rakott felmenő falrész egy darabját is 
megtaláltuk. A fal szélessége — mind az alapnál, mind 
a felmenő résznél — 50-60 cm között volt. Járószint 
itt sem került elő. 

Ugyanilyen középfolyosóval rendelkezett az örvé
nyesi, a Winden am See-i és a fertőfehéregyházi villa 
is.13 

3. Helyiség-lakószoba 
A középfolyosóból D-re nyíló alsó helyiség. Mérete: 

5 x 5 m. A K-i részen csak a falalap maradt meg, mely 
apró törtkövekből, kötőanyag nélkül készült. Az épeb
ben megmaradt Ny-i részen azonban a habarcsba ra
kott nagyobb törtköves felfalazás is előkerült. Járószin
tet itt sem találtunk. 

A helyiség Ny-i felében került elő az a mintegy 1,5 
m átmérőjű, agyagos betöltésű gödör, amelyet már em
lítettünk a villa vízellátásával kapcsolatban. (9. kép, C-
D metszet) 

4. Helyiség 
A középfolyosóból É felé nyíló első helyiség. Mére

te: 3 X 6 m. A helyiség K-i falának csupán D-i indítása 
maradt meg. Bejárata valószínűleg a középfolyosó fel
ől nyílt. A kötőanyag nélküli törtköves alapozás felett 
itt is csak egyetlen sor, szabálytalan törtkövekből álló, 
habarcsba rakott felmenő falrész maradt meg. A falak 
55-60 cm szélesek és az É-i fal E-i oldalán az alapozás 
8 cm-rel szélesebb a felmenő résznél. A helyiség kö
zépső részén a legyalult földfelszínnél magasabbról in
duló, kb. 70 cm átmérőjű beásást figyelhettünk meg 
(9. kép, E-F metszet), melyek betöltése sóderos, apró
köves, téglatörmelékes volt. 

A római kori járószintet itt sem sikerült megtalálni, 
azonban az alapozás magasságában egy szürke agyag
szintet rögzíthettünk. 

5. Helyiség 
A középfolyosó DNy-i oldalán helyezkedett el. Mére

te: 4,5 x 5 m. Bejárata valószínűleg a középfolyosó felől 
nyílt. A helyiség D-i és Ny-i falai a villa legépebben 
megmaradt része. A felmenő falak, melyekből 2-3 kősor 
maradt ránk, 50-55 cm szélesek, és erősen sóderos ha
barcsba rakott törtkövekből álltak. A D-i fal alapozása, 
mely kötőanyag nélkül, apró törtkövekből állt, 8-10 cm-
rel szélesebb volt a felmenő résznél. 

A helyiség D-i falához közel, egy 110 x 40 cm-es fe
lületén előkerült az egykori öntött terrazzopadló ma
radványa is. A padló alapozását élére állított szabályta
lan törtkövek alkották, erre öntötték a durva felületű, 
nagyobb tégla- és habarcsdarabokat tartalmazó burko
lóanyagot. 

6. Helyiség 
A középfolyosó ÉNy-i oldalán helyezkedett el. Mére

te: 3 x 3,5 m. Bejárata valószínűleg a középfolyosóról 
nyílt. A felmenő falak szélessége itt is 55-60 cm, s csupán 
az alsó 2-3 sora maradt meg. A fal szerkezete, az előző 

helyiségeknél leírt, habarcsba rakott törtköves formát 
mutatja, A helyiségben csupán a Ny-i falhoz csatlakozó 
építési réteg sóderos, habarcsos sávját találtuk, a járó
szint már nem maradt ránk. (9. kép, E-F metszet) A 
helyiség feltárása során a falak felmenő részének magas
ságában több szabálytalan nagyobb méretű követ és sok 
téglatörmeléket találtunk. 

7. Nyitott udvar 
A középfolyosó és a 3-6. helyiségek mögött helyezke

dett el. Mérete: 12 x 12 m. Bejárata valószínűleg a kö
zépfolyosó felől volt, de a D-i falánál is találtunk küszöb
kőre utaló nyomot. Az udvart kerítő fal szélessége 55-60 
cm, s a kötőanyag nélküli apróköves alapozás felett 1-2 
sor a felmenő részből is megmaradt. 

Az egykori járószintet a küszöbkő alja érzékelteti. Az 
udvar D-i falán terrazzoval kevert vakolat volt. A közép
folyosós elrendezédű villák esetében nem ritka a nyitott 
belső udvar kialakítása, mely köré számos esetben épí
tettek — általában gazdasági jellegű — helyiségeket. 
Ilyen nyitott udvara volt például a fertőfehéregyházi és 
némileg módosított változatban a holsteini villának is. 

8.-9. Szentély (?) 
A nyitott udvar DK-i sarkában alakították ki. A 8. 

helyiség mérete: 2 x 3 m; a 9. helyiségé 1,3x3 m. A 
helyiségeket az udvar D-i és K-i falától 10-10 cm-re 30 
cm széles fal vette körül. E keskeny fal azonban a járó
szinttől 1 m mélységig húzódott, szemben az eddig tár
gyalt helyiségek alapfalaitól, melyek csak a 35-40 cm-es 
mélységig kerültek a földbe. (10. kép) A keskeny fal 
szerkezete is eltér az eddigiektől: az alapozás agyagba 
rakott nagyobb törtkövekből állt, melyeket erősen sóde
ros kötőanyaggal szilárdítottak. A kőfalat kívül, az É-i 
és a Ny-i oldalon egy 10-12 cm széles vízzáró agyagsáv 
vette körül, 40 cm mélységig. Mindkét helyiségben meg
maradt a járószint. A 8. helyiségben kevés sóderral ke
vert sárga agyagpadló volt, míg a 9. helyiség padlója 
igen durva téglaszemcsés, helyenként 20-22 cm vastag 
terrazzopadló volt. (11. kép) E padlónak a közepén egy 
15-16 cm mély 20 cm átmérőjű mélyedést képeztek ki. 
Itt alhatott feltehetőleg az a kőedény, amely a talaj elő
készítés során került elő, de sajnos az által meg is sem
misült. E helyiség padlófűtéssel lehetett ellátva. Ezt lát
szik igazolni a terrazzo, a padló környékén lévő kisebb 
égésre utaló nyomok és az — egyébként indokolatlanul 
— mély alapozás. Erről hitelt érdemlően a meglehető
sen jó állapotú falak vagy a terrazzo szétbontásával le
hetett volna meggyőződni. Ezt azonban csak a műemléki 
szempontok megsértésével tehettük volna meg. E két, 
minden bizonnyal összetartozó helyiség funkciójának 
megállapításánál sajnos nem segített bennünket a lelet
anyag, így csupán az építészeti adatokra és az alaprajzi 
párhuzamokra támaszkodhattunk. Elképzelhető egy
részt az, hogy a nyitott udvar egyik sarkában, a korábbi 
periódusban nem lévő, fürdőhelyiségeket alakítottak ki. 
Hogy a helyiségek mindenképpen vízzel voltak kapcso
latban, igazolja a vízzáró agyagsáv megléte, s mint arra 
már utaltunk, feltehetően fűthetők is voltak. Hasonló 
elrendezésű fürdőhelyiségek voltak pl. az otrangi villá
ban. Másfelől azonban az alaprajz egyezést mutat más 
villák vallási célú épületeivel is. A 9. helyiség padlóján 
álló kőtárnak is lehetett szerepe esetleg a szertartások 
során. Megjegyzendő azonban, hogy a villa területén 
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előkerült egyetlen vallással összefüggő tárgy, egy Venus 
terrakotta töredékei, nem innen származtak. 

A nyitott udvart (7. sz.) É-on és Ny-on gazdasági 
jellegű helyiségek (raktárak, tárolóhelyiségek, műhe
lyek) vették körül. Erre utalnak az alaprajzi párhu
zamok,22 valamint az, hogy míg az eddig felsorolt he
lyiségekből csak igen szórványosan került elő lelet
anyag, addig innen már egyenletesebben kerültek elő 
leletek. 

10. Helyiség 
Az judvar DNy-i sarkához csatlakozott, szabálytalan 

trapéz alakú volt. Mérete: 5-7 x 7,5 x 9,5 m. Ny-i fala 
kivételével a felmenő fal egy-egy kősóra is előkerült. 
Alapozása kötőanyag nélküli apró kövekből állt. A fel
menő fal törtköveit sóderos, habarcsos kötőanyagba 
ágyazták. A fal vastagsága itt is 50-60 cm között volt. A 
helyiség K-i falán, az udvarhoz közel eső részen egy 
küszöbkő lenyomata maradt ránk. A helyiség Ny-i falá
nak csak az alapozása maradt meg, az is igen rossz 
állapotban. A felmenő rész omladéka az alaptól Ny-ra 
széles sávbari helyezkedett el, s a kőomladékban kötő
anyagnak nem találtuk nyomát. Ez a jelenség a fal men
tén végig megfigyelhető volt. A helyiségen belül szintet 
nem találtunk, erre csak a küszöbkő helye utalt. 

A helyiséghez a K-i oldalon egy ÉK-i falsarok csatla
kozott, melynek alapozása eltér az eddigiektől. Elére 
rakott lapos kövekből áll, melyeket halszálka techniká
val kötőanyag nélkül illesztettek. 

A helyiségen belül került elő egy férfi DÉ-i tájolású 
igen rossz megtartású váza, melléklet nélkül. 

11. Helyiség 
Az udvar Ny-i oldalához csatlakozik, szabálytalan tra

péz alakú. Mérete: 3,5-5 x 11 m. Az alap feletti felmenő 
részből csak egyetlen kősor maradt meg. Alapozása és 
vastagsága azonos az előző helyiségekével. Járószint 
nyomát nem találtuk, azonban egy kis osztófal előkerült 
a D-i falhoz csatlakozva. 

12. Helyiség 
Az udvar É-i oldalához csatlakozik, keskeny téglalap 

alakú helyiség. Mérete: 3,5 x 17,8 m. Falainak alapozása 
és vastagsága azonos a 10. helyiségnél leírtakkal. Ny-i 
fala azonos a 10. helyiségnél tapasztalt kötőanyag nélkü
li elomlott fallal. A helyiség betöltéséből nagymennyisé
gű tegula töredék került elő. Megfigyelhettünk továbbá 
egy tégla- és habarcsszemekből álló vékony réteget is. 

A helyiség keskeny alaprajza, illetve az É-i oldalon 
történt elhelyezése miatt tárolás célját szolgálhatta. 

A következő helyiségsor némileg különálló egységet 
képez a villaépületen. Szinte méretre ilyen helyiségsort 
tártak fel Loigban. Ezek ugyan díszesebb kialakítású
ak voltak, mint az aquincumiak, de a birtok igazgatásá
val összefüggő lakó- és dolgozószobák céljait szolgál
ták. Villánk esetében az éremleletek nagy száma eb
ben a traktusban alátámasztja ezt a feltételezést. 

13. Helyiség 
Téglalap alakú, a villa ÉK-i sarkához illeszkedik. 

Mérete: 6,6x4,3 m. A falvastagság megfelel a villa 
más részén tapasztalt általános falvastagságnak (50-60 

cm), a falazási technika azonban eltér attól. Az előző
eknél valamivel mélyebbre ásott alapot erősen sóderos 
habarcsba, halszálka technikával rakott felmenő rész 
követte. A halszálkával rakott sorokat egy lapos kö
vekből álló kiegyenlítő kősor fedte. A helyiségben já
rószintet nem találtunk. 

14. Helyiség 
Az előző helyiséghez Ny felől csatlakozik. Mérete: 

4,3 x 3,3 m. A falazás megegyezik az előző helyiségnél 
leírtakkal. Járószintet itt sem találtumc. 

15. Helyiség 
Az előző helyiséghez Ny felől csatlakozik, L alakú. 

Hossza, tekintettel arra, hogy Ny-i zárófala hiányzik, 
nem ismert. Szélessége 4,3 ill. 3,3 m. A falazás meg
egyezik a 13. helyiségnél leírtakkal. Járószintje nem 
maradt ránk. 

16. Helyiség 
A porticus É-i falához simulva, a 15. helyiség D-i 

oldalán helyezkedik el. Mérete: 4,8 x 2 m. A helyiség 
falainak vastagsága 50-60 cm. Alapozása apró törtkö
ves, kötőanyag nélküli. A felmenő falból csupán kis 
részlet maradt meg, ez sóderos habarcsba rakott tört
köves formát mutat. Járószintet itt sem találtunk. 

Érdekessége a helyiségnek, hogy K-i falához egy 
100 x 90 cm-es támpillért építettek, mely a 15. helyiség 
D-i falát is támasztotta. 

További helyiségek lehettek a 10. helyiség K-i olda
lához, illetve a 12. helyiség ÉNY-i sarkához, illeszked
ve. Erre utalnak a megmaradt kis falcsonkok. Ugyan
csak számolhatunk egy helyiséggel a 13., 14. helyiségek 
D-i oldalán is, amely esetleg egy összekötő folyosó 
funkcióját töltötte be. 

A 12. és a 16. helyiségek közötti részen valószínűleg 
a villán kívüli szabad tér volt. Erre utal egyrészt az, 
hogy itt egy keményebb sóderos szintet találtunk. 
Ugyanilyen volt egyébként a villa D-i zárófalán kívüli 
részen is. Másrészt alátámasztja ezt a feltételezést az 
e területről származó nagyobb mennyiségű állatcsont 
anyag, mely állaga alapján hosszabb ideig hevert nyílt 
felszínen. 

A villa alaprajzából és a megmaradt falazási tech
nikákból kitűnik, hogy az épületet több ízben bővítet
ték, alakították. A fentiek alapján legalább 4 építési 
periódust különíthetünk el. (12. kép) 

1. periódus: Az épület magját az 1-6. helyiségek, va
lamint a hozzájuk Ny-on csatlakozó nyitott udvar 
(7.SZ.) alkották. 

2. periódus: A nyitott udvar köré gazdasági jellegű 
helyiségeket illesztettek (10-12. ill. a 16. helyiségek). 

3. periódus: ÉK-i irányba további lakó- illetve dol
gozószobákkal bővítették az épületet (13-15. helyisé
gek). 

4. periódus: A legkésőbbi átalakítás eredménye az 
udvar DK-i sarkában kialakított szentély (?) (8-9. he
lyiségek). 
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Egyidejűleg más kisebb változtatásokat is végrehaj
tottak. Pl. a 10. helyiség K-i oldalánál lévő kis toldalék 
építése. 

Az építészeti adatok a periódusok abszolút krono
lógiájára vonatkozóan is szolgáltatnak támpontokat. 
Az 1. periódusban kiépült, középfolyosós típusú — 
eredetét tekintve paraszti udvarház jellegű — épület 
Pannoniában az 1. sz. végétől, a 2. sz. elejétől a 4. sz. 
végéig terjedő időszakban végig jellemző. Ezen belül 
a mi villánkkal legközelebbi alaprajzi párhuzamot mu
tató villák (Winden am See, Örvényes) építésének ide
je inkább a 2. sz. közepe ill. az azt követő időszak. 
A 4. periódus bővítményeit már jobban lehet korhoz 
kötni. A 8., 9. helyiségeket alaprajzi párhuzamaik a 4. 
sz.-ra teszik. Ugyancsak a római kor későbbi szaka
szára utalja a 13-15. helyiségeket az alaprajzi párhu
zamokon túl a falazási technika is. 

A villa folyamatos építészeti alakítása, bővítése nyil
ván a környező gazdaság fejlődését, szerkezetének vál
tozását, bővülését, átalakulását is jelzi. 

A leletanyag32 

Kerámia 
I. Import 

Terra sigillata 
1. Sötétpiros kopott mázú nagyobb pohár oldaltöre

déke. Az edény hasán, körbefutó két horony alatt fűz
falevél alakú ferde vesétekkel díszítve. A 3. sz. első 
fele.33 (Ltsz.: 82.10.1, 13. kép 1.) 

2. Drag. 37-es formájú tál oldaltöredéke. Tojásfüzér 
díszítés alatt futó szarvas alak és az őt űző ragadozó 
állatalak töredéke. Rheinzaberni darab a 2.-3. sz. for
dulójáról.34 (Ltsz.: 82.10.115, 13. kép 2.) 

3. Drag. 37—es tál oldaltöredéke, igen kopott máz
zal. A medaillon-díszítésekből csak a két koncentrikus 
keretelő kör töredéke maradt meg. Rheinzaberni da
rab a 3. sz. első feléből.35 (Ltsz.: 82.10.116, 13. kép 3.) 

4. Drag. 37-es tál peremtöredéke. Az oldalon kör
befutó díszítésnek csak az indítása maradt meg. (Ltsz.: 
82.10.140, 13. kép 4.) 

5. Drag. 32-es formájú tál aljtöredéke [R]EGV-
LINVS bélyeg töredékével. Rheinzaberni, a 3. sz. má
sodik feléből. (Ltsz.: 82.10.196, 13. kép 5.) 

6. Drag. 32-es formájú lapos tál perem- és oldaltö
redéke. A 2. sz. második feléből, ill. a 3. sz. első fel
éből.37 (Ltsz.: 82.10.141, 13. kép 6.) 

7-8. Az előzővel azonos típusú tálak sima perem
es oldaltöredékei. (Ltsz.: 82.10.114, 198) 

9-11. Közelebbről meg nem határozható díszítetlen 
oldaltöredékek. (Ltsz.: 82.10.3, 41, 42) 

12-13, Drag. 32. vagy 37. formájú tálak aljtöredékei, 
pecsét nélkül. (Ltsz.: 82.10.2, 117) 

II. Helyi kerámia 

A) Mázas edények 

1. Nyersszínű agyagból készült bögre oldaltöredéke, 
sötétbarna fémmázzal. (Ltsz.: 82.10.68, 13. kép 7.) 

2. Szürke agyagból korongolt kis füles korsó oldal
töredéke. Sárgásbarna mázából csak apró nyomok ma
radtak. A 4. sz. második felére datálható.39 (Ltsz.: 
82.10.47, 13. kép 8.) 

B) Vörös festésű kerámia 

Terra sigillata utánzat 
1. Drag. 32-es formát utánozó vörösszínű málékony 

anyagú tál perem- és oldaltöredéke. (Ltsz.: 82.10.69, 
13. kép 9.) 

2. Drag. 37-es formát utánozó tál perem- és oldal
töredéke, barnásvörös színű festéssel. (Ltsz.: 82.10.6, 
13. kép 10.) 

3-5. Ugyacsak Drag. 37-es formát utánozó tálak dí
szítetlen perem- és oldaltöredékei. (Ltsz.: 82.10.120, 
147, 148) 

6-7. Drag. 32. vagy 37-es formát utánozó tálak alj-
töredékei. (Ltsz.: 82.10.144, 13. kép 11.) ill. (Ltsz.: 
82.10.215) 

Korsó 
8. Nyersszínű korsó peremtöredéke, kívül-belül pi

ros festés nyomával. A perem függőleges, duzzadt, 
körbefutó vájattal. (Ltsz.: 82.10.45, 14. kép 12.) 

9. Nyersszínű korsó nyak- és fültöredéke, kí
vül narancsszínű festés nyomával. A széles szalagfül 
hármas tagolású. (Ltsz.: 82.10.119, 14. kép 13.) 
Galléros tál 

10-11. Vöröses színű galléros peremű mély tál pe
rem- és oldaltöredéke, kívül-belül piros festés nyomá
val. A 2. sz. közepére datálható.41 (Ltsz.: 82.10.9, 14. 
kép 14.) (Ltsz.: 82.10.199) 
Mély tál 

12. Téglaszínű agyagból készült mély tál töredéke, 
vörösesbarna festéssel, mely a külső oldalon erősen 
kopott. Az oldaltöredéket egy körbefutó horony alatt 
függőlegesen bekarcolt vonalak díszítik. (Ltsz.: 82.10.7, 
14. kép 15.) 

13. Nyersszínű agyagból készült, barnásvörös festésű 
mély tál perem- és oldaltöredéke. A perem függőleges, 
duzzadt, alatta mély borda. (Ltsz.: 82.10.5,14. kép 16.) 

14. Mély tál aljtöredéke talpgyűrűvel, világosbarna 
agyagból, kívül-belül barna festés nyomával. (Ltsz.: 
82.10.145, 14. kép 17.) 

15. Az előzővel azonos formájú, de vörös színű 
agyagból égetett és pirosra festett aljtöredék. (Ltsz.: 
82.10.70) 

Tányér 
16. Téglaszínű behúzott peremű tál perem- és oldal

töredéke, a külső és belső oldalon a piros festés nyo
mával. Általánosan használt a 2. sz.-ban és a 3. sz. kö
zepéig.42 (Ltsz.: 82.10.118) 

Fedő 
17. Vörös agyagból készült vékonyfalú fedő oldaltö

redéke, a külső oldalon a piros festés nyomával. (Ltsz.: 
82.10.73, 14. kép 18.) 
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18. Vörös színű agyagból készült fedő perem- és ol
daltöredéke, a perem fölött körbefutó enyhe bordával, 
piros festés nyomával. (Ltsz.: 82.10.44, 14. kép 19.) 
C) Nyersszínű házikerámia 

Korsó 
1. Agyagkorsó perem- és fültöredéke. A perem füg

gőleges, duzzadt, körbefutó horonnyal. A négyes tago
lású szalagfül a perem alól indul. Használata a 2. 
sz.-ra tehető.44 (Ltsz.: 82.10.11, 14. kép 20.) 

2. Barnásvörös korsó széles háromosztású szalagfu-
lének töredéke. (Ltsz.: 82.10.216) 

3. Világossárga, háromfülű korsó perem- és nyaktö
redéke. A szalagfülek három osztásúak. Használata a 
2. sz. első felében ill. a közepén volt általános. (Ltsz.: 
82.10.188, 189, 190, 14. kép 21.) 

4. Agyagkorsó nyak- és válltöredéke, a váll felett a 
fül indításával, kívül sűrűn bordázva. (Ltsz.: 82.10.8, 
14. kép 22.)46 

Tányér 
5. Vörös színű behúzott peremű tál perem-, oldal-

és aljtöredéke. (Ltsz.: 82.10.146, 14. kép 23.) 
6-7. Az előzővel azonos típusú tányérok perem-, ol

dal- és aljtöredékei. (Ltsz.: 82.10.149, 150) 

Mély tál 
8. Vörös színű agyagból készült vastagfalú mély tál 

perem- és oldaltöredéke, a megvastagodó peremen 
függőleges bordával és kiöntővel. (Ltsz.: 82.10.200, 15. 
kép 24.) 

9. Nyersszínű mély tál peremtöredéke. A perem 
erősen duzzadt, függőleges. (Ltsz.: 82.10.151, 15. kép 
25.) 

Fazék 
10. Nyersszínű fazék perem-, nyak- és válltöredéke. 

A perem pici, profilált, a nyak hengeres, a vállnál erő
sen domborodik. (Ltsz.: 82.10.142, 15. kép 26.) 

11. Nyersszínű fazék peremtöredéke. A perem duz
zadt, vízszintesen kihajtó, az oldal rézsútosan indul. 
(Ltsz.: 82.10.48, 15. kép 27.) 

12. Nyersszínű, durva szemcsés anyagú fazék perem-
, nyak-, és válltöredéke. A duzzadt perem ívelten ki-
hajló, lekerekített. A pici, ívelt nyak és a váll között 
egy horony fut körbe. (Ltsz.: 82.10.49,158,15. kép 28.) 
Dörzstál 

13. Vörös színű dörzsölt alj- és oldaltöredéke. Az 
alj kissé profilált, belsejében a kavicsszórás már erősen 
kopott. A 2. sz.-ban ill. a 3. sz. közepéig volt haszná
latban.47 (Ltsz.: 82.10.108, 15. kép 29.) 

14. Az előzővel azonos töredék. (Ltsz.: 82.10.107) 

Bizonytalanul meghatározható típusokhoz tartozó 
töredékek 

15. Vörös színű bögre(?) egyvájatú szalagfülének tö
redéke. (Ltsz.: 82.10.152, 15. kép 30.) 

16. Nyersszínű bögre(?) fültöredéke, körátmetszetű. 
(Ltsz.: 82.10.74, 15. kép 31.) 

17. Nyersszínű agyagedény oldaltöredéke. Külső és 
belső oldalán egyaránt bordázott. (Ltsz.: 82.10.72, 15. 
kép 32.) 

18. Világossárga színű agyagedény oldaltöredéke. 
Külső és belső oldalán körbefutó karcolásokkal. (Ltsz.: 
82.10.75, 15. kép 33.) 

19. Vöröses színű agyagbögre (?) profilált aljtöre
déke. (Ltsz.: 82.10.71, 15. kép 34.) 

D) Szürke, finoman iszapolt kerámia 

Faltenbecher 
1. Világosszürke, jól iszapolt benyomott falú bögre 

kopott festés nyomával. (Ltsz.: 82.10.134,15. kép 35.)48 

2. Az előbbivel azonos típusú bögre alj- és oldaltö
redéke. (Ltsz.: 82.10.76) 

Mély tál 
3. Világosszürke finoman iszapolt tál perem- és ol

daltöredéke, sötétszürke festés nyomával. Használata 
a 2. sz.-ra utal.49 (Ltsz.: 82.10.77, 15. kép 36.) 

4-5. Az előzővel azonos típusú tálak peremtöredé
kei. (Ltsz.: 82.10.78, 124) 

6. Világosszürke jól iszapolt tál perem- és oldaltö
redéke, sötétszürke festés nyomával. A perem duz
zadt, lekerekített. (Ltsz.: 82.10.197, 16. kép 37.)50 

7. Barnásszürke finoman iszapolt tál oldaltöredéke, 
sötétebb színű festés nyomával. Az oldal éles szögben 
törik, erős borda fut körbe rajta. (Ltsz.: 82.10.143, 16. 
kép 38.) 

Bögre 
8. Világosszürke jól iszapolt vékonyfalú bögre pe

remtöredéke. A duzzadt perem vízszintesen levágott. 
(Ltsz.: 82.10.14, 16. kép 39.) 

9. Világosszürke jól iszapolt vékonyfalú bögre pe
rem- és oldaltöredéke. A pici perem rézsútosan kihaj
tó, lekerekített. (Ltsz.: 82.10.82, 16. kép 40.) 

10. Világosszürke jól iszapolt bögre perem- és ol
daltöredéke. A perem széles, rézsútosan kihajló. 
(Ltsz.: 82.10.129, 16. kép 4L)51 

Fazék 
11. Világosszürke jól iszapolt fazék oldaltöredéke, 

sötétszürke festés nyomával. (Ltsz.: 82.10.21, 16. kép 
42.) 
Fedő 

12. Szürke finoman iszapolt vékonyfalú fedő perem
töredéke, sötétebb szürke festés nyomával. (Ltsz.: 
82.10.217) 

E) Szürke, szemcsés anyagú házikerámia 

Fedő 
1. Sötétszürke szemcsés anyagú fedő perem- és ol

daltöredéke. (Ltsz.: 82.10.224, 16. kép 43.) 
2. Az előbbivel azonos típusú fedő peremtöredéke. 

(Ltsz.: 82.10.19) 
3. Sötétszürke, durva szemcsés anyagú fedő oldal

töredéke, tetején gombbal. (Ltsz.: 82.10.106, 16. kép 
44.)52 
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4—5. Az előbbivel azonos típusú fedők töredékei. 
(Ltsz.: 82.10.173, 207) 

Korsó 
6. Sötétszürke, durva szemcsés anyagú korsó perem

es nyaktöredéke. A perem függőleges, profilált, a nya
kon enyhe bordák. (Ltsz.: 82.10.218,16. kép 45.)53 

7. Szürke szemcsés anyagú korsó peremtöredéke. 
Függőleges peremén három borda fut körbe. (Ltsz.: 
82.10.217, 16. kép 4Ó.)54 

8. Szürke szemcsés anyagú korsó perem- és fültöre
déke. A perem kissé duzzadt, ívelten kihajtó, a körát-
metszetű fül a peremből indul ki. (Ltsz.: 82.10.135, 16. 
kép 47.) 

9. Szürke szemcsés anyagú korsó perem- és fültöre
déke. Az ívelten kihajtó perem alól indul a hármas 
tagolású szalagfül. (Ltsz.: 82.10.170,16. kép 48.)55 

10. Sötétszürke korsó perem-, oldal- és fültöredéke. 
A perem erősen duzzadt, lekerekített, alatta a nyakon 
három bekarcolt körbefutó vonallal díszítve. A durva, 
körátmetszetű fül a peremből indul ki, s legmagasabb 
pontja a perem szintje fölé emelkedik. Az edény teste 
körte alakú. (Ltsz.: 82.10.169,16. kép 49.) 

11. Az előzővel azonos típusú korsó perem- és fül
töredéke. (Ltsz.: 82.10.20) 

12. Világosabb szürke korsó ovális átmetszetű fül-
töredéke. (Ltsz.: 82.10.53, 16. kép 50.) 

Behúzott peremű tál 
13. Szürkésbarna behúzott peremű tál perem-, oldal-

és aljtöredéke. A perem duzzadt, erősen behúzott. 
(Ltsz.: 82.10.12,17. kép 51.)56 

14-15. Az előzővel azonos típusú tálak perem-, oldal-
és aljtöredékei. (Ltsz.: 82.10.154,123) 

16. Szürke színű behúzott peremű tál perem-, oldal-
és aljtöredéke. A perem erősen behúzott, kissé elvéko
nyodó. (Ltsz.: 82.10.153,17. kép 52.)57 

17-22. Az előzővel azonos típusú tálak perem-, oldal-
és aljtöredékei. (Ltsz.: 82.10.122,80,155,13, 81,79) 

Mély tál 
23. Szürke, szemcsés anyagú tál peremtöredéke. A 

függőleges perem külső oldalán három borda fut kör
be. (Ltsz.: 82.10.94, 17. kép 53.)58 

24. Szürke, szemcsés anyagú tál perem- és nyaktöre
déke. A perem és a nyak ívelten kihajtó, a perem duz
zadt, lekerekített. (Ltsz.: 82.10.204,17. kép 54.)59 

25-29. Az előzővel azonos táltípusok peremtöredé
kei. (Ltsz.: 82.10.221, 203, 164, 130, 50) 

30. Világosabb szürke, szemcsés anyagú tál perem
es nyaktöredéke. A perem és a nyak erősen ívelt, a 
perem megvastagodik, egyenesen levágott. (Ltsz.: 
82.10.202, 17. kép 55.) 

31. Szürke, szemcsés anyagú tál perem- és válltöredé-
ke. A perem vízszintesen kihajtó, a nyak ívelt, a váll 
erősen domború. A nyakon körbefutó bekarcolt díszí
téssel. (Ltsz.: 82.10,166,17. kép 56.) 

32. Barnásszürke, szemcsés anyagú tál perem-, 
nyak- és válltöredéke, A perem széles, vízszintesen ki-
hajló, a nyakon két körbefutó karcolással díszítve. 
(Ltsz.: 82.10.201, 17. kép 57.) 

33-34. Az előzővel azonos típusú tálak peremtöre
dékei. (Ltsz.: 82.10.165, 161)60 

35. Sötétszürke, szemcsés anyagú tál perem-, nyak- és 
válltöredéke. A perem széles, vízszintes, belső oldalán 
bordával. Nyaka ívelt, a legnagyobb kihasasodásnál él 
fut körbe. (Ltsz.: 82.10.156,167,17. kép 58.) 

36-42. Az előzővel azonos típusú tálak peremtöredé
kei. (Ltsz.: 82.10.95,222,223, 84, 205,18,125) 

Bögre 
43. Szürke, vékonyfalú bögre oldaltöredéke, kívül sű

rű borda díszítéssel. (Ltsz.: 82.10.23,17. kép 59.) 
44. Sötétszürke, vékonyfalú bögre oldaltöredéke, váll-

nál sűrűn bekarcolt vonalnyalábbal díszítve. (Ltsz.: 
82.10.97,17. kép 60.) 

45. Szürke, vékonyfalú bögre erősen hasas oldaltöre
déke, vállán egy körbefutó bordával. (Ltsz.: 82.10.101, 
17.kép61.)61 

Faltenbecher 
46. Sötétszürke, horpasztott falú edény perem- és 

oldaltöredéke. A perem pici, rézsútosan kihajtó, elvéko
nyodó. (Ltsz.: 82.10.133,18. kép 62.)62 

47. Az előzővel azonos típusú edény oldaltöredéke. 
(Ltsz.: 82.10.132) 

48. Az előzővel azonos típusú edény aljtöredéke. 
(Ltsz.: 82.10.171, 18. kép 63.) 

Füles fazék 
49. Szürke, szemcsés anyagú egyfülű fazék perem-, 

fül- és oldaltöredéke. A perem duzzadt, rézsútosan ki
hajtó, felületén két horony fut körbe. A kicsi, hármas 
tagolású szalagfül a perem alól indul ki. A vállon három 
körbefutó karcolással díszített. (Ltsz.: 82.10.157,18. kép 
64.)63 

50. Az előzővel azonos típusú fazék peremtöredéke. 
(Ltsz.: 82.10.17) 

Fazekak 
51. Sötétszürke, durva szemcsés anyagú, vörös törés

felületű fazék perem- és nyaktöredéke. A perem duz
zadt, lekerekített, rézsútosan kihajtó. A nyak csaknem 
hengeres, belső oldalán a korongtól származó bordák
kal. (Ltsz.: 82.10.159,18. kép 65.) 

52. Szürke, szemcsés anyagú fazék peremtöredéke, 
duzzadt, rézsútosan kihajtó, belső oldalán borda fut 
körbe. (Ltsz.: 82.10.87,18. kép 6Ó.)64 

53. Szürke, szemcsés anyagú fazék peremtöredéke, 
világosabb színű törésfelülettel. A perem kissé duzzadt, 
rézsútosan kihajtó, lekerekített, belső oldalán kis bordá
val. (Ltsz.: 82.10.85,18. kép 67.)65 

54-55. Az előzővel azonos típusú fazekak perem- és 
oldaltöredékei. (Ltsz.: 82.10.91,89) 

56. Szürke, szemcsés anyagú fazék perem- és nyaktö
redéke. A perem rézsútosan kihajtó, profilált. A nyak 
belső oldalán borda fur körbe. (Ltsz.: 82.10.16,18. kép 
68.)66 

57. Szürke, szemcsés fazék perem- és nyaktöredéke. 
A perem rézsútosan kihajtó, lekerekített. A vállon kör
befutó sűrű hornyolással díszítve. (Ltsz.: 82.10.92, 18. 
kép69.)67 

58. Az előzővel azonos típusú fazék peremtöredéke. 
(Ltsz.: 82.10.163) 

59. Szürke, kissé szemcsés anyagú fazék perem- és 
válltöredéke. A perem kissé profilait, rézsútosan kihaj
tó. (Ltsz.: 82.10.220,18. kép 70.) 
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60-61. Az előzővel azonos típusú fazekak peremtö
redékei. (Ltsz.: 82.10.93, 88) 

62. Sötétszürke, szemcsés anyagú, világos törésfelü
letű fazék perem- és oldaltöredéke. A perem megvas
tagodó, vízszintes, belső oldalán körbefutó bordával. 
(Ltsz.: 82.10.126, 18. kép 71.)68 

63. Szürke, szemcsés anyagú fazék perem- és oldal
töredéke. A perem vízszintesen kihajló, lekerekített, 
belül enyhe bordával. A perem alatt körbefutó éllel. 
(Ltsz.: 82.10.86, 18. kép 72.) 

64. Az előzővel azonos típusú fazék peremtöredéke. 
(Ltsz.: 82.10.83) 

65. Világosszürke, durva szemcsés anyagú fazék pe
rem- és oldaltöredéke. A széles perem vízszintes, belül 
körbefutó bordával. (Ltsz.: 82.10.160, 18. kép 73.) 

66-70. Az előzővel azonos típusú fazekak peremtö
redékei. (Ltsz.: 82.10.131, 15, 162, 206, 128) 

71. Szürke, szemcsés anyagú fazék oldal- és aljtöre
dékei. Külső felületén utólagosan bevésett ívelt és hul
lámos vonalakkal díszítve. (Ltsz.: 82.10.208,54,19. kép 
76.) 

72-73. Sötétszürke fazék oldaltöredékei, a belső ol
dalon a korongtól származó enyhe bordákkal, kívül 
körbefutó vájattal.. (Ltsz.: 82.10.98,18. kép 74.) (Ltsz.: 
82.10.99) 

74-79. Sötétszürke, szemcsés anyagú fazekak egye
nesen levágott aljtöredékei. (Ltsz.: 82.10.24, 219, 174, 
172) (Ltsz.: 82.10.25, 18. kép 75.) 

Tárolóedények 
80. Szürke, szemcsés anyagú hombár perem- és ol

daltöredéke. A perem széles, rézsútosan kihajló, nyaka 
ívelt. A peremen és a vállon söprűs díszítéssel. (Ltsz.: 
82.10.90, 19. kép 77.)69 

81. Sötétszürke, durva szemcsés anyagú hombár pe
rem- és oldaltöredéke. A perem széles, vízszintes, a 
belső oldalon borda fut körbe. (Ltsz.: 82.10.191, 19. 
kép 78.) 

82. Az előzővel azonos típusú hombár perem- és 
aljtöredéke. (Ltsz.: 82.10.51, 52) 

83. Sötétszürke, durva szemcsés anyagú, világosabb 
törésfelületű hombár perem- és oldaltöredéke. A pe
rem széles, vízszintes, a nyak rövid, a vállon sűrűn hor
nyolt, alatta ferde benyomkodással díszített. (Ltsz.: 
82.10.137, 19. kép 79.)™ 

84-85. Az előzővel azonos típusú hombáredény pe
remtöredéke. A peremen körbefutó bordákkal díszít
ve. (Ltsz.: 82.10.104), (Ltsz.: 82.10.96, 19. kép 80.) 

86. Azonos típusú hombár peremtöredéke, söprűs 
díszítéssel. (Ltsz.: 82.10.168) 

87. Szürke hombár oldaltöredéke, söprűs díszítéssel. 
(Ltsz.: 82.10.100, 19. kép 81.)71 

88. Az előzővel azonos díszítésű hombár oldaltöre
déke. (Ltsz.: 82.10.22) 

89. Sötétszürke hombáredény oldaltöredéke két 
körbefutó horonnyal. (Ltsz.: 82.10.103) 

90.-91. Sötétszürke hombár oldaltöredékei, sűrűn 
hornyolt díszítéssel. (Ltsz.: 82.10.102, 136) 

92. Sötétszürke hombáredény aljtöredéke. Sima dí
szítetlen, egyenesen levágott. (Ltsz.: 82.10.105) 

Egyéb kerámia 

Mécsesek 
1. Vörös színű firmamécs fedlapjának töredéke, igen 

kopott barnás fémmázzal. (Ltsz.: 82.10.67,19. kép S2.)72 

2. Vörös színű firmamécs fedlaptöredéke. (Ltsz.: 
82.10.121.19. kép 83.)73 

3. Nyersszínű agyagmécs aljtöredéke. Díszítetlen, kis 
kerek fogója átfúrt. (Ltsz.: 82.10.10,19. kép 84.) 

Játékzseton 
1. Barnásvörös fémmázas edényke talptöredékéből 

csiszolt kis korong. (Ltsz.: 82.10.43,19. kép 85.)74 

Agyagsúly 
1. Nyersszínű, szabálytalan alakú, egyik oldalán 

vesszőlenyomattal. (Ltsz.: 82.10.56,19. kép 86.) 
2. Vörös színű, kettőskúp alakú nehezék. (Ltsz.: 

82.10.55.19. kép 87.) 

Terrakotta figura 
1. Venust ábrázoló vörös színű, málékony anyagú 

szobrocska két töredéke. A fej töredéke erősen kopott, 
az arc felismerhetetlen. A törzs deréktői lefelé jobb 
állapotban. A test mögött kivehető a széttárt köpeny. 
(Ltsz.: 82.10.38,39,20. kép 88.)75 

Üveg 
1. Zöld, gömbtestű üvegpalack nyak- és válltöredé-

ke. (Ltsz.: 82.10.209, 20. kép 89.)76 

2. Fehér, igen vékonyfalú üvegedény aljtöredéke, kis 
talpgyűrún áll. (Ltsz.: 82.10.210,20. kép 90.)77 

3. Fehér üvegedény aljtöredéke, kis lekerekített talp
gyűrűn áll. (Ltsz.: 82.10.211,20. kép 91.) 

4. Fehér üvegpohár (?) aljtöredéke. Az alj egyenesen 
levágott, megvastagodó. (Ltsz.: 82.10.26,20. kép 92.) 

5. Fehér üvegpalack széles szalagfülének töredéke. 
(Ltsz.: 82.10.186) 

6. Fehér, igen vékonyfalú üvegedény oldaltöredéke. 
(Ltsz.: 82.10.194) 

Csonttárgy 
1. Csonttű, egyik végén kis gömbbel, másik vége tö

rött. (Ltsz.: 82.10.58,20. kép 93.)78 

Bronz tárgyak 

Viseleti tárgyak 
1. Kerek átmetszetű, kúpos végű tű, hegyes vége tö

rött. (Ltsz.: 82.10.227,20. kép 94.) 
2. Két lemezből domborított bronz bulla. (Ltsz.: 

82.10.29.20. kép 95.)79 

3. T-fibula, sérült, zárszerkezete hiányzik. (Ltsz.: 
82.10.225.20. kép 96.) 

4. Körátmetszetű, nyitott végű karperec töredéke. 
Végén pici, vésett félkörökkel díszítve. (Ltsz.: 82.10.226, 
20. kép 97.) 

Használati tárgyak 
5. Stflustű, egyik végén lapított, díszes kiképzésű. Kö

zepén négyszög, másik végén körátmetszetű. (Ltsz.: 
82.10.28,20. kép 98.) 
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6. Bútorveret töredéke. Erősen domború, pálmalevél 
alakú. Egyik végén átfúrt, benne vasszeg nyomával. 
(Ltsz.: 82.10.192,20. kép 99.) 

7. Áttört bronzveret töredéke. (Ltsz.: 82.10.176, 20. 
kép 100.) 

8. Hengeralakú tárgy bronzlemezből készült borítása, 
bronz szeggel átütve. (Ltsz.: 82.10.27,20. kép 101.) 

9. Félkör alakú vastagabb bronzlemez, közepén lyuk
kal. (Ltsz.: 82.10.33, 20. kép 102.) 

10. Hajlított körátmetszetű bronzhuzal, melynek 
egyik vége elkalapált, közepén lyuk, melyben vasszeg 
maradványa van. (Ltsz.: 82.10.138) 

11. Trapéz átmetszetű bronzpálcák, nyersanyagként. 
(Ltsz.: 82.10.175, 20. kép 103.) 

12. Körátmetszetű bronzdrótok, némelyik vége he
gyes. (Ltsz.: 82.10.185, 20. kép 104.) 

13. Fibula tűje, bronzdrótból hajlítva. (Ltsz.: 
82.10.184,20. kép 105.) 

Vastárgyak 

Fegyver 
1. Rombusz alakú, köpüs lándzsacsúcs. (Ltsz.: 

82.10.212, 21. kép 106.)80 

Eszközök, szerszámok 
2. Egyik végén hármas tagolású, négyszög átmetszetű 

szerszám, másik vége köpüs. (Ltsz.: 82.10.110, 21. kép 
107.) 

3. Hegyes végű ár, kissé ívelt, négyszög átmetszetű. 
(Ltsz.: 82.10.65,21. kép 108.)81 

4. Egyélű késpenge. (Ltsz.: 82.10.195, 21. kép 109.)82 

5. Az előzővel azonos típus. (Ltsz.: 82.10.178) 

Használati tárgyak 
6. Vaskulcs, karikája törött. (Ltsz.: 82.10.213,21. kép 

1 1 0 )83 

7. Négyszög átmetszetű, ívben hajtott vaspálca. (Ltsz.: 
82.10.34,21. kép 111.) 

8. Széles, derékszögben meghajlított vaspánt. (Ltsz.: 
82.10.66, 21. kép 112.) 

9. Négyszög átmetszetű lapos fejű vasszeg. (Ltsz.: 
82.10.37,21. kép 113.) 

10-30. Az előzővel azonos vasszegek töredékei. 
(Ltsz.: 82.10.36,35,177,179,111,112,109,183,187,193, 
228,139,59, 60, 61,62, 63,64,180,181,182) 

Kőemlék 
1. Mészkő relief, férfi torzó ábrázolással. Vállán kö

peny, kezében koszorú. Síremlékről származó töredék. 
(89.3.1.22. kép 114.)84. 

Érmek85 

1. Erősen korrodált meghatározhatatlan római " 
nagybronz. (2. sz.). (Ltsz.: 82.10.230,22. kép 121.) 

2. Iulia Mamaea dénárja (227.), Róma városi veret. 
BMC 440. (Ltsz.: 82.10.30, 22. kép 115.) 

3. III. Gordianus antoninianusa (240.), Róma városi 
veret. RIC 39. (Ltsz.: 82.10.31,22. kép 116.) 

4. Gallienus antoninianusa (259-268.), Róma városi 
veret. RIC 166.k. (Ltsz.: 82.10.32, 22. kép 117.) 

5. Salonina bronz antoninianusa (253-268.), Róma 
városi veret. RIC 24. (Ltsz.: 82.10.113,22. kép 120.) 
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6. Salonina bronz antoninianusa (253-268.). (Ltsz.: 
82.10.231,22. kép 122.) 

7. Gallienus antoninianusa (259-268.) (Ltsz.: 
82.10.57,22. kép 119.) 

8.1. Licinius bronz érme (313-315.), sisciai veret. RIC 
Vn.k. (Ltsz.: 82.10.40,22. kép 118.) 

9. Erősen korrodált 4. századi as. Spes rei publicae 
típus. Constantinus dinasztia (355-361.) (Ltsz.: 
82.10.229) 

10. Erősen korrodált meghatározhatatlan római kö
zépbronz. (Ltsz.: 82.10.214) 

A leletanyag elemzése 

A villa leletanyaga eléggé szegényes. Részben kevés 
számú, részben pedig nélkülözi a látványos, díszes 
kivitelű tárgyakat. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, 
hogy a terület egy részét a feltárás előtt legyalulták, s 
többnyire a római kori szintek alatti rétegekben voltunk 
kénytelenek dolgozni. így a leletanyag szintenkénti — a 
rétegek alapján történő — elkülönítésére sem volt lehe
tőségünk. 

A feldolgozás során táblázatba foglaltuk az előkerült 
leletek területi megoszlását (I. táblázat), s ugyanezt a 
villa alaprajzára vetítettük. (23. kép) Bár az e vizsgálat
ból levonható következtetéseknek határt szabnak a már 
fentebb említett leletkörülmények, valamint az összeha
sonlító anyag hiánya, mégis tehetünk néhány kisebb 
megfigyelést. így pld. feltűnő, hogy a villa területének 
középső része gyakorlatilag — néhány sérült viseleti 
tárgyon kívül — alig tartalmazott leletet, ami annál is 
inkább különös, mivel a földgyaluk éppen azt a részt 
kímélték meg a legjobban. Ezzel szemben a feltárt terü
let ÉK-i, DK-i és ENy-i része viszonylag gazdag leletek
ben, s különösen a villán kívüli részekből kerültek elő 
leletek. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a villát 
lakói tervszerűen ürítették ki és hagyták el, az utókorra 
mindössze a villán kívül gyűjtött hulladékot hagyva. 
(Mint már volt szó róla a villán kívüli részből kerültek 
elő az állatcsontok is.) 

Az előkerült leletanyag anyagfajták szerinti megosz
lását mutatja a II. sz. táblázat. A táblázatból kitűnő 
összetétel — vagyis a kerámia arányának nagysága a 
többi anyagfajtával szemben — a római villák esetében 
átlagosnak mondható. 

A kerámialeletek területi és típusonkénti megoszlását 
mutatja a III. táblázat. Az import kerámia aránya kicsi, 
eloszlása egyenletes. Főleg Rheinzabernből származó 
terra sigillata darabokat találunk köztük, melyek a 2. sz. 
második felétől kezdődően a 3. sz. második feléig terje
dő időszakban készültek. A vörös festésű és a nyersszínű 
kerámia zömmel a feltárt terület K-i részén összponto
sul, s párhuzamaikat főleg a polgárvárosi fazekastelepek 
anyagából ismerjük. A római kor későbbi szakaszára 
inkább jellemző szürke szemcsés anyagú kerámia — 
mellyel a későrómai temetőkben is gyakran találkozha
tunk — a feltárt terület É-i részén van túlsúlyban, bár 
kisebb mennyiségben megtalálható más területeken is. 

A villa kormeghatározása szempontjából fontos 
éremanyag megoszlását mutatja a IV. sz. grafikon. E 
kevés számú éremanyagból az éremforgalomra vonat
kozó messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le, 
néhány kisebb megfigyelést azonban tehetünk. A 3. sz. 
elejétől kezdődően találunk érmet folyamatosan a terü
leten. Szembeötlő az érmek számának hirtelen növeke-



dése a 3. sz. második harmadának végén. Ettől az idő
ponttól, kis kihagyásokkal, a 4. sz. hatvanas éveiig kísér
hetjük nyomon az érmeket. 

A leletanyagban külön figyelmet érdemel egy kis 
együttes, mely a villában folyó gazdasági tevékenységek 
egyikére utal. A villa D-i részéből előkerült bronz drótok 
(Ltsz.: 82.10.185), egy félig kész, fibulához tartozó tű 
(Ltsz.: 82.10.184), valamint a nyersanyagként használt 
trapéz átmetszetú bronz rudacskák (Ltsz.: 82.10.175) 
valószínűleg egy javító műhelyhez tartoztak, mely a villa 
D-i részén, esetleg a főépület helyiségeinek valamelyi
kében lehetett.88 

Ugyancsak kiemelhetjük a leletanyagból a kis Venus 
terrakotta szobrocska töredékeit (Ltsz.: 82.10.38-39). 
Nagy a valószínűsége annak, hogy a villa korábbi pe
riódusában egy kis háziszentély berendezéséhez tarto
zott, melynek a felmenő falak pusztulása miatt már 
nincs nyoma. Később — talán a vallási jellegű 8., 9. 
sz. helyiségek kiépülésével egyidőben — elveszítette 
jelentőségét, és akkor kerülhetett a villa hulladékai 
közé. 

Az eredmények értékelése és villánk helye az 
Aquincumot környező villagazdaságok között 

Az épület fentebb tárgyalt építészeti sajátosságainak 
és a leletanyag elemzéséből nyert adatok együttes ér
tékelésével kapunk teljes képet a villáról és a környező 
gazdaságról. (24. kép) 

A villaépület magját (1. periódus) a markomann há
borúkat követően, a 2. sz. utolsó évtizedeiben emelhet
ték. A leletanyagban még érezhető a markomann hábo
rúk előtt termelő aquincumi fazekasműhelyek terméke
inek hatása, de a korjelző leletek már tipikusan a háború 
utáni időszakból származnak. Az épület alaprajza a Pan
noniában is kedvelt középfolyosós elrendezést mutatja, 
bejáratánál porticussal, mögötte pedig nyitott udvarral. 
Hiányoznak a kényelmi berendezések (padlófűtés, ve
zetékes víz), és nincsenek olyan díszítőelemek, mint a 
környező hegyek villáiban. így rendeltetését tekintve 
elsősorban gazdasági jellegű építmény lehetett, melynek 
egy-két szobáját lakószobának használták. Erre utal a 
termékenység kultusszal összefüggő Venus terrakotta 
is, mely ebben a periódusban állhatott a villaépület szen
télyében. Ebből a peródusból elsősorban az épület K-i 
feléből származnak leletek, s a nagyrészt kerámiaanyag 
zöme a környező fazekastelepek edényégető kemencé
iből került ki. 

Nyilván a villa körüli gazdaság fejlődése tette szüksé
gessé a 2-3. sz. fordulóján és a 3. sz. elején az épület 
bővítését (2. periódus). Ekkor vették körül a nyitott 
udvart raktár, műhely esetleg istálló céljait szolgáló he
lyiségekkel. Az import kerámia nagyobb aránya, a pénz 
megjelenése a leletanyagban virágzásnak indult gazda
ságra utalnak. 

Ezt a fejlődést a 3. sz. hatvanas éveiben az Aquincu
mot ért barbár támadás megzavarta. Bár konkrét 
pusztulási réteget nem találtunk, több jel is mutat arra, 
hogy a villa lakói nem folytathatták megszokott életüket. 
Nyilván ekkor kényszerültek arra, hogy a villán belül, a 
10. sz. helyiségbe temessék el halottukat, s az éremlele
tek számának hirtelen növekedése is indokolható a villa 
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pánikszerű, de rövid ideig tartó elhagyásával. 

A 3. sz. vége felé azonban ismét fejlődésnek indult 
a villa környéki gazdaság. Bár nem jutnak el a villa 
lakóihoz a korra jellemző import áruk, s nem alkal
maznak továbbra sem luxus igényű díszítőelemeket, 
mégis új arculatot adnak az épületnek az É-i helyiség
sor kiépítésével (3. periódus). 

A 4. sz folyamán a gazdasággal kapcsolatos bővítés
sel, átalakítássl már nem találkozunk. Kisebb hozzá
építések történhettek (4. periódus), de ezek mértéke 
és kivitele nem változtata meg a villa arculatát. A leg
jelentősebb — azonban nem a gazdasággal összefüggő 
— változtatás a 8., 9. helyiségek kialakítása volt a nyi
tott udvarban. Ez a vallási életben végbement 4. sz.-i 
átalakulást tükrözi, s így esetleg a kereszténység ter
jedéséhez kapcsolható. 

A villa valószínűleg egészen a provincia feladásáig 
lakott volt. Erre utalnak az éremanyagban a 4. sz. má
sodik feléből származó darabok, valamint a kerámia 
anyagnak az a része, amely a késő római kori temetők 
anyagával mutat rokonságot. Az utóbb említett lelet
anyag aránya azonban viszonylag kicsi a korábbi peri
ódusok anyagához képest. Ez arra utalhat, hogy a 4. 
sz. közepétől a gazdaság kiterjedése és jelentősége fo
kozatosan csökkent. A villa elhagyása nem köthető 
konkrét pusztulási réteghez. Inkább valószínű, hogy a 
villa lakói összeszedve ingóságaikat csatlakoztak a pro
vincia feladása körüli években a Pannoniából nyugati 
irányba menekülő tömegekhez. 

A fent vázolt kép megfelel az aquincumi villagazda
ságok kialakulásával és fejlődésével kapcsolatos eddigi 
ismereteinknek, ugyanakkor újabb adatokkal egészíti 
azokat ki. 

Elsőként merül fel az a kérdés, hogy mekkora volt a 
gazdaság, melynek minden bizonnyal főépületét sike
rült feltárnunk. Az épület teljes alapterülete 500-600 m 
között lehetett, ami Pannoniában egy „középbirtok" 
nagyságú földterülethez tartozó villának felel meg. A 
római „középbirtok" nagysága koronként és provinci
ánként igen eltérő képet mutat. Aquincumban a kuta
tás a „középbirtok" nagyságát 3-4 km -ben határozta 
meg. Ez kb. 1,5-2 iugerumot tesz ki, ami pl. Kisázsiá-
ban csupán egy közepes nagyságú fundusnak felel 
meg. Idevonatkozó írásos emlékek hiányában csupán 
topográfiai adatokra támaszkodhatunk, hogy a gazda
ság kiterjedését megállapíthassuk. Már leírtuk, hogy a 
villa három római kori főútvonal által határolt területen 
fekszik. É-on a polgárvárosból Ny felé induló, Ny-on a 
hegyek lábánál ENy felé tartó, K-en a polgárvárost és a 
légiotábort összekötő út zárja közre. D-i irányban a 
polgárváros D-i temetője fekszik a villától 600-800 m 
távolságra. Az említett utak és a temető által bezárt 
terület kb. 4 km , ami megfelel az eddig becsült adatok
nak. Erről a területről villánkon kívül más, birtokköz-
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pontra utaló emlék eddig nem került elő. 

A következő kérdés az, hogy hogyan illeszkedik vil
lánk a körülötte elterülő gazdasággal az aquincumi mu-
nicipium territóriumán létesült birtokrendszerbe. A 
térképen vizsgálva az Aquincum környéki villák és villá
ra utaló épületmaradványok elhelyezkedését (5. kép) 
rögtön feltűnik, hogy azok zömmel két fő útvonalra 
fűződnek. Az egyik a legióstábort a polgárvárossal 
összekötő, s a polgárvárosból É felé induló útvonal. Erre 
fűződnek D-ről E felé a Kaszás dűlőben, a Mocsaras 
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dűlőben, a Csillaghegyen valamint Békásmegye
ren106 feltárt villák. A másik vonal a katonavárostól 
Ny-ra lévő, ÉNy-i irányba haladó út, a hegyek lábánál. 
Erre az útra fűződnek, ugyancsak D-ről É felé a Szép-

107 108 10y 
völgyi úti, a Kapucinus dombi. a táborhegyi, a 
testvérhegyi és a csúcshegyi villák. A főútvonalak
ról leágazó kisebb utak mentén állhattak a pálvölgyi , 
a mátyáshegyi valamint az aranyhegyi villák. 

A villák egymástól való távolsága szabályszerűséget 
mutat, 1 illetve 2 km-re feküdtek egymástól. A villák 
nagyjából hasonló elosztását figyelték meg Scarbantia 
territóriumán , valamint tőlünk Ny-ra lévő provinci
ák egyes területein is (pl. München - Denning-i , 
Hölstein-i villák körzetében). Scarbantia esetében 
még az is kimutatható volt, hogy a város vagy az utak 
közelsége sűrűbbé tette a gazdasági központok meg
jelenését. Aquincum esetében a Csúcshegy, a Test
vérhegy és az Aranyhegy, valamint a Mátyáshegy je
lenthette a kedvelt, sűrűbben parcellázott és nyilván 
drágább telkeket. Erre utal az előbb felsorolt helyeken 
feltárt villák gazdagabb kivitele és jobb felszereltsé-

Ez a szabályszerűség valószínűleg Aquincum eseté
ben is összefüggésbe hozható a municipium territóri
umának felmérésével (limitatio). Példaként említ
hetjük Colonia Augusta Raurica territóriuma limitati-
ojának helyreállítását, melybe beleillenek a város 
körzetében feltárt majorságok és villák. Nem szük
ségszerű azonban, hogy a város határának felmérése 
és egy kisebb területen belüli villák, majorsági közpon
tok szabályszerű elosztása egybeessen, ugyanis a fel
mérés és a településrendszer nem feltétlenül függ 
össze. Különböző korú és más tengelyből kiinduló, he
lyi jelentőségű felmérések voltak pl. Aventium-Aven-
ches territóriumán. Anélkül, hogy a kérdés részle
tesebb tárgylásába bocsátkoznánk, az aquincumi mu
nicipium territóriumán elhelyezkedő villák fekvéséből 
és datálásából a terület többféle, különböző korú, 

1 y? regionális jelentőségű felmérését feltételezhetjük. 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy ha az eddig 

ismert adatokat térképre vetítjük, akkor egy a fő út
vonalakra tájolt, szabályos nagyságú telkekből álló bir
tokrendszer körvonalai kezdenek kibontakozni Aquin
cum territóriumán. 

Függelék 

Az aquincumi municipium territóriumán előkerült 
villák illetve villákra utaló lelőhelyek listája (5. kép): 

1. Békásmegyer-téglagyár — villa — Póczy 1970 
2. Békásmegyer (Vicus Vindonianus) — telep — 

Nagy T. 1973 
3. Csillaghegy-Árpád u. 6. — kőemlék — Póczy 1975 
4. Csillaghegy-Pusztakúti u. 3. — temetkezés — 

MNM Adattár 23. Cs. I. 
5. Római fürdő (HÉV állomástól D-re) - feltétele

zett villa - Alföldy G terepbejárása 1960. BTM 
Adattár 1092-79 

6. Aranyhegy (K-i lejtő alatt) — feltételezett villa — 
Alföldy 1960 

7. Aranyhegy (DNy-i lejtő) — feltételezett villa — 
Alföldy 1960 

8. Aranyhegy (22615 Hrsz) — temetkezés — Nagy T. 
1973 

9. Aranyvölgy — feltételezett őrtorony — Alföldy 
1960 

10. Testvérhegyi dűlő-Lepold téglagyár — villa — Ga-
rády 1936 

11. Testvérhegyi út 26. (20217 Hrsz) - kőemlék -
König A. terepbejárása, 1966. BTM Adattár 681-
78. 

12. Testvérhegy (20412 Hrsz) — temetkezés és feltéte
lezett villa BTM Adattár 887-79; Alföldy 1960 

13. Testvérhegy-Farkastorki lejtő 39. (20539/7 Hrsz) -
temetkezés — Kába 1959 

14. Csúcshegy (21480 Hrsz) - villa Szilágyi 1949 
15. Csúcshegy (21505 Hrsz) — temetkezés — Garády 

S. ásatásai naplója, 1934. BTM Adattár 165-79 
16. Csúcshegy (É-i lejtő) — feltételezett őrállomás — 

Alföldy 1960 

17. Csúcshegy — 2. dűlő — villa — Nagy L. 1937 
18. Csúcshegy (20841 Hrsz) - temetkezés BTM 

Adattár 165-79 
19. Csúcshegy (20764 Hrsz) - temetkezés BTM 

Adattár 165-79 
20. Csúcshegy — Csúcshegyi árok — feltételezett villa 

- Alföldy 1960 
21. Kaszás dűlő — Csikós u. 
22. Táborhegy — Jablonkai út 151a. — temetkezés — 

Póczy 1964 
23. Táborhegy — Jablonkai út 7. — temetkezés — 

NagyL. 1945 
24. Táborhegy (2406-2409 Hrsz) - temetkezés -

NagyL. 1935 
25. Táborhegy (16882 Hrsz) - villa - Nagy T. 1973 
26. Táborhegy (16832 Hrsz) - temetkezés BTM 

Adattár H 186-79 
27. Táborhegy — Táborhegyi út 14. — temetkezés — 

NagyL. 1945 
28. Táborhegy (16887/5 Hrsz) - temetkezés BTM 

Adattár 186-79 
29. Táborhegy — Táborhegyi út eleje — kőemlék — 

Szilágyi 1943 
30. Kapucinus domb (3204 Hrsz) — villa — Wekerle 

1885 
31. Testvérhegy (?) — Wéberféle szőlő — feltételezett 

villa - Wekerle 1885 
32. Remetehegy (16439 Hrsz) — temetkezés — Nagy 

T. 1973 
33. Remetehegy — Remetehegyi út 33. — temetkezés 

-NagyL. 1945 
34. Szépvölgyi út — Pálvölgyi barlang — villa — Nagy 

T. 1943 
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35. Mátyáshegy — Budaújlak — feltételezett villa — 39. 
AÉ 1.2/3/1868-69 

36. Szépvölgyi út 41. - villa - Nagy T. 1956 40. 
37. Daru utca 7. — temetkezés — Nagy T. 1973 
38. Boróka u. 14. - temetkezés - Nagy T. 1973 41. 

A villa leleteinek területi megoszlása 
I. táblázat 

Lelőhely 
Leltári szám 

Érem Kerámia Bronz 
tárgy 

Vas 
tárgy 

Egyéb 
(csont, üveg) 

Ossz. 

Felső kevert réteg 
82.10.41-66. 1 14 8 3 26 
K-i rész felső 
kevert réteg 
82.10.1-32. 3 24 3 2 32 
Középső rész 
kevert réteg 
82.10.38-40. 1 2 3 
D-i rész felső 
kevert réteg 
82.10.33-37. 1 4 5 
I.szelvény 
82.10.67-113. 1 41 4 1 47 
Ill.szelvény 
82.10.114-174. 58 1 1 1 61 
V.szelvény 
82.10.175-183. 2 7 9 
VLszelvény 
82.10.184-186. 2 1 3 
Vll.szelvény 
82.10.187. 1 1 
VTILszelvény 
82.10.188-192. 4 1 5 
IX.szelvény 
82.10.195. 1 1 
X.szelvény 
82.10.193-194. 1 1 2 
XlII.szelvény 
82.10.196-197. 2 2 
XIV.szelvény 
82.10.198-214. 1 11 2 3 17 
XV.szelvény 
82.10.215-231. 3 10 3 1 17 

10 164 13 30 14 231 

II. táblázat 

A villa leleteinek anyagfajták szerinti megoszlása 

Kerámia 
Db. 
164 

% 
71 

Vastárgy 30 13 
Bronztárgy 13 5,6 

Érem 10 4,4 
Egyéb (üveg, csont) 14 6 

Szemlőhegy — Pusztaszeri út — Józsefhegyi út sa
rok - temetkezés - Pető 1984/2 
Szemlőhegy — Fajd u. — temetkezés — Nagy L. 
1935 
Szemlőhegyi út 23. — temetkezés — Nagy L. 1945 
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///. táblázat 

A kerámia anyag megoszlása 

Import Mázas Vörösre 
festett 

Nyers 
színű 

Szürke 
finom 

Szürke 
szemcsés 

Felső kevert réteg 2 1 2 2 7 14 
K-i rész felső 
kevert réteg 3 4 2 2 13 24 
Középső rész 
kevert réteg 
D-i rész 
kevert réteg 
I.szelvény 1 3 6 4 27 41 
Ill.szelvény 6 8 7 4 33 58 
V.szelvény 
Vl.szelvény 
Vll.szelvény 
VIILszelvény 3 1 4 
IX.szelvény 
X.szelvény 
XlII.szelvény 1 1 2 
XlV.szelvény 1 1 1 8 11 
XV.szelvény 1 1 1 7 10 

13 2 19 22 12 96 164 

/K grafikon 

Érmek a villából 

Db 

200 250 300 350 
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PAULA ZSIDI 

DES MUNICIPIUMS VON AQUINCUM NEUERE VILLA AM TERRITORIUM 

Die Erforschung der Villen auf dem Territorium des 
Municipiums von Aquincum wurde in den letzten Jahr
zehnten, infolge der erforderlichen Forschung des Le
gionslagers und der Zivilstadt inmitten der grossen 
staatlichen Bauarbeiten, in den Hintergrund gedrängt. 
Den Rückstand möchte diese Arbeit durch Publikation 
einer neuerlich ans Tageslicht gebrachten Villa einiger-
massen wettmachen. 

Mitte September 1980 traf eine Meldung des Unter
nehmens VITÉV von dem in Bau befindlichen Objekt 
im Ried Kaszás bei der Csikós Gasse (Budapest III. Bez. 
Konskr. Nr 19755) ein. (Abb. 1) Gelegentlich der dem 
Bauvorhaben vorangehenden Erdarbeiten kamen auf 
einer Fläche von 30 x 40 m die Grundmauern eines gut 
umgrenzten römischen Gebäudes zum Vorschein. Das 
Ergebnis der fast 3 Monate dauernden Fundrettung, die 
der Meldung folgte, war eine fast völlig erschlossene 
Villa. (Abb. 6) 

Die Villa befindet sich ca 500 m vom südwestlichen 
Eckturm der Zivilstadt Aquincum. (Abb. 5) Die Villa 
erhob sich auf einer kleinen Anhöhe des von den drei 
römischen Hauptverkehrsstrassen umgegebenen fla
chen Geländes. Der gegen Osten gerichtete Bau gehört 
zu den Längshaus-Villentypen mit Mittelkorridor. Am 
Grundriss konnten wir 16 Räume unterscheiden, deren 
Funktion wir anhand der Grundrissparallelen und des 
Fundmaterials zu bestimmen versuchten. (Siehe Abb. 
6) 

1. Porticus 
2. Mittelkorridor 
3.-6. Wohn- und Arbeitsräume 
7. Freier Hof 
8.-9. Hausheiligtum (?) 
10-12., 16. Wirtschaftsräume (Speicher, lagerräu-

me, Werkstätten) 
13-15. Wohn- und Arbeitsräume 
Aus dem Grundriss der Villa und der erhalten ge

bliebenen Mauerungstechnik ist es ersichtlich, dass das 
Gebäude wiederholt erweitert und umgebaut wurde. 
Aufgrund dessen können wir mindestens 4 Bauperio
den unterscheiden. (Abb. 12) 

1. Penode: Den Kern des Gebäudes bildeten die 
Räume 1.-6., sowie der sich ihnen im Westen anschlies
sende freie Hof. (Abb. 7) 

2. Periode: Um den freien Hof wurden Wirtschafts
räume errichtet (10-12. bzw. 16.) 

3. Periode: In nordöstlicher Richtung wurde das Ge
bäude mit weiteren Wohn- bzw. Arbeitsräumen erwei
tert. (Räume 13-15) 

4. Periode: Das Ergebnis des letzten Umbaues ist das 
in der südlichen Ecke des Hofes errichtete Hausheilig-
tum(?) (8-9). Gleichzeitig wurden auch andere kleinere 
Änderungen durchgeführt. (Z.B. der kleine Anbau an 
der Ostseite des Raumes 10.) 

Die Bauangaben lieferten auch Stützpunkte bezüg
lich der absoluten Chronologie der Perioden. Die in der 
ersten Periode gebaute Villa mit Mittelkorridor ist in 
Pannonién in der ganzen Periode vom Ende des 2. 
Jahrhunderts bis ans Ende des 4. Jahrhunderts kenn

zeichnend. Innerhalb dieser dürfte die Bauzeit jener 
Villen die mit dem Grundriss unserer die meisten Pa
rallelen aufweisen, die Mitte des 2. Jahrhunderts bzw. 
die darauf folgende Periode gewesen sein. Die Erwei
terungen der vierten Periode können aufgrund von 
Grundrissparallelen für das 4. Jahrhundert angesetzt 
werden. Ebenso verweist die Mauerungstechnik der 
Räume 13-15 auf die spätere Epoche der Römerzeit. 

Wir ergänzten die Ergebnisse der bautechnischen 
Forschung mit der Analyse des in der Villa angetroffe
nen — leider recht ärmlichen — Fundmaterials. (Abb. 
13-22) Im Laufe der Analyse veranschaulichten wir in 
einer Tabelle die territoriale Verteilung der zum Vor
schein gekommenen Funde und projizierten diese auf 
den Grundriss der Villa. (Abb. 23) Im Verlauf dessen 
stellte es sich heraus, dass ein Grossteil der ärmlichen 
Funde aus dem Abfall ausserhalb der Villa stammt. Im * 
Fundmaterial verdient besondere Aufmerksamkeit ein 
kleiner Komplex (Bronzedrahte, halbfertige Produkte, 
Rohmaterial) der wahrscheinlich aus der kleinen Repa
raturwerkstatt im südlichen Teil der Villa hervorkam. 

Hinsichtlich der Zeitbestimmung der Villa ist das 
Münzmaterial von Bedeutung, das vom Anfang des 3. 
Jahrhunderts bis zu den sechziger Jahren des 4. Jahr
hunderts mit kurzen Unterbrechungen fortlaufend er
scheint. 

Ebenso wichtig ist zur Zeitbestimmung das Keramik-
matrial, das den Grossteil des Fundmaterials bildete 
und nur wenige importierten Gegenstände enthielt 
(hauptsächlich in Rheinzabern verfertigten Stücke aus 
der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts bis zur zweiten 
Hälfte des 3. Jahrhunderts). Ein Teil der Hauskeramik 
besteht aus den Erzeugnissen der Töpenwerkstätten in 
Aquincum vom 2. Jh., ein anderer Teil jedoch gleicht 
dem Material der spätrömischen Begräbnisstätten. 

Durch Vergleich der Forschungsdaten der Gebäude
architektur und der Analyse des Fundmaterials erhal
ten wir ein umfassendes Bild der Villa. Der Kern des 
Villengebäudes (erste Bauperiode) dürfte nach den 
markomannischen Kriegen, in den letzten Jahrzehnten 
des 2. Jahrhunderts errichtet worden sein. Vom Gebäu
de mit dem Mittelkorridor fehlen die Komforteinrich
tungen und die Zierelemente, somit kann angenommen 
werden, dass es sich seiner Funktion nach um ein Ge
bäude wirtschaftlichen Charakters handelt, das aber 
auch für Wohnzwecke verwendet wurde. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Umgebung 
der Villa dürfte um die Wende des 2-3. Jahrhunderts 
bzw. am Anfang de 3. Jahrhunderts die Erweiterung der 
Villa erfordert haben (2. Periode). Diese Entwicklung 
wurde nach der Mitte des 3. Jahrhunderts durch den 
barbarischen Angriff gegen Aquincum gestört, jedoch 
konnte gegen Ende des 3. Jahrhunderts wieder ein 
wirtschaftlicher Aufschwung verzeichnet werden. Ob
wohl die für diese Zeit charakteristischen Importartikel 
die Bewohner der Villa nicht erreichen und diese auch 
weiterhin eine luxuriösen Zierelemente beanspruchen, 
verleihen sie dennoch durch die Ausgestaltung der 
nördlichen Räume dem Gebäde ein neues Antlitz (3. 
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Periode). Im 4. Jh. begegnen wir in erster Linie Umbau
ten für rituelle Zwecke (4. Periode), Erweiterungen im 
Zusammenhang mit der Wirtschaft waren nicht anzu
treffen. Die Villa war vermutlich bis zur Aufgabe der 
Provinz bewohnt und es kann angenommen werden, 
dass sich die Bewohner unter den stürmischen Verhält
nissen der Jahre des Aufgabens an die Pannonién ver
lassenden Massen anschlössen. 

Die obige Darstellung entspricht unseren bisherigen 
Kenntnissen bezüglich der Gestaltung und Entwicklung 
der Villenwirtschaften in Aquincum. Die gesamte 
Grundfläche des Gebäudes dürfte 500-600 m betragen 
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III. 
Abb. 9. Zeichnung der Profile A-B, C-D, E-F. 
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haben, was in Pannonién einer Villa mit mittelgrossem 
Grundbesitz entspricht. Das Ausmass der die Villa um
gebenden Bodenfläche kann aufgrund der glücklichen 
topographischen Daten auf ca, 4 km geschätzt werden. 
(Abb. 5) Wenn wir auf der Karte die westlich vom 
Municipium Aquincum befindlichen bisher gekannten 
Besitzzentren (Villen) prüfen, beginnen sich die Kontu
ren eines von gleichmässig grossen Grundstücken be
stehenden, dem Hauptverkehrstrassen zugerichteten 
Besitzsystems abzuzeichnen. 

Abb. 10. Profil der äusseren Seite des Nordwandes von 
Raum 9. 

Abb. 11. Die Räume 8,9 von NW 
Abb. 12. Bauperioden der Villen 
Abb. 13-21.Fundmaterial 
Abb. 22. Steindenkmal und Münzmaterial 
Abb. 23. Verteilung der Funde am Gelände der Villa 
Abb. 24. Rekonstruktionszeichnung der Villa (von 

Gyula Hajnóczi) 
Die Bilder 2., 3., 4., 7., 10., 11. sind Aufnahmen von 

Gábor Facsády. Deren Vergösserungen sowie die 
Aufnahme und Vergrösserung des Bildes 22. wurden 
von Ilona Molnár und Péter Komjáthy angefertigt. 

Die Zeichnungen 1., 5., 6., 8., 9., 12., 24. sind Ar
beiten von Eva Malik. 

Die Bilder 13-21. sowie 23. sind Zeichnungen der 
Verfasserin. 

11. kép A 8., 9. sz. helyiségek ÉNy felől 
12. kép A villa építési periódusai 
13-21. kép A leletanyag 
22. kép Kőemlék és éremanyag 
23. kép A leletek megoszlása a villa területén 
24. kép A villa rekonstrukciós rajza (Hajnóczi 

Gyula munkája) 

A 2., 3., 4., 7., 10., 11. képek felvételeit Facsády Gá
bor készítette. Azok nagyítását valamint a 22. kép fel
vételeit és nagyítását Molnár Ilona és Komjáthy Péter 
készítették. 

Az 1., 5., 6., 8., 9., 12., 24., rajzok Malik Éva munkái. 
A 13-21. valamint a 23. képeket a szerző rajzolta. 
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