
BUDAPEST 
KÉGiSÉGEI 

XIV 

BUDAPEST 
1945 



^ 

»BUDAPEST« IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS INTÉZET 
BIZOMÁNYA 







BUDAPEST RÉGISÉGEI 
R É G É S Z E T I ÉS T Ö R T É N E T I É V K Ö N Y V 

SZERKESZTI 

NAGY LAJOS 
ÉS 

ZAKARIÁS G. SÁNDOR 

XIV 

A F Ő V Á R O S I M Ú Z E U M K I A D Á S A 

I 9 4 5 



Felelős kiadó : Zakariás G. Sándor 

Budapest székesfőváros házinyomdája — 42879 — Felelős vezető : Dr. Mihalik Gusztáv 



TARTALOM 
CONTENTS — INDICE DELLE MATERIE — INHALT — TABLES DES MATIÈRES 

TOMPA FERENC f : Adatok Budapest őskorához. II 7 
Ferenc Tompa : Budapest in Prehistoric Times II 27 

SZILÁGYI JÁNOS : Az aquincumi helytartói palota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ..... 29 
János Szilágyi : Der Legatenpalast in Aquincum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

NAGY LAJ OS : Egy pincelelet az aquincumi polgárvárosban 155 
Lajos Nagy : A Cellar-Find in the Aquincum Civil-Town 197 

JÁRDÁNYI-PAULOVICS ISTVÁN : Germán alakok pannóniai emlékeken 203 
István Járdányi-Paulovics : Germanendarstellungen auf pannonischen Denk
mälern 269 

NAGY LAJOS : Zöldzománcos római dísztál Budáról 283 
Lajos Nagy : Le vase de luxe a glacure verte de Buda 301 

NAGY LAJOS : Egy sisciai terra szigillata gyár termékei Aquincumban 303 
Lajos Nagy : Prodotti di una fabbrica di terra sigillata di Siscia ritrovati ad 
Aquinco 329 

GEREVICH LÁSZLÓ : Középkori budai kelyhek 333 
László Gerevich : Les calices de Buda au Moyen Age . 369 

GÁRDONYI ALBERT : A középkori Buda határai 379 
Albert Gárdonyi : Die Grenzen von Buda im Mittelalter 393 

GARÁDY SÁNDOR t : Budapest területén végzett középkori ásatások összefoglaló 
ismertetése 1931—1941 397 
Sándor Garády : Bericht über die mittelalterlichen Ausgrabungen auf dem 
Gebiet der Hauptstadt Budapest. 1931—1941 445 

É R T E S Í T Ő 
NOTES AND DOCUMENTS — NOTES ET DOCUMENTS — NOTIZEN UND BERICHTE — 

NOTIZIE E DOCUMENTI 

SZILÁGYI JÁNOS : .A Fővárosi Múzeum rómaikori kutatásai és az Aquincumi Múzeum 
gyarapodása az 1943—1944. években 451 
János Szilágyi : The Roman Researches of the Municipal Museum and the New 
Acquisitions of the Museum Aquincum in the Years 1943—1944 463 

BERTALAN VILMOS : A belvárosi plébániatemplom mellett folytatott ásatások . . . 469 
Vilmos Bertalan : Excavations at the Roman Camp of Pest in Summer 1944 489 

NAGY TIBOR : Avarkori temető és honfoglaláskori sírok Rákosról 491 
Tibor Nagy : An Avar Cemetery and Graves belonging to the Period of the Conquest 
of Hungary from Rákos 503 

KUTZIÁN IDA : A pestszenterzsébeti urnatemető 509 
Ida Kutzián : The Urn Cemetery of Pestszenterzsébet 521 

NAGY TIBOR : A gellérthegyi bronzkorsó 525 
Tibor Nagy : La cruche en bronze du mont St. Gérard 531 

NAGY LAJOS : A budai hegyvidék vi j abb szórványos sírleletci 535 
Lajos Nagy : Recenti ritrovamenti sporadici di sepoltore nei dintorni di Buda 557 

BONIS ÉVA : Későrómai üvegleletek Aquincumban 561 
Éva Bónis : Trouvailles de verrerie a Aquincum de l'époque de la romanité 
tardive . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . ... . , . . 571 

GÁRDONYI ALBERT : Óbuda és környéke a ^középkorban 573 
Albert Gárdonyi : La vecchia Buda (Óbuda) e dintorni nel medioevo. . . . . . .•»••• 589 

PATEK ERZSÉBET : Budapest régészeti irodalma. 1943 . . . 591 





TOMPA FERENC f 

ADATOK BUDAPEST ŐSKORÁHOZ. II. 





A székesfőváros ősi településeivel kapcsolatban nem hanyagolhatjuk 
el a földrajzi viszonyok tanulmányozását. Már »Budapest történetében« 
hivatkoztam földrajzkutatóink ama megállapítására, hogy a pleisztocén 
korszakban, azaz a diluviális időkben a Duna bal partja kb. a mai Nagy
körút vonalát érte el. A lassú feltöltődés és a később beálló szárazabb 
klíma következtében ezen a vonalon belül idővel homokpadok, szigetek 
keletkeztek, majd mégkésőbb, bizonyára a neolitikum vége felé ezek a 
mellékágak is kiszáradtak és így az a terület is fokozatosan alkalmassá 
vált a megtelepedésre.1 

A hidrogeológiai megfigyelések alapján magyarázható az a jelenség, 
hogy a pesti oldalon, -— ellentétben a budai oldallal, — a mostani part 
mentén, vagy annak közelében semmi nyomát sem látjuk annak, hogy 
az állandóbb jellegű megszállás itt már a fiatalabb kőkor folyamán meg
kezdődött volna. Még azokon a területeken is, amelyek ezen a zónán belül 
estek és ahol már abban az időben magasabban fekvő homokbuckák és 
homokpadok húzódtak, idáig elsőnek a késő neolitikus badeni kultúra 
emlékeit találjuk meg és ezért egyelőre itt ennek a kultúrának a hordozóit 
kell a legrégibb telepeseknek tekintenünk. Ez annál figyelemreméltóbb 
jelenség, mert a badeni kultúra embere általában szívesen telepedett 
az őslakosság mellé és önálló telepeik nyoma ritkábban mutatkozik. 
Ez utóbbiak közé kell sorolnunk a Duna jobbpartján a már ismertetett 
lágymányosi temetőt, amely kétségtelenül egy lakóteleppel állott kap
csolatban. De ilyenekből származnak azok a leletek is, amelyeket az 
alábbiakban akarunk bemutatni és amelyek a Zugló területén kerültek 
elő. Mai ismereteink alapján egyébként is arra a megállapításra kény
szerülünk, hogy a főváros balparti részén a Zugló tartozik a legkorábban 
megszállott területek közé és az nem vált lakatlanná a bronzkor és a korai 
vaskor folyamán sem. 

1 Budapest története. I. k., 4—5. 1. 
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A zuglói őskori telepek. 

A főváros zuglói kerülete az utolsó évtizedek folyamán a legélénkebb 
ütemű fejlődést muta t ta . A nagyarányú építkezés, útcsinálás és csatorna
fektetés munkálatai közben nem egyszer bukkantak rá az ősi település 
nyomaira is, amint azt az i t t ismertetett lelőhelyek szinte kaleidoszkóp 
szerű képe is igazolja. A leletek nagy része földmunka alkalmával került 
elő, azért be kell vallanunk, hogy a főváros Régészeti és Ásatási Intézete 
sem végezhetett i t t rendszeres feltáró munkálatokat és ezek helyett 
inkább a lelet anyag megmentésére és összegyűjtésére szorítkozott. Kzért 
nem kapunk általában tiszta képet a lelőkörülményekre és a település 
módjára vonatkozólag, holott ez különösen ot t volna nagyjelentőségű, 
ahol ugyanazon a helyen több kultúra nyomai is mutatkoznak. A jövő 
feladatai közé tartozik, hogy amennyiben ez a rendszeres ásatás az ejgyés 
lelőhelyeken még elvégezhető, az utólag pótoltassék, mert leleteinket csak 
környezetük teljes ismerete tenné valóban értékessé. Bppen annyira 
kívánatos volna az is, hogy a Zugló még be nem épített területein a 
régészeti szempontból való á tkuta tás megelőzze az építési munkálatokat. 
Ennek a területnek a már eddig is megállapítható leletgazdagsága meg
érdemelné azt az áldozatot. 

# * 

íteleteink ismertetését a Paskál-út környékén előkerült emlék
anyaggal kezdjük, amely még a badeni kultúra hagyatéka. Már többször 
megemlékeztem arról a két füles bögréről, amelyeket a Paskál-malom 
mellett találtak és amelyek 1934-ben a Nemzeti Múzeumba kerültek.2 

A két edényke a kultúra legismertebb bögretípusait képviseli. 
Ugyanerről a környékről, a Békési-telepről szerzett a Fővárosi Múzeum 

két edényt és egy csonteszközt. 
1. Az első a badeni kultúra szélesszájú csuprának a maradványa. 

A néhány cserépből álló töredék csonkaságában is elégséges a típus fel
ismerésére. Ennek az edény for mának a nyaka csaknem hengeres, a váll 
alatt a has enyhe öblösödést muta t és innen az edény fokozatosan szűkül 

" % Tompa F., Budapest története. 32. I.V. t. 11- 12., Bericht, 49. 1. — Budapest 
őskora. 9. 1. 
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a fenék felé. A nyakon megtaláljuk a kultúra jellegzetes keret díszítését is, 
amelyet a perem alatt egy sorból, a vállon pedig két sorból álló lenese
szerű bemélyítések alkotnak. A két vízszintes sort helyenként függőleges 
pontsor köti össze. A hasat hegyükkel lefelé álló bekarcolt háromszögek 
díszítik, amelyeket hálószerűén rovátkoltak. Erről az utóbbi díszítésről 
meg kell jegyeznünk, hogy azt a badeni kultúra edényein főként a magyar 
régióban látjuk, ahol a kultúra érintkezésbe került a keretdíszítést és 
a rovátkolt geometrikus díszt annyira kedvelő Vucedol-zoki kultúrával. 
A töredék színe foltos szürkésbarna, magassága pedig 21 cm. (1. kép 1.) 

2. A másik edény inkább csonkakúp alakú csöbörnek mondható, 
amelynek pereme kissé behajlik. A durva, vastagfalú edény első felében 
enyhén kidomborodik. A perem alatt 1"5 cm-re eg3^enlő távolságban 
elhelyezett négy hegyes bütyök látható. Ez az edényforma és bütykös 
díszítése a bodrogkeresztúri kultúra virágcserépalakú csöbreire emlékeztet. 
A formaátvétel is igazolja, hogy a két kultúra főként a Tisza vidékén 
érintkezésbe került és ezt az egyidejűséget még az a körülmény sem dönti 
meg, hogy pl. Kiskőrösön a rézkori sírok a badeni kultúra korábbi meg
szállási helyén kerültek elő. Az ugyanis ma már kétségtelen, hogy a 
badeni kultúra helyenként még a bronzkori kultúrák kialakulását is 
megérte. 

Edényük színe világosszürke, magassága 168 cm, szájátmérője 15 cm. 
3. Harmadik tárgyunk egy lapockacsontból faragott és simára* 

csiszolt tőr. 
A lelőkörülményekre vonatkozó megfigyelések hiányoznak. 

V 

Ugyancsak a badeni kultúra emlékeire bukkantak az Egressy-úton is, 
az útépítés alkalmával egy domb elhordásakor. A fővárosi Régészeti és 
Ásatási Intézet részéről Müller György mentette meg az itt előkerült 
leletanyagot, amelynek egy részéről még az alábbiakban fogunk meg
emlékezni. A badeni kultúrát itt két edény képviselte.3 

1. Az első egy füles korsó. Hengeres nyaka a peremnél kissé kiöblö-
södik, alul pedig ívelten, széles vállat alkotva megy át az öblös hasba, 

3 Tompa F., Budapest története. 32. 1. — Újabb megállapítás szerint ezen a helyen 
néni egy, hanem két badeni kultúrás edény került elő. 
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amely alatt az edény a fenék felé gyorsan szűkül. Edényünk azonban 
nemcsak formájában, hanem díszítésében is a badeni kultúra legtipikusabb 
képviselőjének mondható. A váll felett ugyanis a nyakon négy pár
huzamos árkolás fut körül és ilyen bemélyített, függőleges, de kissé rend
szertelen vonalkázás díszíti a hasi részt is, amelynek öblén ezenkívül 
még négy függőleges hosszanti dudor is látható, amelynek ferde vonal
kázása mintha a zsinór vagy kötél csavarodását akarná utánozni. Éppen 
ebből merünk arra következtetni, hogy a kultúrának ez a díszítő eleme 
az akkor éppen nem ismeretlen felfüggeszthető vagy hordozható edények 
zsinórozását jelképezi. Ez az árkoló díszítés a badeni kultúrának még 
annyira eredeti, jellegzetes díszítése, hogy éppen ezért a cseh kutatás 
ezt az agyagművességet »kannelierte Keramik«, —- »árkoltdíszű kerámiá«-
nak is nevezi. A nyakat áthidaló széles szalagfül a perem fölött két eléggé 
hangsúlyozott szarvat, »ansa lunátás« díszt alkot. Az edény színe foltos 
szürkésbarna. Magassága 14 cm, szájátmérője 9 cm. (1. kép 2.) 

2. A második edény egy nagyobb füles csésze, amelynek a nyaka 
kissé tölcséres, pereme pedig a füllel szemben előreugrik. A váll-, illetőleg 
a hasi rész csak egy kis öblösödéssel van jelezve. Feneke aránylag kis 
átmérőjű. A vállon két bemélyített, körülfutó pontsort találunk, amely 
azonban nem a badeni kultúra megszokott, lencseszerű, azaz köralakú 
pontdíszítését mutatja, hanem a bemélyítés az ú. n. ékrovásos technikával 
(Kerbschnitt) készült, amelyet a badeni kultúra a vele szoros rokoni kap
csolatban álló északi kultúráktól (Walternienburg—bernburgi csoport) 
örökölt. Az edény színe szürke, magassága 9*5 cm, szájátmérője 165 cm. 
(1. kép 3.) 

Közelebbi lelőkörülmények nem voltak megállapíthatók. Ezt az 
utóbbi edényt »Budapest történetében«, mint a Hajtsár-útról előkerült 
edényt mutattuk be. Tény az, hogy az előbbi edénnyel együtt Müller 
György ugyanazon földmunka alkalmával mentette meg, s minthogy 
a két úttest keresztezi egymást, kétségtelen, hogy ugyanarról a lelő
helyről van szó, ahonnan egyébként fiatalabb kultúrák emlékanyagát 
is be fogjuk mutatni. 

A Hajtsár-út szerepel, mint lelőhely további két edénynél is, amelyek 
mint szórványos leletek kerültek a Fővárosi Múzeum gyűjteményébe. 
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1. kép. — 7—3. A badeni kultúra edényei. 4—5., 7. Bronzkori edények. 6. A harangedénykultúra 
edénye. 8—70. Kora vaskori edények. Budapest, Zugló. 



1. A fülesedény alakja az első pillanatra megtévesztő. Kzzel a kúpos 
nyakkal és öblös hassal ugyanis a korai vaskorban is találkozunk, de 
otthonos ez az edény forma — ha nem is ilyen öblös szájjal — a korai 
bronzkorban is. Éppen ennek a révén jutunk el a helyes kormegállapí
táshoz, amidőn edényünkben egy korai bronzkori edényt látunk, amely 
azonban még erősen képviseli azt a nyakas, füles, sima felületű edény
típust, amellyel a harangedény kultúra ismertetett meg bennünket. Ez 
utóbbi kultúrának az idáig nálunk kevésbbé ismert edényei között talál
kozunk ugyanis azzal a korsó típussal, amelynek nyaka kissé ívelten is 
esonkakúp alakot mutat, a perem egy kevéssé kihajlik, a nyakat pedig 
az öblös hastól éles törés választja el és a száj peremből kiinduló, vállra 
támaszkodó vastagabb fül hidalja át. Erre vall egyébként a sima, dísztelen 
felület világosszürke színe is, mert a nagyrévi korai bronzkori kultúra 
edényei általában sárgásbarna vagy sötétbarna színűek, a korai vaskori 
agyagművesség pedig a sötétszürke, sőt feketés színeket kedvelte. Es 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy edényünk nehézkes, 
vastagfalú, ami ugyancsak arra mutat, hogy a harangedény kultúra, amely 
nálunk a Duna mellett, éppen a főváros környékén van a leggazdagabban 
képviselve, ezzel az edénnyel is igazolja jelentős szerepét korai bronzkorunk 
agyagművességének kialakulásánál. Az edény magassága 16 cm, száj
átmérője 15 cm. (1. kép 4.) 

2. A másik edény, amely egy magasabb, urnaszerű csöbörnek a töre
déke, már határozottan a bronzkorba sorolandó és amennyiben valóban 
együtt került elő az előbbi edénnyel, úgy mindkettőnek a korát még 
pontosabban meghatározva, azt a korai bronzkorban jelölhetjük meg, 
amikor még az idegen kultúra hatása a honi agyagművességben erősebben 
volt érezhető. A csöbör egész felületén ugyanis kissé ferdén, de szabályta
lanul húzgált durva seprős díszítést látunk, ami annyira jellemző az alföldi 
bronzkori kultúrának házi kerámiájára, főző- és élelmiszertartó edényeire. 
Az ilyen rendeltetésű kerámiánál ez a kezdetleges, egyszerű díszítési modor 
a bronzkor folyamán már kezdettől fogva megtalálható és úgyszólván 
állandósul, mert a füzesabonyi késő bronzkori csoportban még mindig 
életben van. A töredékek színe szürkésbarna, magassága pedig 22'7 cm. 
(1. kép 5.) 
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A fent tárgyalt kulturális összefüggésben mutatjuk be azt az edényt 
is, amely földmunka alkalmával a S zentmihályi-úton került elő egy kuporo
dott helyzetű csontváz mellől. 

Az edény eléggé szokatlan formát mutat és nagyjában három csonka
kúpból van összetéve, amelyek közül a kisebb alakú a tölcséres nyakat 
alkotja, a másik két nagyobb pedig a szinte élt képező hasi részt. A váll 
törését egy kis fogantyúnak használható fül hidalja át, vele szemben pedig 
egy vízszintes átfúrású szélesebb bütyök áll a vállon, amelynek külső 
felületét még két függőleges árkolás is gerezdeli. Hasonló díszítésű bütyök
fülekkel mar a badeni kultúrában is találkoztunk. Bzzel szemben niaga az 
edény forma inkább a harangedény kultúra sima edényeire emlékeztet és 
éppen ezért bizonyára helyes úton járunk, ha edényünket — tekintetbe-
véve a kuporodott helyzetű csontvázas temetkezést is — ebbe az utóbbi 
kultúrába soroljuk, Az edény mindenesetre figyelemreméltó találkozását 
mutatja az idegenből jövő kultúrhatásoknak. Színe szürkésbarna, magas
sága 15 cm, szájátmérője 9"3 cm, (1. kép 6.) • 

A sírra 1937-ben földmunka alkalmával bukkantak és azt a fővárosi 
Régészeti és Ásatási Intézet tárta fel. A további rendszeres kutatás ezen 
a területen is kívánatosnak látszik, mért értékes adatokat ígér korai 
bronzkorunk kialakulására vonatkozólag. 

A bronzkort képviseli az az urnatöredék is, amelyet 1937-ben útépítés 
alkalmával találtak a Vezér-út mellett. Az urna nyaka és pereme saj
nálatos módon hiányzik, pedig pontosabb kormeghatározásra — minthogy 
a megmaradt erősen öblösödő hasi rész teljesen jellegtelen— bizonyára 
módot nyújtott volna. így urnánkat, amelyben égetett csontokat is 
találtak, a bronzkor II. vagy III. periódusába kell sorolnunk, amelyeknek 
urnatípusai hasonló hasi részt mutatnak. A töredék színe világosszürke, 
magassága 23 cm. (1. kép 7.) Ha majd lehetőség mutatkozik ezen a 
helyen is további ásatásra, úgy bizonyára tisztázódik az urnatemető 
időrendi helyzete is. ^ 

A Zuglóban talált korai bronzkori leletek még szórványos módon való 
jelentkezésük mellett is települési történeti szempontból igen figyelemre-
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méltóak. Egyrészt a település folytonosságát igazolják ezen a helyen a 
késő neolitikus badeni kultúra megjelenésétől kezdve, másrészt arra enged
nek következtetni, hogy a Zugló homokos területén bronzkori lakosságunk 
a további századok folyamán is alkalmas helyet talált a megtelepedésre. 
A Dunakeszi határában talált gazdag középbronzkori urnatemetőtől 
kezdve a Duna bal partja mentén éppen ezeken a homokdombokon 
egymásután jelentkeznek bronzkori urnatemetőink, amelyek kétség
telenné teszik, hogy a Kr. e. II. évezred derekán az Alföldnek ez az északi 
része aránylag sűrűn lakott terület volt.4 

Ilyen urnatemető nyomaira 1906-ban már Zuglóban is rábukkantak 
és hasonlók mutatkoztak a szomszédságban, közvetlenül a Duna mellett 
is (Pestszenterzsébet, Soroksári-út stb.). A település folytonossága ezen 
a vidéken tehát ma már bizonyítottnak tekinthető, de ismereteinket 
nagyban gazdagítaná az a körülmény, ha az urnatemetőkhöz tartozó 
lakótelepeket is megtalálhatnánk. Ezeknek megmutatkozása általában 
nem annyira feltűnő, jelenlétüket a felszín közelében rendszerint csak 
szórványos, törött cserepek jelzik, amelyek a földmunkát vagy szántást
vetést végzők figyelmét nem igen keltik fel. A felkutatás feladata ilyen 
helyen inkább a szakemberre hárul. 

A szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a Zugló korai vaskorból 
származó leletei már ilyen lakótelepek jelenlétét bizonyítják, minthogy 
azok nagy része Alföldünknek idáig még eléggé ismeretlen házi kerámiáját 
képviseli. Éppen azért tekinthetők a kutatás számára igen értékeseknek 
és úgyszólván hézagpótlóknak még annak ellenére is, hogy megmentésük 
és összegyűjtésük alkalmával a lakóházak formájára, azaz a település 
módjára vonatkozólag sajnálatos módon csak elvétve kaptunk értékel
hető adatokat. % 

. . . * * ... 

Korai vaskori anyagunk ismertetését az Egressy-úton talált lelet
anyaggal kezdjük, amelyet már a fent elmondottakban jeleztünk. Amidőn 
itt a badeni kultúra edényeire rábukkantak, akkor került elő a domb 
lehordása alkalmával egy olyan leletanyag is, amely már jóval fiatalabb 
őskori kultúrából származik. Utólag nem tudtuk megállapítani, hogy a 
Fővárosi Múzeum részéről abban az időben az összegyűjtés munkálatait 

* Tompa F., Budapest története. 56—60. 1., 66—72. 1. — Bericht., 81. 1. 
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végző Müller György milyen lokális összefüggésben találta meg a kétfajta 
lelet anyagot, de nagyon valószínű, hogy azok nem közvetlenül egymás 
szomszédságában mutatkoztak. 

1. Első edényünk egy hosszúkás alakú, kétfülű csöbör, amelynek 
vastag pereme kissé kihajló, hasa pedig enyhén domborodó. A peremből 
kiindulva a nyak hajlatában két fül van, míg ezek között a peremet egy-
egy kiugró dudor támasztja alá. Az edény vastagfalú és durva kidolgozású. 
Az erős égetés nyomai mutatják, hogy valószínűleg főzésre használták. Színe 
foltos sárgásbarna. Magassága 32 cm, szájátmérője 22 cm. (1. kép. 8.) 

Ezzel a nyúlánk csöbörtípussal elvétve már az A Iföldön is találkoz
tunk, de sohasem olyan leletösszefüggésben, hogy kora pontosabban 
meghatározható lett volna. A Tabán koravaskori leletanyagot is tartal
mazó lakóüregeiben azonban megtalálható ez a csöbörfajta is és környe
zete most már kronológiai és kulturális helyét is megszabta. Ugyancsak 
ez utóbbi lelőhely szolgáltatott arra nézve is adatokat, hogy a nyúlánk 
agyagcsupor, oldalán rózsás-bütyökös díszítéssel, még a korai kelta 
házikerámiában is helyet foglal. 

2. A továbbiakban egy edénytöredéket mutatunk be, amely egy 
nagyobb öblösszájú, hasas, élelmiszertartó edényből származik. A hombár 
(pithos) pereme kihajló, a nyakat egy árokszerű bemélyedés jelzi. Az 
edény a has legszélesebb része felé fokozatosan öblösödött, majd a fenék 
felé újból összeszűkült. Színe vöröses, a felülete érdes. (1. kép. 9.) 

Ezzel az edénytípussal a dunamenti korai vaskori anyagunkban már 
gyakrabban találkozunk, sőt bőségesen képviselve van az a Szentendrei
szigeten talált koravaskori urnatemetőben is.5 A jellegzetessége ennek az 
edénynek a kihajló perem, a kurta nyak és az öblös, gömbölyű vagy 
tojásdad hasi rész. Néha a has alatt vízszintes fogantyúkat is találunk. 

3. Ugyancsak a Szentendre-szigeti temető lelet any agából ismerjük az 
Egressy-úton is megtalált kis bögrét, amelynek pereme kissé behúzott, for
mája ennek következtében tojásdad. Felülete egyébként sima és az ége
téstől vöröses. Magassága 4*8 cm, szájátmérője 5*8 cm. (1. kép. 10.) 

Az itt felsorolt edényeken kívül még nagyszámú edény töredéket 
találtak, amelyek korai vaskori edényekből származnak. Összeállítani 
azonban e töredékeket nem lehetett, így újabb edénytípusokkal nem 

*> Budapest története, I. k., XVI. t. 23., 27. és XVII. t. 18., 21. á. 
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ismertetnek meg bennünket. Mellettük azonban találtak orsókarikákat is, 
amelyek szintén azt igazolják, hogy a lelőhelyen voltaképen egy lakó
telep mutatkozott. 

4. Az első kerek, lapos orsópörgetyű, közepén átfúrással. Színe szürke, 
átmérője 4 cm. 

5. A második formája ugyanilyen. Színe világosszürke, átmérője 
5* 5 cm. 

6. A harmadik kis orsókarika, amely két csonkakúpból van össze-
téve. Elén ferde rovátkolás van, közepén pedig átfúrás. Színe szürkés
barna. Átmérője 2'2 cm, magassága 1-6 cm. 

7. Ezen a helyen találtak egy bronzlemeztöredéket is, amelynél 
feltehető, hogy az egy bronzedényből származik, míg a többi része vagy 
teljesen oxidálódott, vagy a földmunka alkalmával elkallódott. A bronz
lemez szélén körívet mutató, párhuzamos bekarcolás látható annak 
jeléül, hogy a lemez esetleg egy bronzedény fenekének töredéke. Ebben 
a leletösszefüggésben ez a bronzedénytöredék semmiképen sem hat 
idegenszerűen, sőt abba szervesen beleillik. 

Az Egressy-útról egy második korai vaskori leletanyagot is szerzett 
a Fővárosi Múzeum, amely az előbbivel olyan szoros összefüggést mutat, 
hogy abból a két anyagnak lokális kapcsolatára is következtethetünk. 
Bz az anyag csak töredékekből áll, amelyek azonban a kor és kultúra 
meghatározását kétségtelenül lehetővé teszik. 

1. Nagy urna töredéke, amelynél a fenék talapzatszerűen megvastago
dott. Belül a fenékrész gömbölyű. Az oldalfal a fenéktől egyenletesen 
szélesedik. A has felső része és a nyak hiányzik. Színe foltos szürkésbarna. 
A töredék magassága 26*3 cm. 

2. Hasonló edény töredéke. A fenék itt is vastag és belül ívelt. A has 
lágy haj lássál bővül. A vastagfalú edénynek csak az alsórésze van meg. 
Színe szürkésbarna. A töredék magassága 125 cm. 

3. Hombár fenéktöredéke. Az edényfal vastag, durva kidolgozású. 
Színe foltos vörösessárga. 

4. Hombár peremtöredéke. A perem megvastagodott, egyenesen 
levágott és kissé kifeléhajló. Peremének külső élén rovátkolás látható. 
A perem alatt kb. 5 cm-re egy ujj benyomással díszített plasztikus borda
dísz fut körül. Ezzel a díszítéssel még az alábbiakban fogunk találkozni. 
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5. Behúzott peremű tál töredéke. A tálnak ez a befelé hajló perem
formája már késő bronzkori kultúránkban jelentkezik, míg a korai 
vaskorban nagyon is szokásos lesz, ha nem is mondható kizárólagos tál
formának. Ugyanekkor gyakran találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy 
a behúzott peremen turbántekercsszerű ferde árkolás mutatkozik. A tál
töredék színe foltos sárgásbarna. 

Az itt felsorolt leletek alapján is az Kgressy-út környékén feltétlenül 
kívánatosnak kell tartanunk egy hitelesítő ásatást. 

Utolsónak emlékezünk meg arról a lelőhelyről, amely a Bazsarózsa-
úton, a Magyar Tisztviselők Telepén, tehát már Zugló és Rákosfalva 
határában szolgáltatott a korai vaskorból származó és igen értékesnek 
mondható lelet anyagot. Brre a lelőhelyre a terület parcellázásakor, 
dombelhordás alkalmával bukkantak rá, 1937 augusztusában. A Régé
szeti és Ásatási Intézet a rákosszentmihályi állomással szemben végzett 
földmunka alkalmával már kellő gondossággal iparkodott a leleteket 
megmenteni és a lelőkörülmények megfigyelését elvégezni. Az eredeti 
felszíntől kb. 1*5 m mélységben, közvetlenül a nivellált felszín alatt kelet
nyugati irányban egymás mellé sorakozó hat hombárt, élelmiszertartó 
edényeket találtak, amelyek formájukban és díszítésükben szerencsés 
módon bizonyítják, hogy a Duna mentén megtelepülő korai vaskori 
kultúrák háztartási célokat szolgáló kerámiája a hazai bronzkori kultúránk 
azonos célú edénytípusaiból fejlődött ki. Hz a jelenség kétségtelenül kultu
rális folytonosságot mutat és arra utal, hogy Alföldünk őslakossága népise-
gében a korai vaskor folyamán is alig változott és az ugyanebben az idő
ben, a Dunántúlon és a Felvidéken már erősen gyökeret vert illirségtől 
inkább csak bizonyos hasznosnak mutatkozó kultúraelemeket vett át, de 
sajátos kultúráját teljességében fel nem adta és azt még a Kr.-e.I. évezred 
folyamán is mindaddig megőrizte, amíg egyrészt a szkíta bevándorlás abban 
érezhetőbb átalakulást elő nem idézett, másrészt a későbbi kelta betörés 
annak feladására és bizonyára az őslakosság egy részét helyváltoztatásra 
is nem kényszerítette. 

1. Az első edény olyan urnaformát mutat, amelynek alakja még 
bronzkori urnáinkra emlékeztet és szélesebb öble jelzi, hogy nem hamv-
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vederként, hanem rendszerint földbe ásva, élelmiszer tárolására használták. 
Hasonló edényeket találtam már a Hatvan-strázsahegyi bronzkori lakó
telepen, valamint Tiszakesziben is egy bronzkori lakóház belsejében, ahol 
a teljesen hasonló alakú edény ugyancsak a lakóház padlózatába volt 
beásva. Edényünk aránylag kurta nyaka ívelt és ennek megfelelően a 
száj perem kihajló. A has domborulata szinte folytatása a nyak ívelésének. 
Az edény profilvonala erős öblösödés után a fenék felé hirtelen szűkül. 
A vállon egy ujj benyomással díszített plasztikus bordadísz fut körül, 
amely három helyen kissé megvastagodik. Színe vörösesszürke. Magassága 
51 cm, szájátmérője 27 cm. (2. kép. 11.) 

2. Következő edényünk ugyancsak urnaszerű, ívelt nyaka és perem
kihajlása is azonos. A has domborulata azonban mindjárt a váll alatt 
kezdődik és ennek következtében az edény has alatti része kissé meg
nyúlik. Ugyancsak a has alatt egymástól egyenlő távolságra négy hosszú
kás vízszintes bütyköt látunk, amelyek az edény felemelésére szolgáltak. 
A hosszanti bütyköknek hasonló célra való alkalmazása nem ismeretlen a 
bronzkori hombároknál sem, de a korai vaskorban még gyakrabban talál
kozunk velük. Ugyanityen fogantyúkat találunk a szkíta agyagművesség 
házikerámiájában. Bnnek az edénynek a formája a magasan öblösödő 
hassal és ennek megfelelően széles vállal már inkább követi a korai vaskor 
szokásos urnatípusait, az aránylag kurta, ívelt nyak azonban még bronz
kori tradíció. Az edény színe szürkésfekete. Magassága 59*5 cm, száj
átmérője 34 cm. (2. kép. 12.) 

3. A továbbiakban négy olyan élelmiszertároló edényt mutatunk be, 
amelyeknek alakja már nem urnaszerű, hanem formájuk után is csöbrök
nek, vagy másként hombároknak mondhatók. Ezeknek a hombároknak 
legfőbb jellegzetessége, hogy szájnyílásuk nagyon széles, átmérőjében 
szinte megközelíti a has öblösödését. A nyakrész úgyszólván csak egy, 
a perem alatt körülfutó csatornából áll. Ez az edényforma a bronzkorban 
meglehetősen ismeretlen és szinte kézenfekvő az összefüggése a korai 
vaskor bronzból készült vedertípusával. Ezek a bronz vedrek éppen az 
Alföldön kerültek elő nagyobb számban. Elég, ha itt a hajdúböszörményi 
kincsleletre és a Nyírségben talált bronzedényekre utalunk. Az első 
hombár alakja tojásdad, legnagyobb öblösödése tehát kb. az edény fél
magasságában van. A kissé megvastagodó perem kihajlása igen enyhe. 
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2. kép. — Vi—/6. Kora vaskori edények. Budapest, Tisztviselőtelep. 



A négy vízszintes, hosszúkás fogantyút itt a perem alatt találjuk meg. 
Az edény színe vörösesbarna. Magassága 45 cm, szájátmérője 33 cm. 
(2. kép. 13.) 

4. A következő és ugyancsak tojásdad alakú hombárnál a száj-
perem kihajlása már hangsúly ozottabb. A nyak alatt egy ujj benyomással 
díszített plasztikus bordadísz fut körül, de nem egyenletes magasságban, 
hanem kissé ferdén. Az edénynek csak két fogantyúja van, amelyek 
egymással szemben ülve beleilleszkednek a lécdíszítésbe. A hombár színe 
sárgásbarna. Magassága 40-5 cm, szájátmérője 37 cm. (2. kép. 14.) 

5. Ugyancsak ilyen ovális formát mutat a sorban következő 
hombár is, amelynek öblösödése azonban kissé magasabban mutatkozik. 
Az erősebben kihajló vastag száj perem belül meg-megtörő síkozást, ú. n. 
fazettálást mutat. Ez a díszítőelem jellegzetes velejárója a korai vaskori 
kerámiának. Megtaláljuk az urnák és kisebb edények, valamint a tálak 
peremén is. Bizonyára nem tévedünk, ha rámutatunk e díszítőelemnek 
az edény peremek turbántekercses árkolásával való rokonságára. Már a 
későbronzkori füzesabonyi kerámiában megtalálható a kihajló száj perem 
körülfutó csatornákkal való díszítése. Ez tekinthető nálunk az előbb 
említett és ugyancsak a bronzkorba visszanyúló ferde árkolással együtt a 
fazettálás előképének. Hogy ez a peremtagolás most már nem csator
nákkal, hanem síkozással jelentkezik, abban a fémtechnikai utánzását 
kell látnunk, minthogy ebben az időben már erősen fellendült a bronzból 
készült edények gyártása. A hombár nyaka alatt itt is megvan a nem 
éppen egyenes vonalú ujjbenyomásos, körülfutó bordadísz, amely négy 
helyütt fogantyúszerúen megvastagodik. Az edény színe sárgásbarna. 
Magassága 48 cm, szájátmérője 40 cm. (2. kép. 15.) 

6. Utolsónak mutatjuk be azt a hombárt, amely az előbbiektől 
eltérően zömökebb és szélesebb öblű. A száj perem kihajlásán itt is meg
találjuk a fazettálást. A körülfutó ujjbenyomásos bordadíszt azonban 
itt közvetlenül a has öble alatt alkalmazták. Az előbbiekhez hasonlóan 
ebből nyúlik ki a négy, aránylag nagyobb, lapos fogantyú. Színe vöröses
barna. Magassága 45 cm, szájátmérője 40 cm. (2. kép. 16.) 

Az edények benső tartalmára vonatkozólag nem nyertünk semmi 
felvilágosítást, minthogy azokban csak föld volt. Lehetséges, hogy erede
tileg folyadékot tartottak bennük. A hombárok közvetlen szomszédsá-
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gában egy lesározott padlójú putri mutatkozott, amelyben a tűzhelyet 
is megtalálták. Ettől 6 m távolságra egy másik tűzhely nyomaira is rá
bukkantak, de a hozzátartozó putri padlóját már a földmunka alkal
mával elhordták. Ezekből a lakóházakból származnak azok az edény
töredékek és egyéb leletek, amelyekről az alábbiakban még megemlé
kezünk. 

7. Tál töredéke. A behúzott száj peremen turbántekercsszerű árkolás. 
A tál feneke kis talapzatot alkot. Színe foltos barnásszürke. (3. kép. 17.) 

3. kép. 
17—20. Kora vaskori eáények. 21, Fiatalabb kőkori gyalualakú balta. Budapest, Tisztviselőtelep. 

8. Csészetöredék, amely egy ívelt nyakból és a domború fenékből áll, 
amelyeknek találkozása élt alkot. A fenéken köldökszerű bemélyedés. 
Ezzel az »omphalosnak« mondott díszítőelemmel is gyakran találkozunk 
korai vaskori kerámiánk csészéinél és táltípusainál. Színe foltos barnás
szürke. (3. kép. 18.) 
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9. Az előbbihez hasonló csészetöredék azzal a különbséggel, hogy a 
nyak kevésbbé ívelt és a has éle is legömbölyített. Színe barnásszürke. 
(3. kép. 19.) 

10. A következő csészetöredék formájában és díszítésében elüt az 
előbbiekből. Kurta, egyenesen álló pereme alatt a válltól a fenék felé 
domborodó gerezdeket látunk. Kzzel az edénytípussal, amelyet »bucchero« 
jellegű edénynek szoktak nevezni, a korai vaskor derekán és annak fiata
labb szakaszaiban a Dunántúlon is találkozunk, sőt az igazi hallstatti 
kultúrás régiókban, valamint Felsőolaszországban is még otthonosabb ez 
az edény forma. A csészetöredék fénylő fekete felülete is arra mutat, 
hogy ez az edényke már a hallstatti kultúra kerámiájával tart rokonságot. 
(3. kép. 20.) 

11. Az edények csoportjába tartozik még egy nagyobb edény töredéke, 
amelynek nyaka csonkakúpalakú, öblös hasa pedig éles töréssel válik 
el a nyaktól. A töredék formája a lausitzi kultúra jellegzetes kerámiájára 
emlékeztet. Színe feketésszürke. 

12. A lakótelep hagyatékához tartozik még egy orsópörgetyű is, 
amelynek formája kettős csonkakúpot mutat. Blén gerezdelés látható, 
közepe pedig át van fúrva. Színe sárgásbarna. Átmérője 5 cm, magassága 
3 cm. 

13. A lakótelep földjében találtak még egy lapos, gyalualakú kőbalta-
töredéket is. A töredék hossza 7 5 cm, szélessége pedig 4 cm. (3. kép. 21.) 
Az önmagában álló lelet mindenesetre azt bizonyítja, hogy a Duna jobb
partján lakó, fiatalabb kőkori és a vonaldíszes kerámia csoportjához 
tartozó ember ezen a környéken is megfordult, de itttartózkodásának 
jele egyelőre csak szórványos leletnek mondható. 

Az itt bemutatott zuglói, korai vaskori leletanyagról pár szóval már 
»Budapest történetében« is megemlékeztünk.6 Az akkor még csak hiányo
san rendelkezésünkre álló adatokat ehelyütt részben korrigáltuk, részben 
pedig kiegészítettük. Az így nyert kép mindenesetre már többet mutat 
településtörténeti szempontból és útmutatóul szolgálhat a további kutatás 
számára is. Ha tekintetbe vesszük, hogy a szerencsés véletlen már a 
közeli Sashalom területén is hozzájuttatott bennünket a korai vaskorból szár
mazó leletanyaghoz (1. fentebbi idézetet), úgy kézenfekvő, hogy a főváros 

«Budapest története. I. k., 104. 1. XXI. t. 6—10. á. 
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délkeleti határterülete a Kr. e. I. évezred első felében meglehetősen 
benépesedett és erről a helyről még további gazdag leleteket várhatunk. 
Az itt megtelepedett lakosság pedig idővel tagja lett annak az eraviszkusz 
törzsnek, amely a főváros területén a kelta megszállás idejében is olyan 
nagy szerepet játszott. 
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FERENC TOMPA 

BUDAPEST IN PREHISTORIC TIMES. II. 

On the Pest-side of the Danube, the suppor
ters of the Late-Neolithic Baden culture appear 
to have been as first settlers. The Lágymányos 
cemetery was perhaps in connection with 
an independent dwelling-settlement. Zugló 
was the earliest occupied territory on the 
left side of the Danube and it was inhabited 
during the Bronze-Age and the Early Iron 
Age too. We cannot ascertain precisely, 
whether there were independent settlements 
in Zugló too, for the greatest part of the 
finds came to light during earth-works and 
not in connection with any systematic 
digging. So the Budapest Archaeological 
Institute had to content itself with preser
ving and collecting the find material. 

Find material belonging to the Baden cul
ture was discovered in the neighbourhood of 
Paskál-road. Two mugs with handles found 
near the Paskál-mill were taken to the Nati
onal Museum. Besides a polished bone-dagger 
and a mug (fig 1), a bucket in the shape 
of a truncated cone with four symmetrically 
arranged warts under the rim also originated 
from the Békési-settlement ; the latter 
reminds us of the flower-pot shaped vessel 
type of the Bodrogkeresztúr culture. 

The Baden culture pottery of the Egressy-
road settlement is represented in the Mu
nicipal Archaeological Institute by two 
vessels with handles (fig. 2, 3.) 

The vessel with handle from Haj tsár-road 
(fig. 4) belongs already to the Early Bronze 
Age, but it still bears the marks of the 
culture of bell-shaped vessels. The fragment 
of a bucket (fig. 5) can be decidedly reckoned 
to the Bronze Age. The conical vessel 
shown in fig. 6 was dicovéred beside a 
skeleton in contracted posture in Szent
mihályi road. The decoration of the lug, 
consisting of vertical flutings, was already 
known in the Baden culture, but the vessel-
form and the circumstances of discovery 
point to the culture of bell-shaped vessels. 

The urn-fragment of Vezér-road (fig. 7) 
belongs to the II . or I I I . period of the 
Bronze-Age. There were burnt bones in 
the urn. 

The Early Bronze Age fragments from 
Zugló are — in spite of their sporadic ap
pearance — of great importance, for they 
prove the continuity of the settlement from 
the Late Neolithicum on and, on the other 
hand, we come to the conclusion, that on the 
sandy soil of Zugló, the Bronze Age in
habitants found also during the following 
centuries a suitable place for settling down. 
We already found in 1906 traces in Zugló, 
which reminded us of the Middle-Bronze 
Age urn-fields in the sand hills on the left 
side of the Danube. 

We have met forms similar to the oblong 
bucket with two handles from the Egressy-
road place of discovery (fig. 8) on the 
Hungarian Plain and in the Tabán dwelling-
pits containing Early Iron Age find material 
too. The bin-type, to which the fragment 
shown in fig. 9 belongs, occurs frequently 
in the Early Iron Age find material found 
along the Danube and is equally represented 
in the Early-Iron Age urn cemetery of the 
Szentendre-island. To the latter belongs the 
small mug shown in fig. 10. Besides the 
numerous vessel fragments, spindle whorls 
and the fragment of a bronze plate were 
found at this place of discovery. On the 
edge of the bronze-plate, we find parallel 
circular incisions, indicating, that the plate 
possibly belonged to the bottom of a 
bronze vessel. 

The Municipal Museum has also acquired 
a second Early Iron Age find material from 
Egressy-road being in such a close con
nection to the first one, that we can assume 
a local association of the two. From the 
latter, fragmentary urns and bins and part 
of a bowl with indrawn rim are worth 
mentioning. 
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In Bazsarózsa-road, at an Early Iron Age 
place of discovery found on the Magyar 
Tisztviselők Telepe (Settlement of Hungarian 
Officials) six bins were found (fig. 11—16) 
arranged in a line of E—W direction. We find 
vessels similar to the urn-shaped one shown in 
fig. 11 in the Bronze Age dwelling-settlements 
of Hatvan—Strázsahegy and Tiszakesz. On 
the other urn-shaped vessel (fig. 12) the 
warts were applied as lugs ; this is not 
unprecedented among the Bronze Age bins 
and in the Scythian domestic pottery. The 
form of the vessels for holding food as 
shown in fig. 13—16 is closely connected 
with the bronze pail forms of the Early 
Iron Age ; these bronze vessels are well 
represented on the Hungarian Plain (the 
hoard of Hajdúböszörmény, vessels from the 
Nyírség). In connection with the faceted 
rim of the vessel fig. 15 we have to 
point to the channeling on the rim of the 
vessels from the Late Bronze Age, to the 
oblique fluting going equally back to the 
Bronze Age and the turban decoration. 
The faceted ornament in this district goes 
back to this Late Bronze Age method, which 
changed, as a natural consequence of the metal 
technique, from channeling to striping. 

Beside the bins, a hut with plastered mud 
flooring was discovered with a fireplace. 
In the distance of 6 in. the traces of another 
fire place were found, but the flooring of 
the hut was carried away during the earth
works. To this dwelling places belonged the 
bowl-fragment with indrawn rim (fig. 17) 
the mug-fragments with an omphalos (fig. 18) 

with round belly (fig. 19) and the bucchero-
like one (fig. 20). The last type we meet 
in the middle of the Early Iron Age and 
in its younger period in the trans-Danubian 
district. In the regions of the real Hallstatt 
culture and in Upper Italy this vessel 
form is even more at home. The shining 
black surface of the cup fragment also 
points to the fact, that this vessel is con
nected with the Hallstatt pottery. The 
form of a bigger fragmentary vessel reminds 
us of the characteristic pottery of the 
Lausitz culture. To the same settlement 
belongs a double cone-shaped spindle-
whorl as well as a flat, plane-shaped stone 
hatchet fragment (fig. 21). The latter find 
proves, that the inhabitants of the right 
Danube-side connected with the younger 
Iron Age and the «linear»-pottery also vi
sited this district. 

This supplement to the earlier described 
Early Iron Age find material from Zugló 
helps us to get a clearer picture of the 
history of settlements in the Hungarian 
capital. If we consider the Early Iron Age 
find material from Sashalom (see the above 
mentioned note) it becomes evident, that 
the south-eastern borderland of the Hun
garian capital became in the first half of 
the first millenium B. C. rather populated, 
so that further rich finds can be expected 
from here. The population which settled 
down here, became in the course of time 
members of the Eraviscan tribe, which 
played such an important part here during 
the Celtic occupation. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — 1— 3. Vessels belonging to the Baden culture. 4—5—7. Bronz-Age vessels. 6. Vessel 
belonging to the culture of bell-shaped vessels. Budapest, Zugló. 

Pig. 2. — 11—16. Early Iron Age vessels, Budapest, Tisztviselőtelep. 
Pig. 3. — 17—20. Early Iron Age vessels. 21. Plane-shaped hatchet belonging to the Neo-

lithicum. Budapest, Tisztviselőtelep. 
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SZILÁGYI JÁNOS 

AZ AQUINCUMI HELYTARTÓI PALOTA 

AZ 1941. ÉVI ÁSATÁSOK AZ ÓBUDAI HAJÓGYÁRSZIGETEN 





Az óbudai Hajógyársziget régóta úgy ismeretes, mint rómaikori 
emlékek lelőhelye. Különösen az a része, ahol az Első Dunagőzhajózási 
Társaság (DGT, DDSG) építkezései alkalmával ismételten alkalom nyílott 
arra, hogy az ókori római világbirodalom itteni rommaradványait és 
.egyéb emlékeit az évszázadok iszap- és portakarója alól újra napfényre 
hozzák. Az 1854—1857. években olyan épületeket tártak itt fel,1 amelyeket 
római fürdőknek minősítettek. Már ekkor megállapították azt is, hogy 
a sziget az ókorban összefüggött a jobbparti szárazfölddel, mert a Kis-
Dunaág medrében keresztben menő falat figyeltek meg. l /a Majd munkás
lakások építésekor kőkoporsókat találtak, amelyeket régebbi rómaikori 
sírok kőlapjaiból és téglákból állítottak össze.2 A DGT hajógyártelepén 
feltárt rómaikori fürdőromok, noha díszes mozaikpadlójuk és festett falai 
jelezték azok értékét, egyideig műemlékhez nem méltó bánásmódban része
sültek. Römer Flór is, a magyar régészet úttörő apostola és Zsigmondy 
Gusztáv, a lelkes mérnök fáradozásai eredményezték végre azt, hogy a 
DGT kiürítette az addig raktárul szolgált rómaikori fürdőromokat és 
faajtókkal, valamint lépcsőkkel látta el azokat.3 Később — amint ezt 
1941. évi ásatásunk alkalmával próbaárkainkkal megállapíthattuk —;, 
nyilván a gyártelepen észlelhető általános helyszűke miatt, ezen régebben 
kiásott rómaikori romok fölé mégis raktár- és lakóházak épültek. Több 
feliratos kőemlék is ismeretes4 a Hajógyár szigetről, valamint az egyik 
fürdőhelyiség vöröses-barnára festett, kék csíkokkal mezőkre osztott 
falán falkarcolatos felírást találtak. 5 

Ilyen előzmények után érthető érdeklődéssel vettük az 1941. év 
tavaszán a DGT akkori igazgatóságának szíves jelentését, hogy egy 
árok ásása alkalmával festett fal- és mozaikpadozattöredékeket találtak 
munkásai. Az Aquincumi Múzeum tisztviselői azonnal kiszálltak, majd 
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a gyártelep vezetőségének engedélyét is megkapták a helyszínen való 
rendszeres ásatásokra. 6 

Az úgynevezett goromba kovácsok műhelye közelében egy fás, bokros 
dombocskán I^-alakú hosszú árkot ástak ki a hajógyár munkásai, ép 
azon a területen, amelyet a régi, Zsigmondy Gusztáv-féle ásatási rajzon 
annak idején »noch nicht ausgegraben« megjegyzéssel írtak át (l.kép.), 
tehát a múlt század folyamán kikutatott teleprész tőszomszédságában. 
A hajógyári munkások és mérnökök dicséretére válik, hogy az árokkal 
nem vágták át a rómaikori mozaikpadozatot, nem mentek ennél 
mélyebbre. Azok a mozaikpadló- és festett faldarabok, amelyeket a 
földdel együtt kitermeltek, az árkot betöltő törmelékből kerültek ki, 
a hajógyár munkaárkában a mozaikpadozat sértetlenül maradt meg. 
(2. kép.)7 A hajógyártelep műhely-, lakás- és raktárépítményei, vala
mint a dombocskának légó. szempontból féltett fái és a szabadban 
lerakott vaslemezhalmazok között néhány négyzetméteres szabad közök 
állottak rendelkezésünkre, a rendszeres ásatás számára.8 A kutatás 
nehézségeit az is növelte, hogy az ásatási területen a földben rejlő, 
különböző rendeltetésű modern betontartályok, csőrendszerek, valamint 
az aknák és a mély mész- és jégveremgödrök kikerülése is állandó gondunk 
volt. Keskeny kutatóárkainkat ezért nem mindig húzhattuk meg ott, 
ahol az előző napi felmérésünk eredményeként alaprajzi kérdőjeleket 
kellett volna tisztáznunk. 

Helyrajzi tájékozásunkat biztos alapra helyezte és nagyban elő
segítette az újabban feltárt rómaikori építményeknek a múlt század 
folyamán kiásott »fürdőkhöz« való pontos hozzámérését az a körülmény, 
hogy ásatásunk elején ráakadtunk egész építménytömbünk keleti lezáró 
falának azon részére, amelyet már 1870-ben megtaláltak (1. sz. rajzon 
a »noch nicht ausgegraben« megjegyzéssel jelzett sáv alsó határán), sőt 
ez az újra való feltárás azon a jellegzetes pontján történt, ahol (II. árok) 
erre a rómaikori fal fölé, éles hegyes szögben való találkozással, a múlt 
században egy kis gázmű nyugati falát építették. (3. kép.) Ezt a kis házi 
gázművet azóta szintén lebontották és falmaradványai osztoztak a római 
kultúrréteg sorsában : a felső tele vény takaró őket is befödte. Azonban 
alaprajzát megtaláltuk a legújabban kiadott székesfővárosi 1 : 5000 
térképszelvényeken, valamint a múlt századi feltárások rajzán is. így 
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1. kép.. — Az aquincumi helytartói palotának »római fürdők« néven ismert, 
már a múlt század folyamán feltárt részei. 

Budapest Régiségei XIV. 



aztán az említett gázmű és az alatta levő római fal azonosítása, valamint 
ezen régi rajznak belehelyezése mai 1 : 5000 térképünkbe biztos műve
letté vált. Ezen helyszín-egyeztetés alapján rögtön megállapíthattuk, 
hogy az a terület, amely, bár sok akadállyal, ásatásra kínálkozik, még 
nincs kikutatva, a belsejében rejlő falak napfényrehozatala pedig a múlt 

2. kép. — A II. sz. terem mozaikpadozatáfiak vésze. 

században feltárt rómaikori építmény alaprajzának további tisztázását 
eredményezheti. Ugyanis kétségtelen, hogy 1941-ben feltárt helyiségeink 
(4. kép), összetartoznak a hajógyári »római fürdőkkel«, amelyeket már 
1857-ben és 1870-ben feltártak, mert ugyanazon épülettömb részei. 
Északon egyazon zárófalból indulnak ki helyiségei, amint ezt ásatásunk 
alkalmával láthattuk. 

Azok a falmaradványok, amelyeket 1941. évi ásatásaink folyamán 
a DGT gyártelepén feltártunk, önmagukban egy olyan építményrész 
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maradványai8,a, amelyet egyik (keleti) oldalán teljes hosszúságában 
egy folyosó kísér végig (4. térképen I. számmal jelezve). Bzen folyosó 
zárófalát az 1870. és 1941. évi ásatás folyamán együttesen 61 méter 
hosszúságban állapíthattuk meg. Teljes hossza, belvilágában számítva, 
72 méterre tehető, ha szemünk előtt tartjuk azt, hogy a múlt században 

3. kép. 
Újkori gázműfal keresztezi a helytartói palota keleti, lezáró falát. 

kiásott épületrészek meddig terjednek ki dél felé. Északi végén félkörű 
fallal képezett helyiséget hoztunk felszínre. Nem szabályos köralak a 
helyiség. Egy méteres ívszakaszonkint a sugarak hosszúságai a közép
pontból lemérve : 4-22, 4-60, 4-99, 5-36, 6-05, 6-25, 6-44, 6-59, 6-58 méter, 
majd haladványszerűen megint ugyanolyan különbségekkel csökkennek. 
Valószínű, hogy a folyosó déli végét is hasonló, félköralakú, kissé kiugró 
helyiség zárta le. Ezt a kérdést most már nem tisztázhattuk, mert a hely, 
ahová lemérésünk szerint esnie kellett volna, már beépített volt. Azonban, 
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ha a mult századi ásatás rajzába belehelyezzük 1941. évi kutatásaink 
rajzát, a régi rajzon ezen a helyen valóban egy körvonalszerű falcsonk 
berajzolását látjuk. Ezen folyosó szélessége 5-40 méter. Falainak a vastag
sága 75—80 cm. A folyosó északi végén, mielőtt egyenes irányú keleti 
határfala a félköralakú lezáró helyiség határfalaként ívszerűen kiugranék, 
egy 3-20 méter széles kapunyílást találunk. (X.) Ezen kapu küszöbjét 
6-5 cm vastag, 27 cm széles téglákkal rakták ki. A kapunyílás egyik 
oldalfalában boltívelés nyomai világosan kivehetők. Ezen az oldalon a 
folyosó egész eddig feltárt hosszában ezt az egyetlen bejárati helyet 
állapíthattuk meg, míg a folyosóból a másik oldalon, a belső helyiségsorba 
legalább hét ajtó nyílott az eddig kiásott szakaszon. Az ajtók száma 
megfelel a folyosóból nyíló szobák és termek számának. Az egyik (nyugat 
felé félkörű fallal lezárt és legszebb mozaikpadozatunkat tartalmazó) 
terem (IV.) ajtónyílását a folyosóról idővel befalazták (még a római 
korban), de ez a befalazás a két szélén olyan széles résekkel történt meg, 
hogy a festett fal vakolata és a melegvezető csőtéglasor lehullása folytán 
azonnal előtűnt a feltáráskor. (5. kép.) A folyosóból (I.) az épület belső 
helyiségsorába nyitó ajtónyílások szélessége természetesen kisebb volt. 
Kettőét pontosan megállapíthattuk : 1-90, illetőleg 2-60 méter. A folyosó 
északi végén, félkörös lezáró falán az egész építménytömb északi határfala 
(ennek vastagsága 0*90, némely helyen 1-30 méter) érintő vonalszerűén 
halad át és túl, mintegy 2-10 méter hosszúságban támpillér módján 
ugorva ki az építmény északkeleti sarkán. A támpillér és az építményt 
lezáró fal kelet felé eső külső oldalán festett falvakolat nyomait mutatja 
ma is, tehát az épület külsejét is gondozták. (6. kép.) Egyébként itt az 
épületen kívül ledöngölt, habarcsos ókori talajszintet észleltünk, mintha 
építményünk zárófalán kívül — legalább is kelet felé — gondozott 
talajú udvar létesült volna. Ez a külső, udvari (?) talajszint, méréseink 
szerint, 80 cm-rel feküdt magasabban, mint a belső helyiségek mozaik
padlói. 

Az építmény északkeleti sarkán kiugró támpillérhez építettek hozzá, 
az északi lezáró falnak mintegy folytatásaként, egy agyagbarakott falat. 
Az anyatalajon épült ez a fal, vastagsága 65 cm. Három-négy sor kő 
maradt meg belőle, a 15—15 cm-re kiugró padka magasságáig. Tizenhárom 
méter hosszúságban tárhattuk fel ezt a falat, amelyből 7-57 méter távolságra 
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4. kép. — Az aquincumi helytartói palota kiásott, keleti részének az alaprajza. 



(az említett támpillér végpontjától számítva) északi irányban egy 75 cm 
vastag fal ágazott el. Ebből az agyagbarakott falból négy darab téglát 
kiszedtünk. Az egyiken a bélyeg teljesen elmosódott, a többin a COH(ors) 
VII BR(eucorum) AN(toniniana) 9 bélyeg arra mutat, hogy ezt a falat 
az ^wfcwwws-uralkodócsalád valamelyik késői tagja : Caracalla (Kr. u. 

5. kép. - A IV. sz. helyiség keleti falában az ajtónyüást később elfalazták. 

211—217) vagy Elagabal (Kr. u. 218—222) uralkodása alatt építették 
a palotához, amikor észak felé megtoldották ezt néhány — az agyagba
rakott fal után következtetve — egyszerű kivitelű helyiséggel. Ezek a 
helyiségek nemcsak falaik felépítési módjával és a beépített téglák 
bélyegeivel árulják el, hogy későbbi hozzátoldást képeznek a palotához, 
hanem elhelyezésükben is függnek a palotától : főfaluk annak az északi 
zárófalára támaszkodik. A III. század elején épült, agyagbarakott fal 
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padkája, amelyből a felmenő fal kiindult, 20 cm-rel magasabb szinten 
feküdt, mint a palota mozaikpadozatai. 

A folyosó (I.) teljes terjedelmében fűthető volt. Fűtési rendszere 
(mint a folyosóból nyíló helyiségekben is) olyan volt, mint más római-

6. kép. — A helytartói palota északkeleti, külső sarka. 

kori építményekben : padozaton át történő központi, alsó légfűtés. 
A II. árokban a lebontott hajógyári gázmű fala keresztezi épülettöm
bünknek padozatszintig kiszedett keleti zárófalát, tehát a kultúrrétegek 
egymásfölötti elkülönülését elsősorban itt várhattuk, ezért, az építési 
rétegek tisztázása végett is, áttörtük e helyen a falazatot és a padozatot. 
Az újkori gázmű-fal alatti .rómaikori falmaradványban belül ugyan 
csak egyszeri építkezést állapíthattunk meg, de a fűtési szerkezetet 
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részleteiben tisztázhattuk. (7. kép.) A folyosó 11—13 cm vastag terrazzo-
padozata, amely az alján is simított volt, még két más vízszintesen 
elhelyezett padlórétegen nyugodott. A középső réteg ferdén rakott 
kősor, mészhabarccsal leöntve (12 cm vastag). A legalsó, harmadik 
réteg (szintén 12 cm vastag) vízszintesen lerakott kőlapokból áll. Az 
58—60 cm magas, 20—23 cm-es átmérőjű, hengeralakú, tűzálló trachyt-

7. kép. — A helytartói palota padlófűtési rendszere. 

oszlopok 43—44 cm-es térközökben elhelyezve tartották ezt a hármas
rétegű padozatrendszert. A padozattartó oszlopok 10—12 cm vastag 
terrazzo-alapozáson állottak, amely alatt bolygatatlan talajt találtunk. 
A padozatalatti űrbe az építmény szélein a talajvíz és iszap behatolt 
ugyan és sok törmeléket10 hordott be, de különben ez a padozatalatti 
hypocaustum-renàszer az egész folyosó és a folyosót kísérő helyiségsor 
alatt is teljes épségben fennmaradt, hatásuk a szemlélőben így a nagy
szerűség érzetét keltette. A folyosó (I.) falairól a vakolat általában már 
egészen lehullott. Csak elvétve találtuk meg még a nyugati, az építmény 
belseje felé eső falán a padozat alól a meleget felvezető, négyszögű 
csőtéglarendszer nyomait. A folyosó falai is festettek voltak. 
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Az észak-déli irányú folyosót változatos alakú helyiségek sora 
kíséri. Az ásatásunk alkalmával megállapított hét helyiség közül ötnek 
alakja négyszögű. Egyik terem (IV.) egyik oldalán félkörű fallal lezárt, 
végül egy helyiség (V.) szabályos sokszögű (hatszögű?). Ezek a helyisé
gek az épület belseje felé (nyugatra) különböző mélységben terjednek ki. 
A legészakibb, négyszögű terem (VI.) széles ajtóval rendelkezett a folyo-

9. kép. - A VII. sz. helyiség piskótaköves padozata. 

sót lezáró, félkörös helyiségből. Méretei : 9-6x9-3 méter. Kelet-nyugati 
irányban hosszabb. Többszínű mozaikpadozata (8. kép.) is arra mutat, 
hogy fontos szerepet játszhatott az épülettömb beosztásában. Sajnálatos, 
hogy mozaikpadozatát egy nagy mészraktár építéséért, egy kis, ízelítő, 
ajtómenti maradvány kivételével, a szakemberek értesítése nélkül, 
annakidején megsemmisítették. 

Ebből a nagy teremből (VI.) nem nyílt ajtóösszeköttetés a folyosót 
kísérő helyiségsor (északról számítva) második termébe, amely sok
szögű alakjával ötlik szemünkbe. (V.) Ellenben egy 75 cm széles ajtó-
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nyílás innen egy kis, trapézalakú szobába vezetett át. (VII.) Ennek 
a kis szobának nem volt a többi, körülötte sorakozó helyiségbe átjárója, 
tehát termünknek külön benső tartozékául fogható fel. Egyszerű, 
piskótaalakú téglácskákból rakták ki kőpadlóját. (9. kép.) Fala simán 
vakolt, festést nem észleltünk rajta. Szélessége kelet-nyugati irányban 

10. kép. — Fülke az V. sz. terem délkeleti falában. 

2-95 méter. Trapézidomú alakjában a két párhuzamos oldala 3-35, 
illetőleg 2 méter hosszú. Az ajtóval szemközti, déli lezárófala nem egyenes
vonalú, egy kissé íves. 

A hosszú folyosóból (I.) kellett nyílnia egy bejáratnak a sokszög
alakú terembe. (V.) Azonban ezt a bejáratot nem kutathattuk ki, mert 
egy modern jégverem kiásásával ennek a teremnek a belsejét és szom
szédságát a rómaikori kultúrrétegnél jóval mélyebben már régebben 
felforgatták. Még szerencse volt, hogy ezt a jégvermet úgy készítették 
el, hogy körül a római falazatot használták fel oldalfalául. A sokszög-
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alakú helyiség (V.) oldalfalaiban látható újkori téglák (csak a falak 
külsején találtunk ilyeneket) ezen újabb építkezés nyomai, mint a római 
falakban végzett javítások emlékei. Padozatából semmi sem maradt 
fenn. Belvilágában számítva két szemközti oldalfal távolsága egymástól 
7-6 méter. Egy-egy oldalfal hosszúsága 3-18—3-28 méter. A déli, szom
szédos, egyik oldalán félkörű fallal lezárt terembe (IV.) egy 2-33 méter 
széles ajtón jutottak át belőle. Ennek a teremnek (V.) a különösségei 
az oldalfalakba magasan vágott fülkék. (10. kép.) A padozatszint 
felett 1-86—2-06 méter magasságban (11. kép.) vágták ezeket a 2-24— 

0 ÔO 160 mo MQCm. 

11. kép. — Az V. sz. terem keresztmetszete. 

2-56 méteres átmérőjű körfülkéket. Hátsó körfaluk 20—35 em magas
ságban maradt fenn. Legutóbb a fitteni villa fürdőjében találtak az 
egyik helyiség falában az ajtó két oldalán épp ilyen fülkéket.11 Hadrianus 
császár villájában (Rómától keletre 27 km-re, Tivolitól délnyugatra 
3-2 km-re) 1931-ben ásatott ki a római Amerikai Akadémia egy fürdőt,12 

ahol látjuk, hogy ezek a fülkék szobrok elhelyezésére szolgáltak.13 

Csak a sokszögalakú teremből (V.) lehetett bejutni — a folyosóból 
nyíló ajtót idővel elfalazták — a következő, nyugati oldalán félkörös 
fallal lezárt terembe. (IV.) A terem egyenes, keleti oldalfala 6-70 méter 
hosszú. Ettől a faltól a falkaréj legtávolabbi pontja 7-50 méter távol
ságra van. A falkaréj nem képez szabályos félkört. Kissé lelaposított, 
sugarai 105 cm-es ívszakaszonkint mérve: 3-34, 3-20, 3-06, 2-93, 2-83, 
2-84, 2-96, 3-06, 3-20 méter hosszúak. Ennek a teremnek is fülkét vágtak 
a falába. Különlegesen csak egyet, a karéjos falba, 2 méter magasan 
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12. kép. — A IV. sz, terem nyugatig félkörös fala fülkével. 



a mozaikos padozat szintje felett, a sokszögű teremből nyíló ajtó sar
kától (nyugatra) 105 cm távolságra. A 90—95 cm átmérőjű körfülke 
hátsó zárófala 42-5 cm magasan maradt fenn. Ez is szobor elhelyezésére 
szolgálhatott. (12. kép.) 

Az utóbbi két termet nyugati oldalán trapézalakú, fedett fűtő
folyosó egészítette ki. (VIII.) Szélessége 2, hosszúsága 12—14-40 méter. 
A két teremből (IV., V.) ajtó nem nyílt a fűtőfolyosóra. Ajtaja a nyugati 
falába lehetett vágva, de egy kerítés miatt itt nem kutathattuk ki a 
helyét. A fűtőfolyosóból mindkét oldalon épültek a szomszédos termek 
padozatszintje alá tüzelőszájak, ahonnan a megmelegített levegő az egyes 
helyiségek padozata alatt szétterjedt és alulról, a padozaton át (és a 
padozat alól a falon rakott csőtéglarendszeren át oldalról is) fűtötte 
a fürdőmedence vizét és a szobák levegőjét. legjobb állapotban a sok
szögű terem padozata alá fűtő kemence maradt fenn. (13. kép.) A fűtő
folyosónak itt két és fél méter magasságban fennmaradt falazata (a pado
zatszint felett!) Magyarország legmagasabb, legjobb állapotban ránk
maradt földfelszíni rómaikori falmaradványának tekintendő. A 7—8 
cm vastag, bolygatatlan talajon létesült terrazzo-rétegre építették a 
kemence két oldalfalát, egymástól 62 cm távolságban. Hetven cm magas
ságban, a padozat szintjében történik meg a tüzelőszáj beboltozása. 
(14. és 15. kép.) Apraefurnium-ot, a fűtőaknájával együtt, a fűtőfolyosóban 
belül még külön is beboltozták, befödték. Az erre szolgáló falak alsó 
részei (a tüzelőakna két szélén) 35, illetőleg 110 cm magasságban marad
tak fenn a padozatszint fölött, de jól látható, hogy a magasabban fenn
maradt fedőfal már átmegy az ívelésbe. 

A fűtőfolyosóból egy másik kemence az egyik oldalán félkörös 
fallal lezárt termet (IV.) fűtötte. Ezt a tüzelőnyílást a terem belsejében 
közelítettük meg. A padozat átvágásával a padozatban így nyert kereszt
metszettel egyben a fűtőszerkezetet is tisztáztuk. (16. kép.) A tüzelőszáj 
alakja itt szabályosabb félkör. Sugara 36 cm hosszú. Beboltozása (a helyi
ség falában) a padozattal egy szintben itt is 37—40 cm hosszú, 5—8 
cm vastag téglákkal történt. (17. kép.) 

A futófolyosó (VIII.) nyugati zárófalát egyszer már 1870-ben 
kiásták. Ugyanekkor vált ismeretessé ezen fal nyugati, a már akkor 
feltárt helyiségekbe néző oldalának festési módjai is : különböző átmérőjű 
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13. kép. — Futófolyosó (VIII.) fűtőaknával a helytartói palotában (északi vége). 



V-2S 

vörös körlapok. (18. kép.) Ezen további, most már ki nem kutatható 
helyiségek valamelyikét füthette az a kemence, amelynek külső nyílását 
most megtaláltuk a fűtőfolyosóban. Ha a fűtőfolyosó két oldalán a 

tüzelőhelyek elosztását vizsgál
juk, a már említett tüzelőhelye
ken kívül legalább még egy 
negyediket is fel kell tételeznünk 
a fűtőfolyosó nyugati oldalán, 
az építmény belsejében, nyuga
tabbra eső helyiségek valame
lyike számára. 

A déli irányban következő 
helyiség keskeny, hosszúkás 
alakjával tűnik fel. (Ili/a) Mére
te i : 11-70x3*60 méter. Bizo
nyosan volt bejárata az egész 
épületet keleti oldalán végig
kísérő folyosóból (I.) és talán 
a fűtőfolyosóból is, de ezeken a 
helyeken a kutatást az a modern 
hajógyári építmény megakadá
lyozta, amely teljesen elfoglalta-
ennek a szobának a bel világát. 
Egy ajtónyílást állapíthattunk 
meg ebből a hosszúkás helyiség
ből, a szomszédos déli, négy
szögű terembe. (II.) Szélessége 
1-80 méter. 

A palota 1941-ben kiásott 
részének a közepét egy nagy, 
díszes négyszögű terem veszi 

igénybe. (II.) Alakja pontos négyzet ; 11-70x11-70 méteres méreteivel 
alighanem a legnagyobb helyiség az egész palotában. Különleges, köz
ponti jelentőségű rendeltetésére nemcsak nagy méretei, díszes mozaik
padozata, festett falai és középponti fekvése utalnak, hanem az is, hogy 

L 3 3 baíio la-Loltozao GEES? kül&o. holiiv 

^SSSÇBSSa k&m&ncaózoj íollLvaüUo* 

14. kép. — Az V. sz. termet (nyugatról) fűtő 
kemenceszáj és a praefurnium keresztmetszete. 
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15. kép. - Kettősen boltozott tüzelőkamra (praefurnium) a helytartói palotában 

Tíiidepest Régiségei XIV. 
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több ajtó nyílik belőle a szomszédos helyiségekbe. Mintegy átriuma a 
palotának. Az északon szomszédos keskeny, hosszúkás helyiségből 
(Ili/a) nyíló ajtót már említettük. A délen szomszédos helyiségbe 
(Ill/b) is hasonló (1-75 méter széles) nagyságú ajtónyílást állapíthat
tunk meg. A hosszú folyosóból (I.) két ajtónyílás létezésére kell követ
keztetnünk. A dísztermet (II.) a hosszú folyosótól elválasztó falban 

i: Z5 
I 1" '•''•-! 
o 10 io >o ho So 6o 70 do cm 

17. kép.. — A IV. sz. terem kemencenyílása. 

ugyanis két, egymástól 7-40 méter távolságra levő olyan, lesimított 
oldalú falmegszakítást találtunk, amelyek ajtónyílás oldalainak tekint
hetők. Sajnos, a közbeeső területet nem áshattuk ki. Mivel 7-40 méter 
szélesség egy ajtónál szokatlan lenne, ezt a 7-40 méter szélességet két 
ajtónyílás és még egy darab, a két ajtót összekötő falszakasz közt kell 
elosztanunk. Mi úgy véljük, hogy a díszterem keleti falában (a terem 
sarkaitól 3-90, ill. 4-40 méter távolságra) egy szélesebb (3-30 méter) 
és egy keskenyebb (1-70—1*80 méter széles) ajtónyílással kell számol-
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18. kép, — Festett falrészlet a helytartói palotában (már ismert). 

nunk. Valószínű, hogy nyílt ajtó ebből a teremből a negyedik (nyugati) 
oldalfalán keresztül is. Ezen ásatásunk alkalmával ezt a kérdést nem 
dönthettük el, mivel a gyár épp ezen fal vonalában már régebben egy 
belső vasúti sínpárt fektetett le. A múlt század folyamán (1870-ben) dísz
termünk ezen nyugati falát további folytatásában is kiásták. A rajz 
készítője egyáltalán nem jegyzett be ajtónyílást a nyugati (és keleti) 
határfal egész hosszában. Talán nem tartotta szükségesnek jelezni az 
ajtónyílásokat. Viszont nehéz azt feltételeznünk, hogy félszáz méter 
hosszú falban egyetlen ajtónyílás nem volt vágva, ha ez nem kerítésfal, 
hanem egy palotaépítmény belsejében az építményt teljesen átmetsző fal. 

Központi fekvésű dísztermünk (II.) mellett délen is egy olyan kes
keny, hosszúkás helyiséget (Ill/b) találunk, amilyet északi szomszéd
ságában tapasztaltunk. Méretei is teljesen azonosak (11-70x3-60 méter). 
Tm^^o-padozatát (apróratört tégladarabok, mészhabarcs és kavics
szemcsék keveréke) jó állapotban megtaláltuk (egy darabon). Ebbe a 
helyiségbe a folyosóról (I.) (2-60 méter széles) ajtó nyílt. Központi fek-
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19. kép. - A XL sz, helyiség mozaikpadozata feltárható része. 



vésű dísztermünk (II.) körül megnyilvánuló ezen szimmetrikusság 
alapján palotánk szélességét nagy valószínűséggel kiszámíthatjuk, ha 
ettől a teremtől az északi zárófalig lemért távolságot (az épület ezen 
felét alaprajzilag és méreteiben is sikerült tisztáznunk) megkétszerezzük. 

20. kép. - A XIV. sz. helyiség egyik sarka fali fülkével. 

Az északi és déli zárófal vastagságát is beleszámítva, így 75-90 méter 
szélesre kell becsülnünk palotánkat észak-déli irányban. 

Ezen szimmetrikus rend alapján, amely a palota különböző alakú 
helyiségei elhelyezésében megnyilvánulni látszik, arra gondolhatunk, 
hogy a központi dísztermet délről határoló keskeny, hosszúkás helyiségre 
(IH/b) déli irányban megint fűtőfolyosó és olyan alakú helyiségek követ
keznek a hosszú folyosó mentén, amilyeneket a központi díszterem 
fölött már ismertettünk. Nagy sajnálatunkra azonban a hajógyári 
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utak, műhelyépületek és egyéb akadályok miatt az ásó tudománya 
bizonyságaival nem deríthettünk fényt erre a kérdésre ezen ásatásunk 
alkalmával. A következő teremből (XI.) csak az északkeleti sarokrészt 
volt módunkban megkeresni. (III. árok.) A folyosóból (I.) nyíló ajtó 

21. kép. — Kettős padozat a XIV, sz. helyiségben. 

egyik sarokfalát is megtaláltuk. Ez a helyiség is mozaikos padozattal 
rendelkezett. (19. kép.) 

Palotánk alaprajzát 1941-ben tehát nem sikerült teljességében 
tisztáznunk, mert az ásatási terület már erősen beépített. A múlt szá
zadban már egyszer feltárt, ú. n. fürdőmaradványok közül két helyi
séget a topográfiai kép megvilágítása és a régen feltárt és újonnan kiásott 
részek pontos összemérése végett újra megkerestünk. Nem lepődtünk 
meg, hogy egy másik szabályos hatszögű helyiség (XIV.) romjait talál
tuk meg ismét, amelynek négy oldalfalába szintén félkörös fülkéket 
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vágtak. Azonban ezek a fülkék (átmérőik: 144 — 180 cm) a padozat 
szintje felett csak 44—48—51 cm magasságban fekszenek. (20. kép.) 
Egy-egy oldalfal hosszúsága 3-20 méter. Két szembenlevő oldalfal távol
sága egymástól 5-40 méter. A helyiség' terrazzo-padozatát a rétegek 
tisztázása végett átvágtuk. I t t az a meglepetés ért bennünket, hogy 
kettős padlót találtunk. (21. kép.) A kettős padozat együttesen 38 cm 
vastag volt. A felső terrazzo-téteg 13 cm, az alsó 5 cm vastag. A két 
terrazzo-réteg közét kitöltötték kő- és téglatörmelékkel. A tégladara
bok között bélyeges is akadt. Egyiken COH(ors) VII BR(eucorum) 
AN(toniniana) bélyeg olvasható, ami arra mutat, hogy a padozat fel
emelése legkorábban a Kr. u. III. század elején történt. Az alsó terrazzo-
réteg az any a talaj on fekszik. 

A múlt században feltárt helyiségek közül még egyet tártunk fel 
ismét, az előbbi mellett levőt. (XV.) Egy kis négyszögű (4-75x2-75 
méter) helyiségből 1-25 méter széles ajtón át egy tojásdadalakúnak 
látszó szobába lehetett jutni, amely mozaikpadozattal volt ellátva. (XV.) 
Egy múlt századi rajz ezen utóbbi helyiségek felmérését és egyiknek 
(XIV.) keresztmetszeti képét mutatja. (22. kép.) Ezen a régi rajzon a 
XIV. számú helyiségben még egy csatornafélét is látunk (kis impluvium-
mal?), amelyet azonban mi már nem találtunk meg. Összehasonlítottuk 
az egyes helyiségek padozatszintjeinek a mélységeit is. Egy felvett 
vízszintes vonal alatt a múlt században már egyszer feltárt és most 
általunk ismét kiásott helyiség padozata 226, 1941-ben megismert, 
egyik oldalán félkörös fallal lezárt termünk (IV.) padozata 229 cm 
mélyen létesült. A padozatok tehát általában azonos magasságban 
helyezkedtek el egymás mellett. 

Mielőtt palotánk régen és most feltárt részeit alaprajzban össze
illesztve, kitérnénk rendeltetése és első építési idejének tárgyalására, 
tekintsük át az ásatás folyamán nagy számban napfényre került katonai 
bélyeges téglák, mozaikpadozat — és festett faltöredékek tanulságait. 
Ezekből a lelettárgyakból természetesen az elsőnek említettek az 
abszolútértékű korhatározók, de az utóbbiak is figyelembe veendők, 
konzervatív természetük és viszonylagos korhatározó értékük mellett is. 

A falépítés technikája ezen kérdés megoldásához nem sokkal visz 
közelebb bennünket, A másutt és itt is általánosan szokásos opus incer-
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22. kép. - Régi rajz az 1870-ben jeltárt, hajógyárszigeti »római fürdő«-ről 
(XIV.—XV. sz. helyiségek). 



tum falépítés mellett több helyen láttunk palotánk falaiban opus spi-
catum (egymással szemben rakott ferde kősorok) falazási rendszert. 
Ajtónyílásokban a fal oldalát téglákból összeillesztett sörokkal rakták 
ki szabályossá. (23. és 24. kép.) Feltűnő a téglák (8 cm-ig menő) vastag
sága. Aquincum területén eddig ez szokatlan vastagság rómaikori 

23. kép. — Falazási technika a helytartói palotában. 

téglákban. Ismeretes olyan vélemény, amely a téglavastagságokból 
(azonkívül alakjukból, méreteikből és milyenségükből) korhatározó 
jellegzetességet állapít meg.14 A téglák vastagsága e szerint Augustus 
császár korában (+Kr. u. 14) átlag 4 cm és ennél vastagabb, Septi
mus Severus idejére (+Kr. u. 211) 3 cm-re keskenyedik és azután még 
vékonyabb lesz. A Kr. u. III . században ingadozók a méretek, 
de a kötőanyagrétegek vastagodnak. Ezeknek tehát ekkor nagyobb 

58 



tartási erőt tulajdonítottak, mint azelőtt. Diocletianus korában (Kr. u. 
284—305) és a IV. században a kötőanyagrétegek gyakran vastagabbak, 
mint a téglasorok. Azonban bármily tetszetősen hangzik is ez a megálla
pítás a tégla- és kötőanyagvastagságok korhatározó viszonyairól és noha 
számos esetben találóan érvényesítették ezt az elvet, mi mégis bizony
talan eszköznek tartjuk a téglák külsőleges tulajdonságaiból való kor
határozást az épületek első építésére vonatkozólag. Rómában Augustus 

24. kép. — A IIIjb és II. számú helyiségeket összekötő ajtónyílás 
fali festés maradványaival. 

császár korából ismerünk olyan épületeket, amelyekben a téglák vastag
sága 4 cm-en alul van. Caracalla (Kr. u. 211—217) korában ugyanott 
pl. látunk ismét olyan eseteket, amikor a téglák vastagsága 3—4 cm-en 
felül van. Azonban mégis vannak olyan jelek, amelyek arra mutatnak, 
hogy Nero császár (Kr. u. 54—68) uralkodásától kezdve nagy általános
ságban az egész ókori római birodalomban egységes téglavastagságok 
alakultak ki. 
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Aquincum területén eddig — a véletlen folytán — csak a Kr. u. 
II. század derekáról és későbbi időkből származó rómaikori épületek 
falmaradványait ismertük. Bzért lephetett meg bennünket a hajógyár
szigeti fali téglák vastagsága, mint — amiként ezt később kifejteni meg
kíséreljük — valamivel régebbi építmény építési anyaga. Deman és 
Wirth ezen korhatározási elve a Hajógyárszigetnél e szerint bizonyos 
mértékben igazoltnak látszik. 

L e l e t e k a p a l o t a r o m j a i k ö z t . 
Bélyeges téglák, 

A feliratos lelet anyagot csak bélyeges téglák képviselik. Feliratos 
kőemlék nem került felszínre 1941. évi ásatásunk alkalmával. A félezer 
bélyeges tégla közül legnagyobb figyelmet azok érdemelnek, amelyeken 
ez a bélyeg olvasható : (25. kép 1—13. ábra és 26. kép 1. ábra.) 

IvEG II HAD 
A 13 bélyegtípus 36 darab tégla közt oszlik meg. Ez azt jelenti, 

hogy legalább tizenhárom bélyegző készült azért, hogy a még nyers, 
ki nem égetett téglákba ilyen bélyeget nyomjanak be. A típusok egymás
közti hasonlósága rögtön szembetűnő. A bélyegzőket tehát egyidőben 
faragták ki, valószínűleg fából, mert a betűkben éles lepattogzások, 
törések mutatkoznak. Sok hasonló bélyegtípus mögött gyorsított, egy
szeri nagy építkezés rejlik. Bz a körülmény máskor fontos lehet a tégla
bélyegben megadott csapatnév-rövidítés feloldásához, illetőleg jelen 
esetben segítségünkre lesz a téglabélyeg H-betűje megmagyarázásában. 

Ha a H-betűtől eltekintünk, téglabélyegünk olvasása egyszerűvé 
válik : »LEG(io) II AD (tutrix), azaz : »a II. (segítő) legio (készítette)«. 
Azonban ezen a néhány darab téglán a legio nevében az adiutrix szó 
elé még egy H-betűt is írtak. Vegyük figyelembe, hogy az egész rómaikori 
feliratos emlékanyagban ezen aquincumi bélyeges téglák képviselik azt 
az egyetlen esetet, hogy a leg(io) I I ad(iutrix) neve egy H-betűvel 
bővült. Aquincumon belül is csak a Hajógyárszigetről ismerünk ilyen 
bélyeges téglákat.15 Mindez arra mutat, hogy valóban rövid ideig és 
csak egy helyen használták a LEG(io) II AD(tutrix) ezen különös, 
egy felesleges H-betűvel bővült téglabélyegzőit, mintha hirtelen ki
vonták volna őket a használatból. A múlt századi hajógyárszigeti ása-
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25. kép. — Az építést végző egyik csapattest (LEGio II ADiutrix, a II. segítő légió) 
tégláin olvasható bélyegek (13/a kivételével). Méretarány : kb. %. 



tások ismertetője 16 ezt az olvasást ajánlotta : LEG(io) I I HAD(riana), 
olyan értelemben, hogy a leg(io) I I Traiana nevű légió neve Hadrianus 
császár uralkodása alatt LEG(io) I I HAD(riana) névre változott 
volna át, annak emlékére, hogy Hadrianus valamikor e légió kötelékében 
szolgált mint tribunus. Mommsen szerint (CII* III 3750) csak helyes
írási hibáról van szó : adiutrix helyett hadiutrix szót írtak. Az előbbi 
feltevés már csak azért is alaptalan, mert a legio II . Traiana (»Traianus-
féle II. légió«) egyáltalán nem fordult meg Aquincumban ; a légió törzs
neve sem változhatott császáronkint. Mommsen magyarázata sem fedi 
teljesen a hátteret. A legio katonái ugyan egyszerű emberek voltak, 
akik helyesírási hibákat könnyen elkövethettek ; viszont helyesírási 
hibát ma is inkább azzal követnek el, hogy egy-két betűvel kevesebbet 
írnak a szükségesnél, a helyesnél. Azonban téglabélyegeink készítői egy 
betűvel feleslegesen többet írtak, még hozzá a szó elejére, ami szokatlan 
helyesírási hiba. Vagy talán egy vándor H-betű vei állunk szemben? 
Mint pl. a Hister-Ister, Hadrianopolis-Adrianopolis stb. szavaknál, ahol 
a H-betűt hol kiírják, hol pedig elhagyják? Ehhez a kérdéshez szóljanak 
hozzá latin-görög nyelvészeink! Mindenesetre a H-betű lekophatott elől 
azokban a szavakban, ahol megvolt írásban, de nem ejtették ki. Azon
ban az adiutrix szó elején sohasem volt néma H-betű, tehát nem volt, 
ami lekopjék és újra megjelenjék az adiutrix szó elején. Valóban — 
tudomásom szerint — sehol, másutt sem fordul elő az adiutrix szó elől 
H-betűvel megtoldva. Ezért szerintünk téglabélyegeink nem tartoznak 
azon szavak esetei sorába, amelyek elején hol kiírják a néma H-betút, 
hol elhagyják. Lényegileg már Mommsen jól látta : valóban a LEG(io) I I . 
AD(tutrix) katonái készítették ezeket a bélyeges téglákat. A H-betűvel 
való megtoldás oka azonban a mi véleményünk szerint az, hogy 
a bélyegzők készítői gyakran látták a Had(rianus) szót kiírva, ezen 
egyszerű katonák fülében ez a név: HAD(rianus) túlsókat csengett, 
sőt a név viselőjét is látták maguk között, mint tisztjüket, majd mint 
parancsnok-helytartójukat, később pedig nap mint nap hallottak róla, 
mint császárjukról. Különös téglabélyegeink mögött tehát számunkra 
szerencsés, korhatározó hiba rejlik : két hasonló hangzású szórövidítés 
összecserélése. Ezen az alapon a H-val való megtoldás kétféle módon 
történhetett meg. Egyik eshetőség az, hogy »AD(iutrix)« helyett HAD-



26. kép. — Teglabelyegek a helytartói palotát épitő csapattestek neveivel 
(a 10. sz. lelőhelye a flóriántéri fürdő).. Méretarány : kb. %. 



(rianus) szót rövidítettek a bélyegzők készítői, mert ez a szó volt 
inkább a nyelvükön ; természetesen csak a Hadrianus-korszakban tör
ténhetett ez meg. Ezen esetben I/BG II HAD téglabélyegünk voltaképen 
ezen szavak helyett állana rövidítésként : LEG(io) (secunda)HAD(rianus), 
ahol a Had(rianus) szó az ad (tutrix) szó helyett szóösszecserélési hiba
ként, rövidítéseik összetévesztése vei csúszott bele a bélyegzők szöve
gébe.17 Azonban inkább úgy történt meg a hiba, hogy a bélyegzőket 
faragó katonáknak (a légió nevéből az adiutrix szó írásának megmagya
rázásához) a munkálatokra felügyelő tiszt ilyesfélét mondhatott : úgy 
rövidítjük ezt a szót, mint a parancsnokunk (császárunk) nevét, ezt 
pedig amott látjátok (parancslevélen, a szobron), véssétek be első betűit! 
Had(rianus) neve pedig egy (valószínűleg némának kezelt, ki nem ejtett) 
H-betűvel van megtoldva elől, az AD(iutrix) szó rövidítéséhez képest. 
Azonban kérdeznünk kell, ha hiba történt, miért nem dobatták el a 
hibás bélyegzőket? Illetőleg, miért nem javíttatták ki, miért nem vakar
tatták ki azt az egy felesleges H-betűt? Mindenekelőtt megállapíthatjuk, 
hogy a hibát észrevették, a bélyegzőket nem használták sokáig, 
mert a szóbanforgó bélyeggel megjelöltén eddig összesen félszáz téglát 
ismerünk, ami valóban csekély szám tucat bélyegzőhöz képest. A hibás 
bélyegzővel már kezelt téglákat pedig úgyis beépíteni szándékoztak, 
tehát megnyugodhatott a felügyelő, hiszen azt gondolhatta, hogy úgy
sem fogja látni senki sem ezeket a téglabélyegeket a falba való beépítés 
után. Különben is AD rövidítés helyett HAD-ot írni valóban elcsúszó, 
csekély hiba alakilag. I^HG II HAD téglabélyegeink túlnyomó részénél 
(3—4., 6—10. ábra 25. kép.) a szám fölött húzott vízszintes vonalka x8 

egyébként is a Kr. u. II. századi kőemléki írás jellegzetessége. K szerint 
téglabélyegeink a korai császárkorból származnak már betűtípusuk 
szerint is. Az előbb tárgyalt hiba még közelebbi korhatározáshoz segít 
bennünket, mert az csak Hadrianus császár korában (Kr. u. 117—138), 
vagy pedig előbb, még aquincumi helytartósága idején (Kr. u. 107—108) 
történhetett, Traianus uralkodása alatt. Később látni fogjuk, hogy 
melyik időpont veendő inkább LEG II HAD bélyeges tégláink és egy
ben palotánk készítésének a korául. Mindenesetre már ezek szerint is 
LEG II HAD bélyeggel megjelölt tégláink a Kr. u. II. század első har
madában történt építkezésnek az emlékei. 
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27. kép. — A helytartói palotát építő és javító csapattestek tégláin előkerült névbélyegek. 
Méretek : kk, x/2 



Foglalkoznunk kell azzal a feltevéssel is, hátha a HAD-szó nem 
téves rövidítés, hanem tudatosan áll a H AD (rianaj-jelző helyett, amint
hogy Hadrianus császár utódai alatt a csapattestek nevét a mindenkori 
császár nevéből képezett jelzővel toldották meg, ilyenekkel : Antoniniana, 
Severiana, Gordiana, Maximiniana, Philippiana stb. ( Antoninus-alatti, 
Severus-hoz tartozó Gordianus-alatti, M aximinus-noz tartozó, Philippus-
alatti.) A HAD(riana)-jelző ezen értelmezés szerint a Kr. u. III. századi, 
császárneves jelzők előfutárja lenne. Mi még nem látjuk ezt a feltevést 
igazoltnak, de ezen felfogással is Hadrianus császár korából kellene 
származtatni szóbanforgó téglabélyegeinket.19 

Különben, ha Hadrianus császár jellemvonásait és ténykedéseit vizs
gáljuk, lehetetlennek kell tartanunk, hogy ezen császár, aki helytartó is 
volt Aquincumban, éppen városunk területén nem építkezett volna.20 

Kr. u. 107-ben mint Pannónia inferior (Alsópannonia) helytartója látta 
Aquincumban viszont azt a légiót, amelyben mint tribunus laticlavius (Kr. 
u. 93—94-ben, ma ez a szó így fordítható talán : szenátorrangú hadapród) 
a katonai tudást sajátította el. A fiatal császár jelölt nagy buzgósággal és 
kedvvel működött Aquincumban, alig két évig tartó helytartósága alatt 
megfékezte, legyőzte a túlparti, ellenségesen viselkedő jazigokat, a procu
rator-okát (pénzügyi megbízottak) ráncbaszedte, a helyőrség kebelé
ben rendet teremtett.21 Számos adatunk van arra, hogy később a császár 
Hadrianus utazásait, útjainak számos állomásán, építkezéseinek az 
emlékei jelzik. Érdekes, hogy ezen építkezéseihez saját téglaüzemeket 
szervezett, ami szintén szervezőképességeit igazolja. Sok helyről isme
retesek épp ezért téglák22 IMP HAD (25. kép. 13/a. sz. bélyegünk 
pl. Szófiából való), IMP HADRI AVG, IMP CAES HADRIANI AVG 
stb. bélyegekkel megjelölve. Az ókori világbirodalom ezen lelőhelyei 
közül Mur s a (Eszék) veendő elsősorban figyelembe. Mursa-nak Had
rianus adományozott városi jogi kiváltságot, miként Aquincum-nak is. 
Eszéken, amint ezt egy építési emléktábla is megörökítette (CHy III 
3208), igazoltan látjuk Hadrianus építkezésiésavárosalapítási dicsőséget 
kereső kedvtelését.23 Mur sa hálás lakói neki, mint városuk alapítójának 
(a halála után megistenültnek : divo- Hadriano) állítottak később egy 
oltárkövet. (CIL III 3279) Hasonló hálálkodó oltárkövet (Hadrianus 
császár üdvéért Iuppitemek állítva, ClIylII 3431) találtak Aquincumban 
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28. kép. — A helytartói palotát építő csapattestek nevei téglabélyegekben. 
Méretarány : kb. y2. • 
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is, már abból az időből, amikor Aquincum városjogi kiváltságot nyert 
Hadrianus császártól.24 A jövő ásatásainak kell tisztázniok azt a kérdést, 
hogy miket építtetett itt Hadrianus mint helytartó és császár a polgár
ságnak. Mindenesetre Hadrianus aquincumi tábori építkezésének az 
emlékeit elsősorban azokban a téglákban kell látnunk, amelyeken L,EG 
II HAD bélyeg olvasható.25 

A legio II adiutrix nevű csapattest egyéb tégláin a EEG II AD, 
LEG II ADI és LEG II bélyegeket (25. kép 14—17. sz. ábra és 
27. kép 18.—26. sz. rajz) olvashatjuk Ezek a téglabélyegek írás
jellegzetességbenáltalában igen elütnek egymástól,26 annak megfelelően, 
hogy ez a légió három évszázadon át állomásozott Aquincum erődített 
táborában. A hajógyárszigeti építmény javítási munkálataiban is részt
vehetett, tehát a fenti téglabélyegzők különböző időkben készülhet
tek és ezért különböznek egymástól. 

1941. évi ásatásunk alkalmával a legtöbb (közel kétszáz) római
kori téglán ezek a bélyegek olvashatók (27—29. kép 27—73. rajzok) : 
COH, CHO, CHOR, CHORT, COHORTIS, COHORTS, CHRTS, 
CHRTIS, COHRTIS, CHORTIS, COHRS. Ugyanebbe a csoportba tar
tozik a COHRT téglabélyeg is, amely ugyan a Hajógyárszigeten eddig 
nem került napfényre, de Aquincum egyéb helyein 27 már előfordult. 
Az előbbiek az előző századi hajógyárszigeti ásatások eredményeiként 
és Pannónia más táborából részben már ismeretesek voltak az 
irodalomból.28 

A felsorolt téglabélyegek közül az első (COH : 27. kép 27—28. rajzok) csak 
két, hasonló betűtípusban, került elő, tehát a kevés darabszámot is tekintve, csak 
rövid ideig lehettek bélyegzői használatban. A CHO bélyeget négyféle bélyegzővel 
(27. kép 29—32. rajzok) nyomták be a nyers téglaagyagba. A betűtípusok 
egymás közt szintén hasonlóságot árulnak el, e szerint a bélyegzők 
egyidőben készültek, illetőleg csak rövid ideig használták ezeket a bélyegzőket is. 
CHOR téglabélyegeink (27. kép 33—37. rajzok) már valamivel nagyobb darab
számban szerepelnek. Ötféle betűtípusukhoz ötféle téglabélyegzőt kell28 a felté
teleznünk. CHORT-nak olvasott téglabélyegeink (28. kép 38—41. rajzok) vége 
részben letört, hiányos, tehát idecsatolásuk részben bizonytalan. Utóbbi két típusra 
is érvényes az a megállapítás, amelyet az egész sorozatra leszűrtünk : bélyegzőiket 
nem használták sokáig. Ez a téglabélyeg : COHORTIS (28. kép 42. és 44. sz. 
rajzok) két hasonló bélyegtípusban szerepel anyagunkban, az ép típus igen nagy 
darabszámban. A COHORTS bélyegváltozat egyetlen tégladarabon (28. kép 43. rajz) 
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29. kép. — Az építést és a javításokat végző csapattestek tégláinak a bélyegei. 
Méretarány : kb. y2. 



fordult elő, úgyszintén a CHRTS (28. kép sz. 45. rajz), COHRS (29. kép 71. sz. 
rajz) és CHRTIS téglabélyeg is. A COHRTIS téglabélyeg (28. kép 4 6 . - 4 8 . sz. 
rajzok) háromféle, hasonló betűkből összetett bélyegzővel került néhány 
darab téglára. Szintén rövid ideig és egyidőben voltak ezek a bélyegzők is haszná
latban. A CHORTIS bélyeg (28 . -29 . kép 50—70. és 72. sz. rajzok) egymagában 
közel száz tégladarabon szerepel. Számos, sokféle bélyegzővel nyomták be a tég
lákba ezeket a bélyegeket, mintha ez a teglabeh'-eg-szöveg lenne az alapul szolgáló 
mintabélyeg, a többi pedig csak származék. 

Azokat a téglákat, amelyeken ilyen: COH, CHOR, CHORT, 
COHORTIS, CHORTIS, COHRTIS stb. bélyeg volt olvasható, úgy 
ítéltük meg eddig, hogy azok egy meg nem nevezett cohors (nem római 
polgárokból felállított, önálló gyalogos zászlóalj, ötszázas vagy ezres 
létszámmal) készítményei, bélyegtik tehát így egészítendő ki : (ex 
officina) COH(ORTIS), azaz : »A cohors műhelyéből«. Igen szokatlan 
a római, katonai, felirattári formanyelvben, hogy a csapattest nevéből 
még a csapatszám, népnév megjelölését is elhagyják,29 de az bizonyos, 
hogy ilyen esetek (kivételesen, elvétve) a római birodalom feliratos kő-
és bélyeges téglaemlékein előfordultak. így egy galliai téglán30 csak 
COH bélyeg három betűje látható (ez a téglabélyeg is ép, tehát nem a 
bélyeg csonkulásáról van szó). Britannia tartományból is megemlít
hetünk példákat : pusztán IvHG, C és CH rövidítések valamelyikéből 
áll néhány, egyébként ép angliai római téglabélyeg,31 amelyeket, ha 
feledékenységet tételezünk fel a bélyegző készítői részéről, a következő
kép oldhatunk fel: LEG(ionis), C(ohortis), C(o)H(ortis). Ügy látszik, 
ezen kivételes esetekben elfeledték kivésni azt, hogy milyen számú és 
melyik népből felállított csapattest kezeskedik a bélyegző benyomásá
val a téglakészítmények jó minőségéről és a kiszabott mennyiség elkészí
téséről. A téglabélyegzésnek ugyanis az ellenőrzés és kezeskedés volt 
a célja. A bélyegző szövegében úgy kellett a csapattest nevét, sorszámát, 
nemzetiségét stb. rövidítésekkel megfogalmazni és kivésni, hogy hatá
rozottan kitűnjék, hogy a római birodalom mintegy harminc légiója 
és száz cohors-a és ala-]a (utóbbi : nem római polgárokból felállított 
önálló lovas zászlóalj, ötszázas vagy ezres létszámmal) közül melyik 
végezte az illető közmunkát, építkezést vagy erődítési munkálatokat. 
Kzért kételkednünk kell abban, hogy a fenti elszigetelt és különben is 
kérdéses esetek százszámra, rendszerben és sorozat, haladványszerűen 
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30. kép. — Téglabélyegek az aquincumi helytartói palota falaiból. Méretarány : kb. y2. 
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ismétlődnének meg a most tárgyalt hajógyárszigeti bélyeges téglákban. 
Egy cohors tisztjei sem működhettek egyetemlegesen ilyen hiányos 
bélyegzőkkel. Ki kellett volna vonni a használatból a hiányos bélyeg
zőket. Vagy talán arra kell gondolnunk, hogy a csapattest sorszáma 
és népneve mégis benne rejlik a COH(ORTIS) szavakban? 

Amennyiben egy olyan ásatás leletstatisztikájából, amelyet még 
folytatnunk kell, következtetni lehet, hajógyárszigeti palotánk romjai 
közül, a romok törmelékéből és a falakból kiszedett COH, CHO, CHOR, 
CHORT, COHORTIS, CHORTIS, COHRTIS stb. bélyegekkel meg
jelölt téglák között a következő statisztikai képet állapíthatjuk meg : 
legtöbb darabszámmal szerepel a CHORTIS, azután sorban csökkenő 
darabszámmal a COHORTIS, CHOR és COHRTIS téglabélyegválto
zatok következnek.32 A COH, CHO, CHORT, CHRTS, CHRTIS, COHRS 
bélyeges téglák statisztikailag elvétve szerepeltek hajógyárszigeti tégla
anyagunkban,33 A fenti statisztikai kép szerint a látszat az lenne, hog}' 
kezdetben az első bélyegzőn a CHORTIS és COHORTIS bélyeget véstek 
ki, amelyből a hibás másolások útján, időnkint kopott le egy-egy betű, 
amíg (az ókori bélyeggyűjtők örömére?) eljutottak a COH és CHO végső 
alakokhoz. Azonban ez a kényelmes magyarázat, bármily egyszerűnek 
látszik is, mégsem elégíthet ki bennünket. 

Ezen bélyegcsoport ugyanis nemcsak Aquincumban fordul elő, hanem 
képviselve van más római táborhelyeken is az ott napfényre került téglá
kon :34 így UlcisiaCastra (Szentendre), Brigetio (Szőny), Vindobona (Bécs), 
Campona (Tétény) és a transaquincumi3 5 hídfő (Eskü-tér) erődített táborai
ban. Már csak ezért sem igen lehet egyszeri feledékenységgel megmagya
rázni a cohors sorszáma és népneve elmaradását a szóbanforgó téglabélye
gekből.36 Több táborhelyen ugyanazt a helyesírási és feledékenységi hibát 
nem követhették el, és hibás bélyegű téglákat nem szállíthattak más 
táborhelyre. A COHORTlS-bélyegsorozatban is bernirejlik a cohors 
sorszáma és népneve, amely ezeket a téglákat készítette. Ebbe az 
irányba való kísérletezésre jogosít fel bennünket néhány megfigyelé
sünk, amelyeket téglabélyegcsoportunk némely típusánál észlelhetünk. 
A CHORTIS és COHRTIS típust eredetileg a betűk közé tett 
pontok két vagy több szó rövidítéseire tagolták szét. Egyik típusnál37 

a COH (28. kép 48. rajz és 26. kép 2. ábra), másiknál a CHOR (28. kép 
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50. sz. rajz, 26. kép 3. ábra), kettőnél pedig a CH (29. kép 58. és 
66. sz. rajz, 26. kép 4-5 ábra) betűk után vehető ki szóelkülönítő pont. 
Ez a pont különösen az utóbbi kettőnél félreérthetetlen. Szinte azt álla
píthatnék meg, hogy a CH után tett pont alakult először kis körré, kis 
o-betűvé, aztán további nagyobbodás (másolás) folytán nagy O-betűvé 
vált. A 29. kép 66. sz. rajzon bemutatott téglabélyegtípus különben is 
behatóbb megfigyelést érdemel. (26. kép 5. ábra.) Ez nem is annyira 
CHORTlS szónak olvasandó, mint inkább a következőképen: CHOREIV. 
A 27. kép 28. sz. rajzon ábrázolt típusunk harmadik, H-betűjében 
pedig határozottan belekapcsolva rejlik egy kis L-betű, a bélyeg tehát 
ezen betűkre különítendő szét : COH L. (26. kép 6. ábra.) Az első négy 
betűben teljesen a 28. kép 55. rajzon bemutatott típushoz (CHORTlS 
bélyeg, R és T betű fejére állítva) hasonló, tehát ezen téglabélyeg
csoportba tartozó, a 29. kép 73, 60—61. sz. rajzokon közzétett típusaink 
(26. kép 7—9. ábra) már egészen világosan tolvashatók : CHOR II A 
(R-betű megfordítva) rövidítésekre elkülöníthetően. [Aquincumi Múzeum 
téglabélyeg s(egéd) l(eltár) 91. szám.] Az utóbbi két típusnál a (II.) csa
patszám felett még a korai császárkorra jellemző, vízszintesen fektetett 
vonalka is megjelenni látszik. 

Már másutt,38 még a hajógyárszigeti leletanyag ismerete előtt, 
megkíséreltem, hogy ebből a téglabélyegcsoportból kivegyek néhány 
típust, a COHRTIS, COHRTI, COHRT változatokat, új értelmezéssel 
egy határozottan megnevezett csapattestnek, kísérletképen a COH (ors) 
PR (ima) TH(racum) (equitata), ill. S(agittariorum) (a thrákokból fel
állított I. gyalogos íjász csapattest) nevű bennszülött gyalogezrednek 
tulajdonítva azokat. Más téglabélyegen is előfordult a »prima« csapat
sorszámnak I számjegy helyett betűkkel és pedig ligaturában, egybe-
kapcsoltan R-betűvel való rövidítése. így egy esztergomi téglabélyeg39 

(ALA R IS) negyedik, R-betűje kétségtelenül P, R és I betűk hármas 
monogrammjának olvasandó, ahol az R-betűt felül az I betűvel meg 
is magasították kissé. Az új komáromi Jókai Múzeumban találtam egy 
olyan téglát (lsz. 293.), amelynek a bélyegében (COHRTIS) az R-betűt 
felül szintén megmagasították az I-betű szárával, ami valószínűvé teszi, 
hogy ennél a bélyegnél is felfogható az R-betű a P, R és I betűk egybe
kapcsolása gyanánt. Az aquincumi nagyobb katonai fürdő (thermae 
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maiores, a Flórián-téren) romjai közül előkerült egyik téglának a bélyege 
(28. kép 49. sz. rajz: COHPTR, a P-betű fejére állítva) magától kínál-
kozóan a következőképen oldandó fel: COH(ors)P(rima) T(h)R(acum), 
már pedig ez a flóriántéri bélyegtípus is beletartozik — írásjellegzetes
ségénél fogva — szóbanforgó téglabélyegcsoportunkba. (26. kép 10. ábra.) 

Egy cohors I. Thracum (Germanica civium Romanorum equitata) nevű 
bennszülött, részben lovasított gyalogezred Pannónia tartomány más 
részében hagyott hátra bélyeges téglaemlékeket (lh. Annamatia-
Pusztabaracs és Cjjh^novoi-Burgenae), CH. I. T. C. R és COHPT-betűk-
kel.40 Ezek a téglabélyegek biztosan az említett cohors készítményei, 
az alábbi kiegészítéssel: COH (ors) P(rima) T(hracum), C(o)H(ors) 
I T(hracum) C(ivium) R(omanorum). A COHPT bélyegtől pedig a 
COHRT téglabélyegig csak egy kis vonalka a különbség, amely már 
megteremtené a kapcsolatot a COH(ORTIS) bélyegsorozattal. A meg
nevezett thrák cohors történetét és állomáshely-változtatásait azonban 
a Kr. u. II. század derekáig pontosan, évtizedenkint ismerjük. Eddig az 
ideig más tartományokban táborozott, később pedig, a II. század végén 
és a III. század folyamán, amikor Pannónia inferior tartományba került 
(amelynek a fővárosa Aquincum volt), ennek déli részében működött. 
Bölcske, Baracspuszta és Novi-Banovce azok a helyek, ahol emlékei 
kerültek napfényre.41 Ezektől északra (így Aquincumban sem) nem 
találtak eddig ettől a csapattesttől feliratos kő- vagy téglaemléket. 
COH(ORTIS) téglabélyegeinket tehát nem származtathatjuk tőle.42 

Ezért már előbb is más thrák cohors-ia, a cohors I Thracum (equitata) 
nevű csapattestre gondoltunk a COHRT és COHRTIS téglabélyegek 
feloldásánál, amely a Kr. u. II. század folyamán Pannónia inferior 
(Pannónia keleti része a Balaton-Vértes-Pilis hegység vonaláig) tarto
mány eddig ismeretlen táborhelyein állomásozott.43 Önmagában véve 
kiegészíthetnők az előbb említett téglabélyegeket egy harmadik thrák 
cohors : a cohors I Thracum sagittariorum nevére is (ezzel még a bélyeg 
végén levő S-betűre is kapnánk magyarázatot). Ez a cohors a Kr. u. II. 
század derekán Dacia-han (Erdély) táborozott. Arra azonban nincs 
adatunk eddig, hogy előtte és utána hol állomásozott. Tehát megfor
dulhatott volna Aquincumban is a II. század elején, amely időből 
COH(ORTIS) téglabélyegeinket származtatjuk. 
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Azonban a legújabban előkerült, hasonló, hajógyárszigeti tégla
bélyegeken észlelhető pontok, szóelválasztó jelek alapján más csapat
testek neveit is tekintetbe kell vennünk ezen bélyegek feloldásához. 

így a CHoREIV bélyeg feloldásául (29. kép 66. sz. rajz, a kis 
o-betűnek látszó írásjel pontnak veendő) ezt a nevet ajánlom: Cfo)H(hors) 
PR(ima) ETV (reorum, Ituraeorum helyett) (sagittariorum), a COH. 
RTIS bélyegnél : COH (ors) PRI(ma) I(turaeorum) S(agittariorum) 
kiegészítést, a CHOR.TlS44 bélyegeknél (különösen: 28. kép 50. sz. 
rajz, az I szám T-betűszerűen való megfej élése a korai császárkor írás
jellegzetessége) : C(o)HOR(s)I I(turaeorum) S(agittariorum) feloldást. 
Hz a csapattest, a cohors I (Augusta) Ituraeorum sagittariorum (a szíriai 
ituraeus-okhól felállított, Augustus-jelzővel kitüntetett, I. íjász gyalogos 
csapattest) a Kr. u. 80—102 években katonai elbocsátólevelek tanúsága 
szerint 45 biztosan Pannónia tartományban állomásozott, de már Kr. u. 
110-ben Dacia csapatlistájában sorolták fel. Pannóniai táborhelye eddig 
ismeretlen volt. A fenti időközben (kb. Kr. u. 80—kb. 110) megfordul
hatott és építkezhetett Aquincumban. Egyébként is a Duna-Tisza közén 
lakott ellenséges lovasnép (jazigok) ellen, a Duna alföldi partjával 
szembeni határszakaszra, tudatosan hozott ide az ókori Róma a kis
ázsiai puszták nyilazó népeiből felállított íjászcsapatalakulatokat. 

A COHRT és CHORT bélyegek feloldását tehát a hajógyárszigeti 
típusok ismerete birtokában is a következőképen kíséreljük meg : 
COH (ors) PRI(ma) T(hracum), C(o)HO(rs) PRI(ma) (Thracum). 

1941. évi hajógyárszigeti ásatásunkból megismert CHORIIA (29. kép 
73, 60—-61.) bélyeg kiegészítése kétségtelenül : C(o)HOR(s)II A(lpino-
rum). Ez a csapattest a Kr. u. I. század közepén Mur sa (Eszék) 
táborában állomásozott, azután Lugio (Dunaszekcső) erődítményében. 
A Kr. u. 133 utáni évekre Pannónia superior (Nyugatpannónia) tartomány 
seregébe tartozónak igazolják ezt a csapatot a katonai elbocsátólevelek.46 

Táborhelye itt Cirpi (Dunabogdány) lehetett. A Kr. u. I. és II. század 
fordulóján elfoglalt táborhelyét nem ismertük eddig, pedig közben is 
még mindig Pannoniában állomásozott. A hajógyárszigeti 47 C(o)HOR(s) 
II A(lpinorum) téglabélyeg arra mutat, hogy ebben az időközben 
(Kr. u. I. század vége, II. század eleje) esetleg Aquincum volt a tábor
helye, de legalább annyit igazol, hogy ezalatt megfordult és építkezett 
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a tartományi fővárosban is. Igen fontos ponthoz érkeztünk el ezzel 
fejtegetéseink során. A CHORIIA téglabélyeg egész típuscsoportját, 
a COH(ORTIS) bélyegsorozatot teljes egészében az említett kor
szakaszba (I—II. század fordulója) utalja. 

Most tárgyalt téglabélyeg-csoportunkból végül még a COH-típusra 
kell visszatérnünk, amelyben a H-betű második, függőleges szárába 
egy 1-betűt látunk belekapcsolva. (26. kép 6.) Ezt a következő betűkre 
tagolhatjuk szét : CO H L. Melyik csapattest neve rejlik ezen mono-
grammban? Mindenesetre egy Lrkezdőbetűs nevű népből felállított 
cohors-ról lehet szó. Ha végigtekintünk az ilyen cohors-ok történetén 48 

és állomáshely-változtatásain, csak egy jöhet számításba : a COH(ors) 
I L(usitanorum), amelyről igazolva van, hogy (a Kr. u. 60—167 évek
ben, katonai elbocsátólevelek alapján) Pannoniában, illetőleg Pannónia 
inferior tartományban táborozott.49 Táborhelyeit azonban eddig egy
általán nem tudtuk megnevezni. Ezen téglabélyeg alapján valószínűvé 
válik, hogy egyik táborhelye Aquincum volt, de legalább is egyszer meg
fordult itt és építkezett. Egyik megelőző táborhelye talán Délpannoniá-
ban keresendő, mert az a veteranusa, akit Kr. u. 85-ben bocsátottak el 
a tényleges szolgálatból, a z'asz-néptörzsből származott. (A Középdráva 
vidékén lakott ez a nép.) 

A CHO, COH, CHOR, CHORT, COHRT, COHRTlS, CHORTlS, 
COHORTIS, CHRTS stb. téglabélyegek rövidítései mögött e szerint több 
cohors, gyalogos segédcsapat-alakulat munkája rejlik az óbudai Hajógyár
szigeten. Megnevezhettük pl. a cohors I Thracum sagittariorum, SL cohors 
I Ituraeorum sagittariorum, a cohors II Alpinorum és cohors I Lusitanorum 
nevű csapatokat.50 Sajnos, még nem tudunk éles válaszfalat vonni a 
cohors I Thracum sagittariorum és a cohors I Ituraeorum sagittariorum 
téglabélyegei 51 között. 

De ha több, különböző csapattest között oszlanak meg ezek a 
téglabélyegek, miért képeznek szemmelláthatólag egyazon csoportot, 
sőt szinte egy sorozatot? Ennek csak az lehet a magyarázata, hogy ez 
a négy-öt cohors hadgyakorlat vagy közmunka (építkezés!) végett 
jelent meg a helyszínen (a Hajógyárszigeten), ahol helytartói parancsra 
versenyt dolgoztak és katonáik egymás bélyegzőit is látták, amikor 
bélyegzőiket készítették. Az egybevont, gyorsított munka keretében 
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történhetett meg, hogy egyik-másik bélyegző (így p. o. a CHO, CHOR 
bélyegek) értelmetlen hiányosságban, félig késztilt el és így került alkal
mazásba. A Kr. u. II. század első évtizedeiben mindegyik megnevezett 
cohors-nál lehetséges aquincumi táborozást feltételezni.1 Ha ehhez még 
azt vesszük számításba, hogy a trónörökös Hadrianus Kr. u. 107—108-
ban Aquincumban helytartóskodott és mint ilyen Pannónia inferior 
csapatainak a főparancsnoka volt, elsősorban arra kell gondolnunk, 
hogy ezeket a cohors-okat hadgyakorlat és építkezés 52 végett ekkor 
rendelte Aquincumba az a Hadrianus, akinek később is, a császári trónon 
a hadgyakorlat-tartás és az építkezés szenvedélye volt. 

Már másutt, a hajógyárszigeti ásatások eredményeinek ismerete 
előtt, kimutathattuk,53 hogy a COH(ors) I AL(pinorum) (equitata) nevű 
gyalogos csapattest, a Kr. u. I. és II. század fordulóján Aquincum tábo
rában állomásozott. Egyik támpontul ehhez a megállapításunkhoz az 
a bélyeges tégla szolgált, amelyet az óbudai ásatások alkalmával (a Kór
ház-utca és Szél-utca sarkán) találtunk : COH A betűkkel (az A-betű első 
szárába belekapcsolva egy L-betűt). Hajógyársziget-i palotánk romjai 
között is felszínre hoztunk egy típusban teljesen azonos téglabélyeget 
(29. kép 74. sz. rajz és 26. kép 11.) Tehát ez a cohors is résztvett a hajó
gyárszigeti palota építésében. Viszont ennek a téglabélyegnek a COH 
(ORTIS) sorozatba való belekapcsolódása [a COH(ORTIS) csoport több 
tagjával íráshasonlóságot árul el] még inkább erősíti a COH (ORTIS) 
csoportról előbb levezetett53a korhatározásunkat. 

A COH I. VLP. P és CoH I VLP P ANT téglabélyegek (29. kép 
75. és 76. sz. rajz) feloldása : COH (ors) I ULP(ia) P(annoniorum), 
illetőleg: COH (ors) I ULP(ia) P(annoniorum) ANT(oniniana). Ezen 
bélyegeken az L-betű az egyik P-betűbe, illetőleg az U-betűbe van bele
kapcsolva ; az A, N és T-betűk pedig monogrammá vannak összeillesztve. 
Ettől a csapattesttől már előbb is ismertünk bélyeges téglákat, még
pedig túlnyomórészben Aquincum-ból és elvétve a Szentendre közelében 
levő hunkadombi őrtoronyból. Az ANT(oniniana) jelzős bélyegekkel 
megjelölt téglák egyáltalán Caracalla vagy Elagabal (Kr. u. 211—217, 
ill. 218—222) császárok korában készültek. Ezek a téglák tehát (jórészt 
a romok közti törmelékből kerültek ki) azt igazolják,54 hogy épületünket 
— amely e szerint a Kr. u. III. századig fennállott — még ezen század 
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elején átjavították és kibővítették. Hz a cohors (Ulpius Traianus-tó\ 
a pannonokból felállított I. gyalogos csapattest) különben, amelynek 
a Hajógyárszigeten is közel félszáz bélyeges téglája került napvilágra, 
a Kr. u. II . és III. században is megfordult, táborozott és építkezett 
Aquincumban. 

Azonban a javítás munkáját nem egyedül végezte a III . század 
elején ez a cohors, hanem a COH(ors) VII BR(eucorum) nevű csapat
testtel (a breucus-dkból felállított VII. gyalogos csapattest) egyetem
ben, esetleg ezen cohors téglaszállítmányai felhasználásával. Sőt utóbbi 
csapatalakulat jóval nagyobb számú bélyeges téglát épített be palotánk 
falaiba, mint az előbbi. Valamennyi téglabélyege végén megtaláljuk a 
korhatározó (a III. század elejére utaló) ANT(oniniana) jelzőt (29-30. 
kép 77—80. rajz), amelynek a jelentése : »Antoninus császárhoz tartozó«. 
Tehát ez a cohors csak a III. századi (úgy látszik, általánosabb) 
javítás alkalmával működött közre palotánk karbantartásánál, esetleg 
kibővítésénél és átalakításánál.55 

Húsz darab téglán az EX ER PAN INF bélyeget találtuk (típusai : 
30. kép 81—87. sz. rajz). Kiegészítése: EXER(citus) PAN 
(noniae) INF(erioris), azaz : (készítette) Pannónia inferior (tartomány) 
hadserege. Egyes bélyegtípusokban a második E-betű az x-betűbe, 
másokban az A-betü és az I-betű az első N-betűbe van belekapcsolva. 
Ilyen bélyeges téglák is kerültek már napfényre a Hajógyárszigeten 
a múlt században, amint az irodalomban56 feljegyezve találjuk. Tehát 
az egész tartományi hadsereg egyetemlegesen is (a tartományi központi 
téglaüzem készítményeinek ideküldésével) résztvett palotánk építésében 
vagy javítási munkálataiban. Bizonyos, hogy ilyen közmunka mögött a 
helytartó utasítása (csapatösszevonás?) rejlik, tehát katonailag fontos és 
sürgős építkezések számára vetettek EX ER PAN INF bélyeges téglákat. 
Készítésük kora : aKr.u. II.—III. század, amíg Pannónia két részre oszlott. 

Az alsópannoniai sereg névbélyegzőjétől eredő bélyegek azok a 
monogrammok57 is (30. kép 88. rajz), amelyeket (két típusban) egy 
tucatnyi téglán találtunk. EXERCEE PANN INFER rövidítések 
betűi vehetők ki5 8 a monogramm vonalaiból. 

1941. évi hajógyárszigeti ásatásunkból három darab magángy ári 
bélyeges tégla került elő. Mindegyikre egyazon bélyegzővel (31.—32. 



kép.) nyomták be ezt a bélyeget: AVRELIVS CORIALIS FECIT 
(két sorban). Az irodalom59 tud arról, hogy az esztergomi reáliskolában 
is őriztek egy ilyen bélyeges téglát. Azonban tekintettel arra, hogy az 
ugyanott akkor őrzött (ma már nem tudnak a reáliskolában ezekről 
a bélyeges téglákról) többi tégla (bélyegeik: CHORIV, COHORII, 
COHIV BR?) erősen emlékeztet a hajógyárszigeti bélyeges téglákra, 
feltehetjük, hogy az Esztergomban őrzött AVRELIVS CORIALIS 

31. kép. — Aurelius Corialis 32. kép. — Egy magántéglagyár tégláinak 
tégláinak a bélyege. X/.L. a bélyege a helytartói palotából. y2. 

FECIT bélyeggel megjelölt tégla is az óbudai Hajógyárszigetről került 
el a múlt század folyamán (a többiekkel együtt) egy műgyűjtő segít
ségével az esztergomi reáliskolába. 

Az AVRELIVS CORIALIS FECIT bélyeges tégla e szerint szintén 
aquincumi, hajógyárszigeti különlegesség, amely eddig máshonnan nem 
ismeretes. Maga a név sem fordult még elő a római birodalom ismert 
feliratos emlékein. A megnevezett mester működési idejét, korát sem 
volt módunkban megállapítani. 

Meg kell még emlékeznünk kétféle bélyeges tégláról, amilyeneket 
ugyan 1941. évi ásatásunk alkalmával nem találtunk a Hajógyárszigeten, 
de az irodalomból, illetőleg leltárkönyvi feljegyzésből tudjuk, hogy 
ugyaninnen származnak. 

így a múlt században a Hajógyárszigeten került napvilágra LEG 
XI CL PF-bélyeges tégla is. A bélyeg kiegészítése : LEG(io) XI 
CL (audia) P(ia) F(idelis).G0 Hzalegió (Claudius-íéle,kötelességteljesítő, 
hűséges "XI. légió) Kr. u. 106-ig Brigeüo (Űjkomárom) táborában állo-
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masozott, Kr. u. 114-től pedig már Moesia (ma: Szerbia, Bulgária) 
tartományban működött. Tehát kizárólag Kr. u. 106 —114-ig fordulha
tott meg és építkezhetett Aquincumban a Hajógyárszigeten.61*A leg
szerencsésebb korhatározás ez, egy évtizednyi terminus post quem és 
ante quem közé szoríthatjuk ezen bélyeges tégla készítésének az idejét. 
Néhány előbbi téglabélyeg-típusunkkal együtt tehát ez a (sajnos, jelenleg 
csak irodalomból ismert) bélyeges téglánk is igazolja, hogy a Hajógyár-

33. kép. — A helytartói palotán javítást végzett 
LEG(io) II ITAL(ica) bélyeges téglája. 

szigeten a Kr. u. II. század első éveiben nagy és sürgős építkezés folyt. 
Az egyes csapattestek történetében kínálkozott időszakaszok össze
egyeztetéséből ismételten azt állapíthatjuk meg, hogy ez a nagy épít
kezés Aquincum-ban akkor ment végbe, amikor Pannónia kettéválása
kor Aquincum tartományi fővárossá lett, Hadrianus elfoglalta szék
helyét mint első helytartó, és méltó hajlékot kellett itt építeni a hely
tartóságnak, azaz : Kr. u. 107-ben. Azt nehéz elképzelnünk, hogy az 
igényes Hadrianus nem építtetett volna magának egy megfelelő, díszes 
helytartói palotát, amikor itt még egyáltalán nem volt ilyesmi. 

Az Árpád-Múzeum (jelenleg a Zsigmond-téri polgári iskola gyűj
teménye) letétjeként62 került az Aquincumi Múzeumba még 1930-ban 
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egy tégla a következő bélyeggel: LEG II ITAL (33. kép, az Iy-betű 
és az A-betű ligatúrát képez), a LEG(io) II ITAL(ica) nevű légió 
készítménye, amelynek a lelőhelye a megtaláló szerint a Hajógyársziget 
volt. 

Ez a légió a Kr. u. 165—172. években63 fordulhatott meg Aquincum 
táborában, bélyeges téglánk tehát azt igazolja, hogy némi javítási 
munka ekkor is végbement a Hajógyárszigeten. Ha a Marcus A melius 
császár korabeli (Kr. u. 161—180) folytonos háborús zavarokra gon
dolunk — amelynek egyik főszínhelye épp A quincum vidéke volt —, 
nem lep meg bennünket, hogy ekkor valami károsodás palotánkat 
is érte. 

Viszont feltűnő jelenség hajógyárszigeti romjainknál, hogy az I. 
Valentinianus császár korából (Kr. u. 364—375) Pannónia sok más 
helyéről nagy számban ismeretes tiszti és parancsnoki bélyeges téglákból 
(Frigeridus, Valentinus, Jovinus, Ursicinus stb. nevekkel) egyetlen 
darab sem ismeretes eddig palotánk falaiból. Hz nem lehet az ásatások 
eddigi előrehaladása mellett puszta véletlen, tehát annyit megállapít
hatunk ebből a negatívumból is, hogy palotánk a IV. század derekán 
talán már nem részesült karbantartásban. 

Bélyeges téglákon kívül apró leletként csak egy egyszerű agyagmécs 
került napfényre 1941. évi ásatásunk alkalmával palotánk romjai63/a 

közül. Fenekén kétsoros bélyeg: CRESCB. Ez a típus Pannoniá
ban a Kr. u. I. század végétől a IV. századig élt, tehát a korhatá
rozásban nincs segítségünkre. 

Annál jelentősebbek a palota belső díszítésének ránkjutott marad
ványai : a mozaikpadozatrészek és a festett falak töredékei. 

M o z a i k p a d o z a t o k / 
1929-ben még méltán tarthatták a legnagyobb és legszebb, fenn

maradt rómaikori mozaikpadozatnak hazánk területén a balácai (Vesz
prém m.) villa fogadótermében (9-80x8-25 m) a padozat egy részét 
borító mozaikot, amelynek a nagysága 8-52x5-42 méter volt.64 Pannó
nia eddig ismert kb. 400 mozaikjával az ókori római birodalom neveze
tesebb tartományai közé sorozható, ilyesféle elsőség tehát Pannonián 
belül jelentős értéket jelent. Az utóbbi években Pau'lovics István Szombat-
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helyen Szent Quirinus vértanú-püspök bazilikájának a romjai között 
tárt fel jelentős mozaikpadozatot.65 Az óbudai Hajógyárszigeten most 
kikutatott palotarészünkben a terep különböző természetes és mester
séges akadályai miatt csak egy termet tárhattunk fel egészen, amelyet 
mozaikpadozat díszített. I t t eredetileg az egész padozatot mozaik 
borította, de egy részében kiszedték kövecskéit, úgyhogy mi már csak 
6-60x5-05 méter nagyságú darabját találtuk meg sértetlen állapotban. 
Már egy ilyen nagyságú mozaikpadozat is impozáns, nagyszerű látvány. 
Azonban 11-70x11-70 méter hosszú oldalakkal rendelkező központi 
dísztermünk is teljes nagyságában mozaikpadozattal volt ellátva. 
Nagyon sajnálatos, hogy ebből a mozaikpadozatból, amely pedig kétség
telenül a legnagyobb lett volna a hazánk területén eddig feltárt római
kori mozaikok között, csak annyit ismerhettünk meg, amennyit meg
mutatott nekünk belőle két keskeny kutatóárok. Majd az ásatás befe
jeztével ezeket is be kellett temetnünk.66 A palota másik, négy szög
alakú nagy terme mozaikpadozatát már hiába akarnánk kiásni, mert 
már mi is csak kiszedett helyét találtuk, pedig 9-60x9-30 méteres oldal
méreteivel ez is felülmúlta volna nagyságban a balácai villa mozaikját. 

Az a mozaikpadozat is, amelyet teljes egészében sikerült kiásnunk, 
különös figyelmet és elismerést érdemel. Tisztán mértani elemekkel 
töltötték ki mezejét, de olyan találékonysággal, amely a katonai lak
helyhez és kordivathoz méltó egyszerű és komoly mozaikképben tuda
tosan törekedett érdekesség felkeltésére. (34—35. kép.) 

Első benyomásunk az, hogy X-betű szárai és ezen betű középpontjában 
elképzelt merőleges irányaiban egymásba kapcsolódó kör- és tojásdadidomok 
füzérei futnak szét a mozaikmező szélei felé. Az egyes füzérekben két-két nagyobb 
tojásdad idomra következik egy-egy kisebb kör. Ezek a körfélék úgy fonódnak 
egybe, hogy találkozásaik által világosszínü gömbkétszögek (hat-hat darab egy-egy 
tojásdad- vagy körvonalon) és ezeken belül sötétszínű, hat ívoldalas csillagidomok 
keletkeztek. Utóbbiak a tojásdad vonalakon belül egyenlőtlen oldalakkal rendel
keznek és három-három, sötétszínű, ívoldalas trapézre és közepükön egy-egy, 
ugyancsak ívoldalas, világosszínű háromszögekre (gömbháromszögek) bonthatók 
fel. A füzérek körein belül az ívoldalas hatszögek (csillagok) közepén pedig kis 
X-betűk (ha úgy tetszik, egyenlőszárú keresztek) vannak kirakva. A quincunx 
formában elhelyezett négyes kockacsoportokat egy-egy magános kocka kapcsolja 
össze (9x10 cm kiterjedésben), másutt a középen négyes, a négy sarkon hármas 
kockacsoportok alakítják ki a keresztet, átlóirányba esetleg még egy-egy össze-

82 



34. kép. — A IV. sz. helyiség padozata (délkeleti sarok). 

kapcsoló kockát iktat tak be. Nagyobb (21x21 cm) keresztforma is előfordul, 
ahol a quincunx négy sarkát még megtoldották egy-egy hármas-négyes kocka
csoporttal. (36. kép.) Kgyik körön belül négy darab borostyánlevélből tevődik 
össze ez a kereszt, közepén négy kocka csoportjával. A levelek hossza 8—9, leg
nagyobb szélessége 7—9 cm. Kigörbülő száruk 3—5 kockából van kirakva. Az 
egész mezőt egyszerű, világos egyenes vonal zárja le a szélein. 

A mozaik és a falak közti keskeny sávot (szélessége 38-5, ill. 63-5 cm) 
simán, díszítés nélkül hagyták meg. Ezen a mozaikszegélyen csak a két 
ajtónyílás előtt alkalmaztak díszítést. 

A később befalazott ajtó előtt három-három szembenéző, világosszínű, íves
oldalú körcikket kapcsol össze egy szintén világosszínű körlap. (34. kép.) Kzen 
körcikkek magassága 37-5, legnagyobb szélessége 36-5 cm. A középső kör sugara : 
19 cm. A mindvégig meghagyott ajtó előtt öt darab, balra fordított S-betű tölti 
ki a küszöb és a mozaikmező közti sávot. (35. kép.) Kgy S-betű szárainak szélessé
gei : 18, 19, 20 cm. Az S-betűk nem érintkeznek, legalább 1 cm-es köz marad 
közöttük. Mind a két ajtónyílás előtti mozaikszegélyt szintén egyszerű, egyenes 
keretvonal határolja téglalap alakban. 

83 



35
. 

ké
p.

 
—

 A
 

IV
. 

sz
. 

te
re

m
 é

sz
ak

ke
le

ti
 

sa
rk

a.
 



Feltűnő, hogy az elfalazott ajtónyílás előtt meghagyták az ajtó 
elé járó pótmozaiksávot, azután is, hogy az elfalazás megtörtént. 
Ez magában véve bizonyítja, hogy mozaikpadozatunk díszítési módja 
őseredeti változatlanságában áll előttünk, ahogy a palota építésekor 
megtervezték. Később legfeljebb kijavították, ha erre szükség volt, 
de semmi tervezési változtatást nem eszközöltek rajta. 

Ez a mozaikkép, noha tisztán és nyugodt elrendezésben mértani 
díszítő elemekből tevődik össze, korántsem tesz ránk untató hatást. 

36. kép. — A IV. sz. terem mozaikpadozatában a körök közepén kirakott díszítés. 

Szemünk talál elemezni valót, a benyomás eleven, amelyet a mozaik 
kifejt reánk. A tervező művész nemcsak a kialakított mértani idomok 
sokféleségével éri el ezt a hatást, hanem az egész mező középpontjának 
és szerkesztési eljárásának tudatos elrejtésével is. 

Mert ez a kép, amelyet az előbb leírtunk, csak látszólagos, amelyet a művész 
elénk akart vetíteni. A mozaikmester klasszikusan egyszerű szerkesztési módját 
mi is kihámozhatjuk a sokféle köridom füzérrendszeréből, amely azért egyáltalán 
nem nyugtalanító labirintus rendszertelenség. A mozaikkészítő művész tervezetébe 
először nagy köröket és ezeken belül kisebb, koncentrikus köröket (átmérőjük 
58—60, ill. 120 cm) rajzolt be. A megtervezés észak-déli beállításban történt. 
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így nézve a mozaikrajzot, látjuk, hogy ezek a kettős, koncentrikus körök pontosan 
egymásmellé helyezve, négy teljes vízszintes sorban sorakoznak egymás mellett 
és fölött. A nagy körök közt maradt közökkel a világosszínű gömbháromszögek 
maguktól kialakultak. Alul és felül még megkezdett a mester egy ötödik és egy 
hatodik koncentrikus körsort is, de ezek a sorok magasságban már csak felerészben 
rajzolódhattak ki, mert végetért a rendelkezésre álló díszítendő mező. Ennek 
keleti, baloldalán az első nagy köröknek egy negyed, illetőleg három negyed részei 
maradtak le, váltakozva, tudatosan, mintha azt akarná a művész érzékeinkkel 
elhitetni, hogy az egész mozaikkép még minden irányban továbbterjed, de egy 
ablakon át csak az egyenes keretvonalakkal behatárolt részét láttatja velünk. 

A nagy körök közt maradt háromszögalakú közök középpontjaiból történt 
aztán meg a gömbkétszögeknek körívekkel való előrajzolása, 42—44 cm-es 
sugárral. Tehát valójában nem körte-, tojásdadvonalon alakultak ki a váltakozva 
következő, kisebb és nagyobb gömbkétszögek, hanem körvonalon. A gömbkét-
szögek 61x17 , illetőleg 30x8-3 cm méretűek. 

Ugyanezen mozaikmester elgondolására és stílusára utal a központi 
díszterem (II.) mozaikpadozata, amelyből azonban csak ízelítőt sikerült 
kiásnunk és bemutatnunk. (2., 37-39. kép.) Ezt is világos és sötét (sárga 
és kék, kékesszürke) kövecskékből rakták ki, mint az előbbit. 

Világosszínű gömbhengereket, gömbcikkeket, félköröket, ívoldalas hatszöge
ket és sötétszínű félgömbszeleteket, valamint a keretmezőben sötét sávokkal 
(sz. = 4—4-5 cm) elválasztott világosszínű négyzeteket és téglalapokat látunk 
ezúttal mesterünk keze- alól kikerülni. A szegélymezőben kialakított négyszögek 
méretei : 29 X 31—32, 29—30 X 65 cm. A gömbhengerek nagysága : 39-5 X 73-7 cm. 
A félgömbszeletek hossza : 62—63, legnagyobb szélessége : 18-5 cm. A kiásott 
kis részletek alapján szerkesztési eljárását nem állapíthatjuk meg. Mindenesetre 
a művész a mozaikmezőt egyenes vonalakkal 32 cm széles zónákra osztotta (az 
előbbi mozaikmezőt is így osztotta be a mester a nagy körök számára). Ezekbe 
a sávokba egymástérintő, 75-5 és 30-5 cm tengelyekkel rendelkező félellipsziseket 
rakott ki egymás mögött, amelyeknek a vonalai, a szomszédos zóna félkörvona
laiban folytatódva, hullámvonalat képeznek. (39. kép.) 

Egy másik padozatnak szintén csak töredékét lehetett kiásnunk. 
(19. kép.) Sötétszínű (kék, kékesszürke) kövecskékből rakott mezőből 
világosszínű, nagy piskótaalakok világlanak ki. Ezen piskóták hosszú
sága 84-7, legnagyobb szélessége 35 cm. Ügy látszik, hogy négy-négy, 
derékszögű négyszög átlói szerint csoportosított piskóta-alak sorakozott 
a padozat díszes mezejében és töltötte ki a mozaikképet. 

Az egyik mozaikpadozatnak csak az ajtóküszöbmenti pereméből 
találtunk meg egy darabot. Világosszínű (sárga) mezőből sötétszínű, 
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37. kép. — A II. sz. terem mozaikpadozatának részlete 



keresztben rakott amazonpajzsokon belül váltakozóan világos- és sötét
színű kockákból összerakott sorokból álló ú. n. Salamon-kulcsok fona
dékai rajzolódnak ki. A világosszínű részek a sárga szín különböző 
árnyalatait (narancs, okker) mutatják, szintén váltakozó sorokban. 
A kétféle díszítő elem találkozásánál még egy-egy világosszínű amazon
pajzs, ú. n. pelta körvonalai is kialakultak. Három ilyen, nagy 
vonalaiban tekintve görbülthegyű kampós keresztalakot sikerült meg
találnunk, de bizonyos, hogy ez a díszítés is hosszú sort képezett erede
tileg. (8. és 40. kép.) Ennél a mozaiknál tehát, az előbbi, csak kétféle : kék 
és sárga (világos és sötét)-színű mezőket tartalmazó padozatoktól el
térően, még további két más színű rész különült el a belső fonadék
rendszerben. 

Mozaikpadozatok készítési idejét tisztán díszítőelemei és beosztása 
alapján nehéz megállapítani. Ugyancsak bizonytalan mesgyén járunk, 
ha ezek nyomán keressük keletkezési helyét. A mozaikművészet ugyanis 
a legkonzervatívebb volt,67 amely klasszikus díszítőelemeit sokáig alkal
mazta és időnkint felújította. legtöbbször csak tágabb időhatárok közé 
lehet szorítani a mozaikok készítési idejét a technika, díszítés és stílus
beli kivitel alapján. Egyik vélemény szerint minél kisebbek a kövecskéi, 
minél finomabban végzik az árnyékolást és a színek átmenetét, annál 
korábbi időből lehet származtatni.68 Köztudomású, hogy az ókori római 
világbirodalom tartományaiban a mesteremberek a birodalmi kultúr-
központok művészeti mintakönyvei után dolgoztak és annyira a biro
dalmi stílusdivatok irányítása alatt állottak, hogy a helyi mozaik
műhelyek (pl. Camuntum-han, Poetovio-ban és Emona-ban Pannónia 
városai közül) nagyon ritkán fejlesztettek ki új díszítő elemeket a kapott 
minták alapján.69 Az pedig megkönnyíti feladatunkat, ha nem kell 
számolnunk helyi, tartományi irányzattal és stílussal is, hanem elégséges 
összeegyeztetnünk mozaikunk tulajdonságait az egyes korszakok álta
lános stílusízléseivel. Ha ez így van, szabadságunkban áll a szomszédos 
tartományok mozaikpadozatai körében megállapított időrendi szabályo
kat pannóniai mozaikjainkra vonatkoztatni. legutóbb pl. a svejci 
rómaikori mozaikokkal kapcsolatban szögezhették le az általános irány
vonalakat a mozaikpadozatok pontosabb korhatározását70 illetőleg. 
E szerint a mozaikok kora meghatározásához mindenekelőtt a mozaik 
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38. kép. — Részlet a II. sz. terem mozaikpadozatából. 



39. kép. - Részlet a II. sz. terem mozaikpadozatából (töredék). 



40. kép. — Részlet a VI. sz. terem mozaikpadozatából. 



széldíszítésének a módja irányadó, mert ebben a mozaikkészítő önállóan 
járt el, míg a főmező mintázását vagy alakjait mintaképek után készí
tette. A svejci mozaikok kutatója szerint figyelembe kell venni a színe
zést, a szerkesztést és esetleg az alakmegválasztást is. 

A mozaikok körében általános történeti és fejlődési felosztást is 
megkíséreltek felállítani. így Gauckler az alexandriai vagy augustusi 
(a Kr. u. I. század végéig tartott volna), a római vagy antoninusi (Kr. 
u. II—III. század) és az ókeresztény vagy constantinusi korszakot 
különböztette meg.71 Azonban ezt a szétválasztást maga sem tartotta 
abszolút érvényűnek. Meggyőzőbb időrendi szétválasztást végzett 
Krüger a németországi rómaikori mozaikok között.72 A koracsászárkori 
(kb. Kr. u. 100, Hadrianus uralkodásáig) mozaikok jellegzetességei 
e szerint : uralkodó a világosszínű alap, egyszerű mértani idomokból 
képeznek nyugodt mintákat és a mezőt egyszerű formákra osztják fel ; 
emblémák még csaknem egészen hiányoznak és amikor (Kr. u. 100 körül) 
ezek divatba jönnek, kezdetben csak a középképre szorítkoznak ; be
osztási vonalként nem a későkorra jellemző szalagfonadékot (voltakép 
ferdén lefektetett és összekapcsolt S-ek végtelen sora) alkalmaznak, 
hanem egyszerű vagy kettős fekete vonalakat ; az említett szalag
fonadék ugyan kivételesen már pompeji mozaikon is előfordult, de csak 
mint bekeretezes. A németországi rómaikori mozaikok II . korszakában 
(Kr. u. II. század derekán) — Krüger szerint — a mezők ferde beosztása 
a mintázásnak erősebb mozgalmasságot és nyugtalanságot kölcsönöz, 
alakos képek gyakrabban szerepelnek és a szalagfonadék is gyakoribb.73 

A IV. fejlődési korszakban (Kr. u. 200—250) a szalagfonadék (Flecht
band) már az egész mezőt uralkodóan felosztó, önálló értékű díszítmény, 
tehát már nem puszta keretezés ; a mező most már nem díszítmény és 
alakos kép váltakozása, hanem ekkor már egyszerűen alakos képekre 
oszlik, a mértani díszítmények pedig a mozaikmező szélére szorulnak 
vissza. Az V. korszak (Kr. u. III . század vége és az egész IV. század) 
nem szerves továbbfejlődése az előző időknek. A constantinusi renaissance 
a legjobb régi mintákig tekint vissza, a szalagfonadék uralmának ekkor 
végeszakadt és újra megjelennek az egyszerű feketevonalas elválasz
tások és a mértani idomok,. de pl. a nyolcszögek és a rombuszok egyen
lőtlen oldalúak.74 Nálunk, Pannoniában Nagy Lajos általában hasonlóan 

92 



látta a rómaikori mozaikok fejlődési menetét. Rámutatott arra, hogy 
Emona-ban (Laibach) a Kr. u. 238. évi tűzvész után létesült mozaikok 
díszítése túlnyomóan mértani jellegű, tehát a római birodalom késői 
szakaszában visszahatásként visszatértek a klasszikus mértani díszítő 
elemekhez, a korábbi, növényi díszeket alkalmazott festői irányzatokkal 
szemben.75 Ez a visszahatás nyilvánult meg pl. a későókori stobii 
mozaikokon is.76 

Van olyan vélemény, hogy a színezés milyensége is jellemző lehet 
valamely korszakra. A korai római császárkor mozaikjain pl. általában 
a fekete, sárga, vörös és fehér színek szerepelnek. A keretdíszítésben 
a világos színeket csak a III . 
században alkalmazzák, míg 
a korábbi mozaikok színezés
ben inkább sötétek.77 Külön
ben a rómaikori mozaikok 
vagy kétszínűek vagy több-
színűek. Előbbiek színei 
fehér-fekete, illetőleg sárga és 
vörös. Utóbbiak színei a két-
színűekre felsorolt színek és 
azok keverékszínei. 

E g é s z e n f e l t á r t n a g y 41. kép. - Memoirs of the Amer. Acad, in Rome 
mozaikunk (34—35. kép.) XIIL PL 10- Fie- 3 utdn-
mintázásával teljesen azonos 
mozaikpadozatot nem ismerek az irodalomban. Azonban számos, 
elgondolásban hasonló mozaikra van alkalmunk hivatkozhatni, 
így pl. Imola-ban (Gallia Cisfadana) fekete és fehér kövecskékben 
úgy metszik egymást körök, hogy minden körvonalon négy-négy gömb-
kétszög (de egyenlőek) alakul ki és a körök középpontjai körül is meg
találjuk a pontokból kirakott quincunx-ot.1% Egy ilyen itáliai mozaikot 
Lugli Augustus császár korából (4- Kr. u. 14) származtatott,79 Blake pedig 
többet is, legkésőbben a Kr. u. II . század első feléből.80 Blake összegyűj
tött, koracsászárkori mozaikjai közül az egyiken az egymást metsző 
körök közepén a keresztek is úgy megvannak, mint a mi mozaik
padozatunkon. (41. kép.) Az említett analógiák között olyanok is vannak, 
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amelyeknek készítési idejét pontosabban és biztosabban tudjuk. Az 
egyiket a pompeji ásatások hozták újra napfényre,81 a másikat a Had-
rianus-íéle villában Tivoli mellett. 82 (42. kép.) A Kr. u. I. század közepén 
épült Korinthosban az a villa, amelyben a mozaikpadozat hasonló 
díszítő elemeket mutat 83 be nekünk. Egy zliteni mozaik, amely a Kr. u. 
I. századból való, néhány díszítő elemét tekintve, szintén emlékeztet 
palotánk ezen díszes83/a padozatára. Meglepő rokonságot árul el a mi 
mozaikunkkal egy kölni mozaik, amely Krüger szerint Kr. u. 100 körül 
készülhetett.84 (43. kép.) Egy eleusisi villa hasonló mozaikpadozata 
sem lehet a kísérő körülmények alapján későbbi, mint a Kr. u. II. szá
zad.85 Mozaikunk tehát általános jellegével olyan mozaikokkal rokon, 
amelyek legkésőbben a Kr. u. II . század derekáról származhatnak, de 
törzsük a Kr. u. I. és II. századok fordulójára utal.86 

A fordított S-betűk sora (mozaikunk szegélyén, az ajtónyílás előtt) 
voltakép a későbbi kétszálas szalagfonadék (Flechtwerk, Bordüre) őse, 
előzménye, amely e szerint szintén a korai császárkorra mutat. (35. kép.) 
Ha ezeket a fordított S-betűket egy kissé ferdén megdöntjük és közelebb 
hozzuk egymáshoz, máris előttünk van a későbbi korszakokban foko
zatosan nagyobb szerephez jutott kettős, majd négyes szalagfonadék.87 

Másik mozaikpadozatunk, amelyet derékszögű négyszögeket mutató, 
95 cm széles szegélymező keretez (44. kép.) és mintázása hasonlóan 
körökkel való játék (37—39. kép.), szintén olyan jellegzetességeket 
árul el, amelyek legkésőbb a Kr. u. II. század derekára utalnak. így a 
derékszögű négyszöges mozaikszegély másutt a Hadrianus-íéle villá
ban 88 (45. kép.) és egy plovdivi fürdőben 89 (utóbbi is biztosan a II. 
században épült) talál a legközelebbi analógiákra. (46. kép.) Mozaikunk 
félkörszeletei pedig legközelebb a szombathelyi Iuppiter-Iuno-Minerva 
templom mozaikpadozatában a szegélysáv középső mezejében ismétlőd
nek meg. (Utóbbi mozaikot Nagy Lajos a Kr. u. II. század közepéről 
származtatja.90) 

Ü. n. amazonpajzsok (pelta)-ból és Salamon-kulcsokból (fonott 
kereszt, két-két O-betű összefonása, bölcseség-motívum néven is isme
retes) összetett díszekkel ékesített mozaikunkkal kapcsolatban (8., 
és 40. kép.) csak távolabbi analógiákra mutathatunk rá. Magában véve 
mindkét díszítő elem ősrégi és századokon át alkalmazott ornamens a 



42. kép. — Memoirs of the Amer. Acad, in Rome XIII. 
PI. 9, Fig. 3 után. 

mozaikmúvészetben, külö
nösen a ftelta. Olykor, mint 
az egyik hajógyárszigeti 
mozaiknál is valószínűleg 
ez lehetett a helyzet, az 
egész mozaikmezőt pelták 
töltik ki. A legváltoza
tosabb ezen díszítő elem 
kiképzése és csoportosítása. 
A kiképzési és a csoporto-
sítási sajátosság lehet kor
határozó. 91 Ügy látszik pl., 
hogy sötét négyszög körül sötét kövecskékből rakott pelták (kampóé 
kereszt alakban, több sorban egymás fölött) a Kr. u. II. század első 
felének a divatját jelentik.92 A Salamon-kulcs vagy keresztfonadék 
keletkezését egy pompeji mozaikon figyelhetjük meg, ahol a két szalag 
még nem fonódik össze, hanem kereszt alakban egymásra vannak he
lyezve.93 Ez a díszítő elem a késő rómaikori mozaikokon egyre jelen
tősebb helyet kapott.94 Sötétszínű kampós kereszt közepén gyakran 
találunk világosszínű, egyszeres kereszt fonadékot, 95 de a nélkül, hogy 
ezen összetétel által pelták alakulnának ki. íEz már a fdíszítő elem 
leegyszerűsítése a későbbi mesterek kezében, 
mozaik, amelynek az 
emblémájában négy kam
pós kereszt látható, négy
szögben elhelyezve — kö
zepükön egy-egy kereszt
fonadékkal —, a kereszt
szárak végeiben egy-egy 
egyszerű peltával.96 (47. 
kép.) Aquincumi palotánk 
mozaikpadozatán látható 
/><?/to-keresztfonadék dísze
inkkel ez az angliai római
kori mozaik még mindig 

Erre utal egy rudstoni 

43. kép. - Arch. Anz. 1933. évf. 659. I. 2. kép után. 



csak távoli rokonságot mutat, de közelebbi példáról nem tudok. Mozaik
művészünk viszonylagos eredetisége és önállósága, tervező- és rajzkészsége 
különösen ennél a mozaiknál domborodik ki. Azonban dicséri mestere vagy 
megrendelője ízlését és talán független díszítőkészségét ú. n. piskótás 
mozaikunk is. (19. kép.) Tudomásunk szerint csak egy ostiai mozaik
padozat 97 emlékeztet erre elgondolásban, amelyen bábuornamensek 

44. kép. — A II. sz. terem mozaik-padozatának a pereme 
(északnyugati sarok). 

szintén négyes csoportokban, átló irányában vannak elhelyezve. (48. kép.) 
Ez az ostiai mozaik nem későbbi a Kr. u. II. századnál. 

A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a múlt századi ásatások 
folyamán is tártak fel mozaikpadozatot palotánknak akkor kikutatott 
részéből. (49. kép.) Ezen mozaikpadozat darabjai részint Bécsbe kerültek 
a császári gyűjteménybe, részint a Magyar Nemzeti Múzeumba.98 Egy 
hasonló, hegyüknél és íves oldalukkal szembeállított körcikkekből össze
tett mozaikot a Kr. u. III. század elejéről (?) származtattak.99 

Mozaikjaink kövecskéi kivétel nélkül természetes kőfélék. A sötét 
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szín (fekete, kék, sötétszürke) sötétfeketeszínű 
mészkő, illetőleg dunabogdányi bazaltszemcsék
ből tevődött össze, a sárga szín vastar talommal 
megfestett mészkőkockákból, a vöröses narancs
szín erős vastar ta lmú mészkődarabkákból, végül 
a sötét sárga szín is mészkőszemcsékből áll .1 0 0 

A mozaikszemcsék általában 7—9 cm vastag 
terrazzorétegbe vannak beágyazva. 

F a l f e s t é s z e t i maradványok . 
Palotánk romjai között a törmelékréteg

ben többszáz, kisebb-nagyobb festett vakolat
töredéket találtunk. Öt helyiség falának az alsó 
részén eredeti helyén megmaradt a festéssel 
díszített vakolat. Palotánk helyiségeiben tehát 
a falakat festés ékesítette, talán minden helyi
ségében. 

Palotánk falfestészetéről elsősorban a falon 
eredeti helyükön megmaradt töredékek nyújta
nak elképzelést. (24, 50—55. képek.) A I l l / b 
számú helyiségben az egyik sarokban megmaradt 
a festett fal alsó része. (24. és 50. képek.) 

A fal vörösszínű talapzatrészét felül feketeszínű, 
vízszintesen futó csík zárja le. A tulajdonképeni fal-
mezőt hol magasabban, hol lentebb elhelyezett, három
színű sávozással körülhatárolt, derékszögű négyszög
alakú keretmezőkkel tagolták, mintha festmények 
felakasztásához előfestették volna a falat, megjelölve 
a képkeretek helyét. A középső falmező színe : sötét 
vöröses-barna, ugyanilyen a bekeretezett rész is. 
A keretül szolgáló három csík színei : fehér, kék 
és fehér. A keretbefoglalt színmezőt a szobasarok 
megfelezi. A vörösszínű fallábazat magassága és 
a bekeretezett, teljes szélességben megmaradt színmező szélessége 
eltekintve) 35—35 cm. 

A X I . számú helyiségben az egyik falon szélesebb 

(a kerettől 

felületen 
maradt meg i» situ ez a rendszerű falfestészet. A különbség csak 
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annyi a két fal díszítése között, hogy az 
előbbi falon a bekeretezett színes négy
szögek részint közvetlenül a fal lábazatát 
lezáró vízszintes fekete csíkon állottak, 
részint ettől 20 cm magasságban helyez
kedtek el, utóbbi helyiségben azonban leve
gősebb a bekeretezett színmezők elren
dezése: egyik sem támaszkodik a fal lábazatát 
lezáró fekete csíkra, hanem ettől 22-5, ille
tőleg 35 cm magasságban mind fentebb 
lebegnek a falmezőben. (51. kép.) Egyéb
ként vörösszínűek. A magasabban elhelye
zett keretes mezők szélesebbek : 70 cm (a 
kerettől eltekintve) szélesek. Az egyik 
oldalán félkörös fallal határolt, mozaik-
padozatos teremben (IV.) a keretezett szín
mezők távolsága egymástól tíz cm. A IV. 
sz. teremben is szegényes nyomok marad
tak fenn a falfestészetből. (52—54. képek.) 

A falsarok it t is bekeretezett színes mezőt felez meg. A fal lábazata vöröses
barna, a keretül szolgáló csíkok színei a fehér-kék-fehér csoporton kívül fekete
kék-fehér-vörösbarna-fekete színeket is fel
mutatnak. A fal-lábazat 30 cm magas. A kere
tezett színmezők a fal lábazatát lezáró fekete 
csíkból indulnak ki. Részint ötös csíkkal van
nak keretezve, mégpedig úgy, hogy a csíko
zás legalsó, ötödik sávját a fal lábazatát felül 
elhatároló, hosszú, vízszintes fekete csík 
képezi. 

A II. számú helyiség falán (55. kép.) 
a zöldszínű, közép fali mezőt, amely derék
szögű négyszögalakú lehetett, 10+4 m/m széles, 
fehér-f-bordószínű páros csík választja el a 
középmező körül futó, 68 % széles sárga 
sávtól. Kzt különböző nagyságú, változatos 
raizú, barnás foltokkal szórták be. Alul ,„ , , , , ' • .* , , J-' 

J 47. Kep. — Journal of Roman studies 
20 % széles, egyenes fekete csík, jobbról 24. kötet, XI. táb. után. 

46. kép. — Annuaire de la bibi. nat 
et du musée nat. de Plovdiv 1937—9, 

êvf. 15-7. I. Fig. 27 után. 



oldalt 4 + 1 0 % széles, bordó+fehér páros 
csík zárja le. A két színmező sarkát 4 m/m széles 
bordó csík köti össze. A fal lábazatát és 
oldalsó peremét bordó színre festették. A meg
maradt festett falrész méretarányait a kép 
jobb szélén a melegvezető csőtéglák jól 
szemléltetik. 

A többszázn}d falfestménytöredék nagy 
része (amelyek a törmelékből kerültek nap
fényre) ezen in situ talált falfestészet rend
szerébe tartozik. Az idesorolandó töredékeken 
a csíkok szélességeit összehasonlítva, kitűnik, 
hogy a csíkok szélességét a mester nem vezette 
mindvégig szabályosan. A csíkok szélességei 
a nagyságfajta szerint 5—10, 16—22, 30—35, 
40—44 %-es határok között ingadoznak. A 
színek általában kiválóan fénylő állapotban 48. kép. 
maradtak ránk, kivételt csak a fekete sávok Memoirs of the Amer. Acad, in Rome 
képeznek. Úgy látszik, hogy számos vakolat- XIII. Pl. 70, Ftg. 4 után. 
töredéken a fekete festék erősen lekopott és 
helyén az alapszín tűnt elő. 

Azonban a falfestmény töredékek alapján ehhez a sima, keretezett színmezős 
falfestészethez meg kell még állapítanunk a következőket. (I^ásd az 56—57. 
képeket.) A bordó és vörös színek mellett gyakran jelenik meg sárga színben is 
a falmező, ritkábban pedig zöld vagy kék színben, sőt kivételesen rózsaszínben is. 
Az egyes színmezőket olykor pettyezés tarkítja. így sárgásbarna mezőt zöld fol
tokkal, bordó mezőt pedig zöld vagy rózsaszínű pettyekkel szórtak be. Előfordul 
zöldszínű mező töredéke barna pettyekkel, sárga mező bordó foltozással. Ezen 
pettyezés tudatosan történt. Nem lehet arra gondolnunk, hogy egyszerűen a később 
festett, a fal felsőbb részein alkalmazott festőanyag festés közben ráfröccsent 
az alul már megfestett színmezőre. 

A falsíkokat tagoló egyes csíkok színválasztásában és szélességében nagy 
változatosság nyilvánul meg, ha a többi festett faltöredéket is figyelembe vesszük. 
Fekete színen kívül egyenlő arányban fehér, sárga, kék vagy bordó színűek azok 
a 2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 25, illetőleg 27 % széles csíkok, amelyek vagy külön
böző színmezőket választanak el vagy ugyanazon színmezőt tagolják. A színek 
összeválasztására jellemző, hogy p. o. bordó falszakaszt fehér, fekete, sárga vagy 
kék csíkok osztanak meg. Olykor a színmezőben végigfutó színes csík derékszög
ben megtörik. Ilyenkor a derékszögnél megváltozik a szín : a fehérszínű csík 
sárgában vagy feketében folytatódik, a fekete szín bordó mezőben kéknek ad 
helyet. Előfordul, hogy a bordó mezőt két párhuzamosan haladó, 8 % széles fehér 
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49. kép. — A megelőző ásatásokon feltárt mozaikpadozat 
az aquincumi helytartói palotában. 

és kék csík osztja két részre, amelyek egymástól 74 % távolságra futnak. Vörös 
falmezőt keskeny kék csík, sárga színmezőt 4—7, illetőleg 21—25 % széles barna 
csík tagolja. Az egyszínű falmezőket gyakran egymás mellé festett páros csík 
osztotta meg. így bordó mezőben fehér és sárga ( 7 + 2 0 % széles) vagy fehér és 
kék ( 8 + 1 8 % széles) csíkok futottak egymás mellett. Az egyik vakolattöredék 
tanúsága szerint utóbbi színekből összetett páros csíkra (2 % széles) egyes kék 
csík merőlegesen húzva tagolta az egyik bordó falmezőt. A sárga falmezőt egyes 
faldarabok bizonysága szerint fehér és kék (7 + 35 % széles) vagy fehér- és bordó
színű (8—13, illetőleg 47 %, olykor 7 + 1 0 % széles) páros csíkok osztották meg. 

Kgy faltöredék arról tanúskodik, hogy négyes, egyenlő közökben haladó 
bordó csíkozás ( 6 + 1 0 + 7 + 7 % széles) tagolta az egyik sárgásbarna falmezőt. 
A csíkok közt a távolságok : 1 0 + 1 7 + 9 %. Az egyik bordószínű falszakaszt pedig 
(10+35 + 2 5 + 1 0 % széles) fehér-kék-sárga-fehér színű négyes csík szelte át. 

A különböző színű falmezők elválasztó csík nélkül is találkoznak. így p. o. 
bordó mező vörös falszakasszal. leggyakrabban (7, 9, 12 vagy 23 % széles) fehér
színű egyes csík kapcsolta össze a különböző színű falmezőket a faltöredékek 
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tanúsága szerint. Egyes fehér 
csíkon át kerülhettek egymás 
mellé sárga és vörös, vörös és 
bordó, bordó és sárga, vörös és 
kék, kék és sárga színmezők. Kék 
és vörös színmező ( 1 5 % széles) 
sárga csíkon át találkozik. Bordó 
és sárga falmezőt az egyik helyi
ségben (9+5 % széles) fehér és 
sárga páros csík választotta el 
egymástól. Néhány vakolatdara
bon azt látjuk, hogy négyes fehér
lila-fehér-sárga (7+43 + 7 + 1 5 % 
széles) színű csík kapcsolta össze 
a bordó és sárga falmezőket. Más 
színmezők között ( 5 + 9 + 4 + 8 % széles) bordó-zöld-bordó-zöld négyes csíkozás 
képezi az összekötő kapcsot. Egyik, egyébként zavaros színezésű vakolattöredéken 
sárga és bordó mezőket ( 1 0 + 1 2 + 1 0 % széles) fehér-rózsa-fehér színű hármas 
csík választ el egymástól, a bordó mezőben ebből a hármas csíkból egy négy % 
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51. kép. — Falfestés a helytartói palotában (keretes rendszer). 

széles kékszínű egyes csík merőlegesen ágazik el, tehát függőlegesen is tagozódik 
a színmező. Másik falfestménydarab tanúsága szerint a bordó- és sárgaszínű fal
mezők találkozásánál esetleg (6 + 7 % széles) fehér és barna páros csík képezett 
határvonalat, amelyből a sárga mezőben hat % széles barna csík szintén merőlegesen 
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52. kép. — A IV. sz. terem, északkeleti sarka, falain festés maradványaival. 



\: as 
10 io jo '40 So 66 70 80 c m . 

53. kép. — Falfestés rendszere a IV. sz. terem keleti falán. 

indult ki és osztotta fel egymásmelletti, egyszínű részekre a falsíkot. Bordó és 
sárga mezőket az egyik falon 15 % széles fehér csík választott el. A sárga mezőben 
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54. kép. — Falfestés rendszere a IV. sz. terem északi falán. 

ebből egyik helyen derékszögben ágazik el (bekeretezett felső mezők között) egy 
fehér csík. 

A fal középső részén a bekeretezéssel elkülönített színes mezők határoló 
csíkjai legtöbbször hármasával szerepelnek. A keretül szolgáló csíkokat általában 
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közvetlenül egymás mellé festették, de előfordult, hogy térközöket hagytak a 
színes csíkok között. A csíkok között pedig az egyik szomszédos színmező színét 
hagyták meg. így alakították ki azt a hármas csíkot, amellyel bekeretezték a fal
síkból kivágott színmezőket. A keretezett színes mező alapvonalánál ilyen esetek
ben gyakran az a látszat, hogy a keretmezőt ötös csíkozás határolja, ha a fal lábát 
lezáró hosszú (legtöbbször fehér- vagy feketeszínű) vízszintes csík és a hár
mas, keretül szolgáló csíkozás között a többi csíkokkal egyező szélességben 
meghagyják a középső falmező színét. Bordó falmezőben az egyik keretes színmező 
alsó határán így alakult ki az előbb kifejtett eljárás mellett f ehér-bor dó-sárga,-
bor dó-sárga ( 1 7 + 5 + 5 + 1 3 + 9 % szélességben) ötös csík. Másik falon a sárga közép
mezőben fehér-sár ga-féhér-sárga-vörös ( 18+10+13 + 1 4 + 6 % szélességekben) színű 
sávokból tevődött így össze az alsó keret. Ha a keretül szolgáló csíkok közt ilyen 
esetekben még közöket is hagynak, hetes csíkozás keletkezik alul a színmező kere
tezéseként. Sárgaszínű közép falmezőben a keretezett színmező és a fal lábazata 
között így alakult ki egyszer ( 1 5 + 8 + 6 + 2 + 8 + 7 + 5 % szélességekben) fehér-
sárga-hama-sárga-bama-sárga-barna csíkozás. 

A közép falmezőben a keretezett színmezőket határoló hármas csíkok színei 
egyébként leggyakrabban: fehér-kék-fehér (6 + 41+6 , 5 + 5 0 + 5 , 10+30+10 , 
10+40+10 , 6 + 33 + 7 stb. %-es szélességekben). Ilyen színű hármas csík keretez 
be p. o. bordószínű közép falmezőben sárga és vörös színre festett négyszögeket, 
vörösszínű falon pedig sárgaszínű színmezőt. Fehér-sárga-fehér ( 4 + 2 2 + 5 % 
széles) hármas csík már ritkábban fordult elő, p. o. kék színmezőt keretezett 
be bordószínű környezetben. Kivételesen szerepelhetett a fehér-barna-sárga 
( 1 0 + 7 9 + 8 %széles) színösszeválasztás az egyik barnaszínű, négyszögű falsíkrész 
kereteként, kékszínű falmezőbe beleágyazva. 

Olyan esetekben, amikor a bekeretezett színmező és a környező falsík egy
azon színű, a már említett színkombinációkon kívül a következő színekből össze
tet t hármas csíkozások is előfordultak keret gyanánt : sárga-kék-sárga, fehér-
bordó-fehér ( 1 0 + 4 + 2 % ) , barna-sárga-rózsaszín (7+15 + 12%), barna-kék-barna 
(rózsaszínű környezetben), zöld-barna-zöld. 

Ritkán fordult elő, hogy a keretmezőt minden oldalról négyes csík határolta. 
Bordószínű falmezőben sárga, négyszögű mezőnél ( 1 0 + 6 + 7 + 5 % széles) bordó
kék-bordó-kék színű csíkokból képezett keretsarok volt megállapítható az egyik 
falfestmény-töredéken. 

A színmezők keretéül szolgáló csíkoknál is megtörténik, hogy p. o. 
a fehér sáv ráfut néhol a kék csíkra. Más szépséghibák is arra mutatnak, 
hogy palotánk falfestői szabadkézzel dolgoztak, néhol még vonalzót 
sem vettek segédeszközül, patronokat sem használtak. Technikai tudá
sukra vet jó fényt, hogy -általában ennek ellenére is sikerült megtarta
niuk a vonalvezetésben a mértani szabályosságot. 
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55. kép. 
Festett faldarab all. sz. terem északnyugati sarkában. 

Ez a keretes színmezőkkel dolgozó falfestési rendszer azonban 
(az előkerült vakolattöredékek tanúsága szerint) tudatosan is alkalmazta 
az asszimmetriát, bonyolította a mértani elemeket 'és kedvelte a külö
nöset, rendszertelent. (I^ásd az 57. képet.) 

Néhány vakolattöredék festése valóban arra mutat, hogy a falmezők 
nagyobb magasságában, illetőleg azon részeiben, amelyek nem maradtak 
fenn eredeti épségtikben és helyükön, az egyenes és derékszögű, egyes 
és többszörös csíkozásokon és a derékszögű négyszögű keretmezőkön 
kívül más mértani díszítő elemek és keretek is alkalmazásra találtak. 

így p. o. néhány esetben fehér-kék-fehér vagy sárga-kék-sárga (8+33 + 8, 
ill. 1 0 + 2 8 + 1 0 % széles) sávokból összetett kerettel bezárt, derékszögű négyszög-
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56. kép. - Falfestmény töredékek az aquincumi helytartói palotából. Az alkalmazott színek : 
sárga és bordó (1., 5., 8., 10.) alapon kék, bordó, kék, bordó (1.) barna, fehér (5.) 
szürke, sárga, barnasárga, barna, sárga, barna (8.) és fehér csíkok (10.); bordó alapon 
(2., 4., 7., 9., 11—13.) fehér + kék + fehér (2.), fehér + sárga + fehér + kék -f fehér (4.) 
és kék (7.), sárga-f barna + sárga + barna + fehér (9.), szürke + kék + szürke, ül. szürke 
fehéres sárga (12.), fehér+kék+fehér (13.); sárga és kék mezők határán zöld + bordó + zöld 
csíkozás (3.); barna, bordó és kék mezőket szürke csík választja el (14.); sárga alap 

párhuzamos bordó csíkok (15.). Méretarány : Kb. 1/3. 

rozsa 
(1 L); 
bordó 



57. kép. — Falfestmény töredékek az aquincumi helytartói palotából. Az I. képen : sárga alapon 
fehér+fekete, ill. fekete csík ; a 2. képen : alul sötétzöld, felül sárga mező fehér•-{-barna csíkkal 
elválasztva ; a 3. képen : fehér csík felett bordó, alatta zöld alapszín ; a 4. képen : sárga, ill. 
barna alapszínen vízszintesen bordó, párhuzamosan sárga és fehér csíkok láthatók ; az 5. képen : 
bordó alapon lila, fekete és lila csíkok ; a 6. képen : bordó alapszín,.alul kék + fehér, bal szélén 
és közepén fekete, felül sárgás szürke csíkok ; a 7. képen : bordó és sárga mezők határán alul 
rózsa-{-fehér-{-rózsa, felül bordó + sárga + bordó csíkozás; a 8. képen a színek: szürke, 
sárga-{-bordó, bordód sárga, sárga, bordó ; a 9. képen : bordó alapszín, alul sárga, felül 
fehér-\-kék-{-fehér csíkozás, balról fekete csík ; a 10. képen : sárga alapszín, fehér-{-barna csíkozás ; 
all. és 12. képen : lila alapszín, fehér színnel a díszítőelemek ; a 13. és 14. képen : lila alapszín, 

barna színnel a díszítmények. Méretarány : kb. 1/s 



alakú, bordószínű falmező-rész sarkából 3—5 m/m széles, egyenes vonalú fekete 
csík átlószerűen indult ki, amint ezt három drb fal vakolat-töredék tanúsítja. 
Ezt az átlószerű fekete csíkot tudatos vag}^ akaratlan primitívséggel erősen bele
festették egy alul barna, sárga és fehér sávokkal, oldalt fehér, sárga, fehér sávokkal 
határolt, bordószínű keretmező egyik sarkába. 

A derékszögű síkidomok mellett másféle alakú keretmezők is szerepeltek 
palotánk falain a középmezőkben. P. o. derékszögű négyszögalakú, keretes mezők 
sarkából 85, ill. 62 m/m távolságra futó hármas, egyenesvonalú csíkhoz ferdén egyenes 
csíkot húztak, ami által trapéz- vagy romboidformájú, keretes színmezők kelet
keztek. Az összekötő (3, ill. 6 % széles) keskeny csíkok színe a festett vakolat
darabok alapján következtetve általában fekete, olykor lila (mindkét esetben 
bordó mezőben). XJgy látszik, hogy a keretes mezőt ilyen esetekben egyes lila, 
fekete vagy sárga csíkok határolják körül. Ezek szélességei: 14, 17, ill. 20%. 

Több falfestmény-töredéken romboid- vagy háromszögalakú színes sík
idomok szegletei állapíthatók meg, amelyekben a határoló egyes, páros, hármas, 
sőt ötös csíkok hegyes- vagy tompaszögben találkoznak. Az egyes csíkok színe 
fehér, fekete vagy bordó, a páros sávoké fehér-ffekete, illetőleg fehér-f bordó, 
a hármasoké p. o. fehér-f-sárga-f bordó, illetőleg : vörös-f sárga + vörös. Az ötös 
csíkozás sárga és bordó színekben váltakozik azon az egyetlen vakolat-töredéken, 
amelyen nyoma fennmaradt. A csíkok szélességei 4—10% között ingadoznak. 

Ásatásunk területén számos újabbkori építkezés, akna- és cső
lefektetés történt már, amelyek alkalmával bizonyosan sok festett 
vakolattöredéket ástak ki, hurcoltak szét vagy te t tek tönkre. Ez magya
rázza meg, hogy sajnálatosan csonka, hiányos az a kép, amely rend
szeres ásatásunk alkalmával megmentett falfestmény-darabjaink alap
ján elénk tárul palotánk falfestészetéről. Különösen sajnálatos ez a 
hiányosság azon festett vakolattöredékeinknél, amelyek alakos díszítés 
részeit és nyomait mutat ják, minthogy így az alakos díszítő elemek 
kiegészítése egyelőre nem lehetséges. 

Ügy látszik, hogy a közép falmezőben a lebegő, négyszögű vagy 
háromszögű, keretezett színmezők között, a falon merőlegesen felmenő 
hármas vagy ötös csíkozás két oldalán került alkalmazásra ilyen növényi 
díszítés, vagy pedig a keretes színmezők felső széle mentén. Emberi 
alakokat is megfestettek egyes falakon, valószínűleg a keretes színmezők 
közepén. Egy 14 cm magas vakolattöredéken maradt ránk az aránylag 
épebb emberi alaktöredék : sötétebb sárga alapból vöröses-barnás 
színben ruhátlan férfialak rajzolódik ki. (58. kép.) Az alak alsó része 
elveszett. Egyik kezét feltartja, másikat maga mellett leereszti. Az alak 
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58. kép. - F al festmény töredék a helytartói palota törmelékéből. Kh. természetes nagyság. 



egész beállításában kissé balra fordul el, fejét is oldalt tartja. Kiléte 
meghatározásában csak találgatásokig mehetünk el, mivel a kezek és 
az attributum-ok (ismertető kísérő tárgyak) hiányoznak. Lehet, hogy 
Apollo istenség, aki feltartott jobbjában a pengetőt, leeresztett baljában 
a lantját tartja. Azonban lehetett H érmes-Mer cur tus is, vagy p. o. 
Dionysos-Bacchus 101 stb., vagy pedig egyszerűen egy szép férfialakot 

59. kép. — Festett fal töredéke. Sárga alapon vörös és kék színnel növényi dísz. Kb. 1/3 

akartak megfesteni. Feltűnő alakunk megfestésénél a foltokban való 
dolgozás és a körvonal vezetésében elmaradó rajzélesség. Jól meg kell 
néznünk a képet, hogy az alakot ki vehessük. 

vSárgaszínű alapon festett, alakos díszítő elemek nyomait még szá
mos vakolattöredék őrizte meg számunkra, amelyek ízelítőt nyújtanak 
nekünk arra, hogy palotánk falait részben élénkhatású figurális fal
festés borította. Vékonyabb vonalakban megfestett virágdíszek mellett 
előbb bemutatott emberi alakunkhoz képest kar-, sőt törzsvastagságú 
és tekervényesen vezetett növényindák és szárak darabjait válogat
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hatjuk össze, végül vizi növény félék keskeny levelei fonódnak össze. 
(59—60, 63—64 kép.) A sárgaszínű alapon általában barna, 
bordó színben festették meg az ornamenseket, de kisegítésként igénybe
vették a fehér, rózsaszín, zöld, vörös, lila és kék festékeket is. 

A legpompásabb falszínnek feltétlenül egy (ma is fényes) élénk
vörös falfestés mutatkozik. Egyik töredéke szintén emberi alak meg-

60. kép. — Festett faltöredék a tábori kórház (Flórián-tér) rom
jaiból, a helytartói palota festője stílusában. Kb. lfci 

festésére utal. Egy női arcmás alakul ki a vörös alapon alkalmazott 
fehér, barna és sárga színfoltokból. Az orr és homlok fehér, a hajzat 
barna, az arc sárga és világosabb barna. A nyakkal megnyújtott arc
töredék magassága mindössze 65 m/m. (61. kép.) 

Liehet, hogy emberi (vagy állati?) alak töredéke egy másik festett 
vakolatdarab. Vörös alapon festett szürkés fehér színű kar (?) fátyol
kendőfélét tart kezében. (62. kép.) Ezen a falon is festettek virágdíszeket. 
(Töredékeit lásd a 67. képen.) A kirajzolódó színek főképen sárga 
és kék, de barna és zöld festékanyag is alkalmazásra került. 
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61. kép. — F al festmény töredék a helytartói palota törmelékéből. 
Majdnem kétszeres nagyság. 

Egy másik falon, amelynek az alapszíne bordó, pettyezés, csavar
vonal, fogazás mellett mocsári növényzetre emlékeztető képtöredékek 
voltak a díszítés tárgyai. (68. kép.) Az alapszínen alkalmazott színek : 
fehér, sárga, barna, lila, kék. 

Csak néhány vakolatdarab maradt fenn egy lilaszínű falmezőből. 
Összekuszált mocsári levélzet, egyik vakolatdarabon talán hal-féle 
képe van megfestve. (57. kép 11—14.) A lila alapon sárga, bordó, bar
na, kék és fehér színeket használtak a díszítés kiemelésére. 

A festett falmezőket felül stukkó zárta le palotánk falain is. Ásatá
sunk alkalmával egypár darab stukkót találtunk. Egyszerűen hornyolt, 
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csak kiemelkedő léctagokkal ékesített stukkó ez. (65. kép.) Ez feltétlenül 
hanyatlási korszakra utal, ami az aquincumi stukkóknál Nagy Lajos 
szerint a Kr. u. III. században -állott be.103 

Az 1855. évi ásatások alkalmával előkerült falfestmény-töredékeket 
annakidején a bécsi császári gyűjteménybe szállították. Ismertetőjük 

62. kép. — Fal festmény töredék a helytartói palotából. Kb. l/3. 

feljegyezte, hogy p. o. egy barnaszínú töredéken lófej et festettek.103 

Egy festett faldarabot, amely eddig is ismeretes volt az irodalomból,104 

ezen ásatásunk alkalmával ismét feltártunk palotánknak már az előző 
évszázadban megismert részében. A kis, piskótaalakú téglácskákból 
kirakott padozattal rendelkező helyiség (VII.) külső falán kisebb-nagyobb 
(6—26 cm átmérős) körök, ellipszisek, négyszögek és háromszögek van
nak (piros színnel festve) rendszertelenül elhelyezve. (18. kép.) Még egy 
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63. kép. — Falfestménytöredékek az aquincumi legióparancsnoki palotából. Alkalmazott színek : 
sárga alapon szürke és bordó (1. és 6.), szürke, lila és barna (2.), barna (3., 5., 7., 9., 12., 
14.), barnászöld (4.), zöldesszürke (8.), szürke, zöld és barna (10.), szürke és kék (11.) 

és lila (13.). Méretarány : kb. 1IS. 



64. kép. — Festett fal töredékei az aquincumi helytartói palotából. Alkalmazott színek : sárga 
alapon bordó (1—5., 9. és 14.), zöldesszürke (8.), zöld és bordó (10.), szürke és barna 
(6., 12—13.), vörös és bordó (15.); sárga és vörös alapok határán szürke csík, a sárga alapon 
vörös és kék színekkel növényi díszítőelem (7.) ; zöld és sárga alapok határán szürke csíkok, a sárga 

mezőben bordószínű díszítmény (11.). Méretarány : kb. 1/3. 
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65. kép. — Stukkótöredékek a helytartói palota romjai közül. Kb. 1/3. 



66. kép. — Festett falrészlet a helytartói palotából (már ismert). 

kép ismeretes a régebben feltárt hajógyárszigeti fürdő falfestészetéből.105 

Az egyenesvonalú csíkozást, a foltozást, a pettyekkel teleszórt keretes 
színmezőket látjuk viszont. (66. kép.) 

A márványberakásnak festéssel való utánzása és a színes falsíkok 
kedvelése, az ú. n. II . inkrusztációs stílus az a faldíszítési mód, amelyet 
hajógyárszigeti palotánknál, festett vakolat-töredékei alapján, legújabb 
ásatásunk alkalmával is meg kell állapítanunk. A színmezők tarka 
becsapkodásával is a tarka kőszerűséget utánozták. A római birodalom 
más tartományaiban szintén elterjedt ez a falfestési stílus, amely a 
Kr. u. II . században keletről (Alexandria-ból) indult ki. A Kr. u. III . 
századra általános divattá vált, mert a fali márványberakást olcsón 
helyettesítette s különben is olcsó falfestési eljárás. A mozaikszerűen 
váltakozó színhatásra való törekvés mellett gyakran buja növény
díszítés alkalmazása jellemzi, amely szintén Alexandria-ba vezethető 
vissza.106 Ennek a stílusnak mértani jellegű, végső főelemei : a bekere
tezett színes síkidomok, az egy- vagy többszínű csíkozással és sávozással 
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67. kep. - Falfestménytöredékek az aquincumi hgióparancsnoki palotából. Alkalmazott színek : 
voros alapon szürke és sárga (1., 2., 9. és 15.), sárga, kék és szürke (3., 5., 6., 8.), sárga 
es kek (4. es 10.), szürke és kék (11.), csak sárga (12., 14., 16—17.), szürke és zöld (13.). 

Méretarány : kb. 1/3. 



68. kép. — Falfestmény töredékek a helytartói palotából. Bordó alapszínen a díszítőelemeket 
fehér és lila (6.), sárga (2., 3., 4.f 5.), barna vagy kék (8., 9.)} fehér és világosabb barna 
(1., 10.), szürke (11., 12.), szürke, zöld és kék (13.) színekkel festették meg. A 7. számú töredé

ken az alapszín barnássárga, bordó pettyekkel. Méretarány : kb. Vs-



színes, vízszintes és függőleges zónák képezése, önmagukban tekintve 
jóval korábban is előfordulnak a Kr. u. II . század derekánál, amikor 
az ú. n. II . inkrusztációs stílus már teljesen kifejlődött. Már a Kr. e. 
III—IV. századi ógörög falfestészetben találunk ilyen zónásrendszert, 
mégpedig vízszintes tagoltságban.107 A Köln-müngersdorfi földesúri lak 
egyik falán a falfestés, amely a Kr. u. 70—100 évek között készülhetett, 
alul barna-bordó mezőkből áll. Ezeket sárga és zöld pontokkal hintették 
be és fehér sávok választják el őket egymástól. A fal középrészén a 
n a g y vörös mezőket hármas, szürke-sárga-szürke vagy szürke-zöld
szürke színű csíkozás határolja e l , 1 0 8 amint palotánk némely falán. 
Hadrianus császár (Kr. u. 117—138) korából való példa mindenekelőtt 
a Hadrianus-íéle villa Tivoliban, ahol az egyik fal festése térelosztásban 
már teljesen hajógyárszigeti palotánk in situ megmaradt rendszerének 
mását képezi.109 Vörös- és ibolyaszínű középmezőt felül hosszú, víz
szintes, kék csík zár le. E fölött lebegnek a vörös sávval körülhatárolt, 
derékszögű négyszögalakú színmezők (zöld színre festve). A keretes 
színmezők közti falsík-részeket széles, vörös barna sávok merőlegesen 
tagolják. A példák szaporítása nélkül azonban már ennyiből megálla
píthatjuk, hogy palotánk falfestészeti maradványai mégis más korból 
származnak, mert ezeken a mezőket, illetőleg a mezők közét kitöltő 
díszítő elemek és a kidolgozás általános jellege elüt a fenti példáktól. 
Ha a bekeretezett mezőktől és az elválasztó sávoktól eltekintünk, a 
Kr. u. II . század első felében (Wirth-íéle philhellénisztikus korszak1 1 0 : 
Kr. u. 100—160) megnyilvánuló nyugodt szimmetria, tiszta, éles alak
vonal-vezetés, szabályosság, egyszerűség, sőt olykor laposság, a taka
rékosság a díszítő elemek alkalmazásában m éppenhogy más jellegzetes
ségekkel van helyettesítve a mi palotánk faldíszítési módjában. Amíg 
a markomán háborúk előtti idők mestere hegyes ecsetével finom, leg
apróbb részletekig kidolgozott munkát hozott létre, a mi művészünk 
skiccszerüen dolgozott, könnyedén, foltokat odavető impresszionista fel
fogásban. A térkitöltő díszítő elemek elrendezésében jelentkező bujaság 
és nyugtalanság, az alakok körvonalát elhomályosító »festőiesség«, 
ferdevonalúság és asszimmetria, a díszítésben az építészeti elemek teljes 
elhanyagolása, a kivitelben a szabálytalankodás, új mértani díszítő 
elemek keresése 112 (háromszögek, körök, összekapcsolt, kerek színes 
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foltocskák, egyenes és ívelt sávok és vonalak stb.), a mindenáron újat 
adni akarás egy következő és egyébként hanyatlást jelentő kor
szaknak113 az ismérvei. A Kr. ti. 195-ben épült ostiai laktanya falán 

69. kép. — A modern építmények miatt beomlott 
római faltömbök a helytartói palotában. 

a festés valóban szintén zónabeoszt ásos, a színes mező közepén egy karcsú 
férfialak áll ; az emberi figurás, bekeretezett színes síkidomokat 30 % 
széles sárga vagy zöld sávok határolják körül, amelyeket kb. két cm 
távolságra két-három % széles vörös vonalak (három drb) kísérnek 
végig. A bekeretezett mezők közti falsíkrészeket hármas csíkozás merő
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legesen tagolja.114 Az Octavius-ok családi sírboltjában (Rómában) szintén 
hasonló stílusú falfestés vált ismeretessé ; készítési ideje : kb. Kr. u. 220. 
A közép falmezőben lebegő keretezett, színes síkidomok zónáját felül víz
szintes csík zárja le. B felett festették meg még az »Elysium« ismert 
jelenetét.115 Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy palotánk falain is lehe
tett az emberi alakos jelenet a keretezett színmezők zónája felett. 

E szerint palotánk falfestészete az ú. n. Antoninus-íéle stílus116 

körébe tartozik, annak is már az illuzionizmus szertelenségei felé hajló, 
legkésőbbi szakaszába sorolandó. Palotánkon az utolsó át javítási és 
kibővítési munkálatok az Antoniniana-császárjelzős bélyeges téglák tanú
sága szerint Caracalla (Kr. u. 211—217) vagy Elagabal (Kr. u. 218—222) 
császár uralkodása alatt történtek meg. Észszerűnek látszik különben 
az a feltevés önmagában véve is, hogy palotánkban (legalább is az 
1941. évben feltárt részében bizonyosan) a mozaikpadozatok az első 
megépítés idejéből, a festett fal töredékei pedig az utolsó tatarozás 
munkájaként maradtak ránk, tehát utóbbiak a Kr. u. 211—222. évek
ből. Ezen fordított korhatározó eljárással is ugyanazon időhatárokhoz 
jutottunk tehát : a Kr. u. III . század első negyedében készült palotánk 
ezen, ránk jutott falfestése. 

A legújabb • ásatási eredményeinkből leszűrt megállapításainkkal 
tehát megerősítettük azt az elgondolást, amelyet Nagy Lajos, a pannó
niai falfestés úttörő kutatója a hajógyárszigeti, régóta ismeretes fal
festmények egykori vízfestéses ábrázolásai alapján már előttünk nyil
vánított. Ő szögezte le, hogy a márványberakást utánzó és színhatásra 
törekvő, ú. n. II. inkrusztációs stílus, amely olykor az alexandriai 
ghirlandomániara emlékeztető mértékben alkalmazott növényi díszítést 
is, a Kr. u. II . század második felében és a III . században Aquincum és 
Keletpannonia egyik fő falfestési eljárása volt, az ú. n. balácai csoport 
naturalista irányzata mellett.117 

Milyen volt festett falaink vakolatának az összetétele? Az általános 
szokástól eltérően nem három rétegből tevődik össze a festés 118 alapo
zása, hanem csak kettőből. Mintegy 35 m/m vastagságban igen finom, 
apró kavicsszemcsék, mész és homok keverékére 3 m/m vastagságban a 
legfinomabb márványporból készült stukkóréteg került közvetlen fes
tési alapnak.119 
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70. kép. - Kneidinger András rajza (kb. 1760), az óbudai szigetek egykori állapotával. 



Ezen a helyen nem avatkozhatunk bele abba a vitába, amely azon 
kérdés körül folyik még ma is, hogy milyen technikával készültek álta
lában a rómaikori falfestmények.120 Némely festékanyag — p. o. a 
kék — száraz alapot kívánt, az ilyet természetesen száraz alapra kellett 
festeni. A festékanyagot az általános szokásnak megfelelően valamiféle 
kötőanyaggal (enyv, tojásfehérje, viaszk, méz, mézga, tej) keverték és 
vízzel, olajjal hígították.121 Előbbi az al secco eljárás, utóbbi keverési 
müvelet a tempera-íestési mód. Palotánk vakolatdarabjain a kék és 
a fekete szín, valamint néhány színmező pettyezése lehámlott, ezeket 
e szerint bizonyosan al secco technikával festették egy másik alapszínre. 
A már régebben felszínre hozott hajógyárszigeti falfestményeket technikai 
szemszögből is megvizsgálták. Az eredmény ismertetője szerint a festés 
a nagyon gondos alapozás ellenére is általánosan al secco technikával 
történt, tempera-íestési eljárással. A vízzel kevert festékanyagból a víz 
elpárolgasa után az enyv vagy fehérje, illetőleg egyéb kötőanyag tapasztja 
a festéket az alaphoz.122 Ezzel a megállapítással egyezik a mi megfigye
lésünk is a hajógyárszigeti rómaikori falfestés technikáját illetőleg.123 

Palotánk rendeltetése és jelentősége. 
Az aquincumi legió-táhor praetoriuma és legatusi palotája. 

Miután a leleteket és az építmény alaprajzát részleteiben áttekin
tettük, az összképből levonandó végső következtetések helyéhez érkez
tünk el. Itathattuk, hogy világos alaprajzú épülettel állunk szemben, 
amelynek falai a bolygatatlan talajra épültek. Az előkerült alapfalakon 
át kibontakozó világos alaprajz magábanvéve arra mutat, hogy palo
tánk helyén minden idők folyamán csak ez az egyetlen épület állott, 
amely sohasem pusztult el elemi vagy erőszakos behatásra annyira, hogy 
alapjaitól újjá kellett volna építeni, esetleg a lerombolódott építmény 
törmelékének elegyengetése által nyert rétegszintben. Kijavították, 
kitatarozták [a napfényre került bélyeges téglák tanúsága szerint két 
ízben : 1. a markomán háborúk pusztításai nyomán Marcus Aurelius 
(Kr. u. 161—180) császár korában ; 2. utoljára Caracalla vagy Elagabal 
idejében], ki is bővítették, de »a ffundamentis« helyreállításra nem volt 
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szükség. Végső elpusztulásról sem lehet szó, mivel égési réteget nem volt 
alkalmunk megállapíthatni ásatásunk folyamán. Tetőfedő és fali tég
lákon, falfest meny darabokon és egyetlen agyagmécsen kívül egyáltalán 
nem találtunk kis leletet, tehát épületünket ókori lakói tudatos és 
alapos kiürítés után rendben hagyták el véglegesen. Mivel ellenséges 
lerombolás nyomai nem nyilvánultak meg, elemi végveszély, talán a 
Duna vízszintjének az emelkedésével előállott talajvíz-feltörés, árvíz 
késztethette lakóit a terület végleges kiürítésére. Az egyik helyiségben 
a kettős padozatban mutatkozó padlószintfelemelés (XIV. helyiség) 
oka is a talajvíz magasodása lehetett. Épületünk mellett kétoldalt, 
közvetlenül ma a Kisdunaág és a hajógyári öböl található. Utóbbi is 
egy évszázaddal ezelőtt még Dunaág volt, amelyből a Hajógyár csinált 
magának öblöt. (70. kép.) Iránya egybeesik az egyik patak (Arany
hegyi-, Filatori-árok) régi, torkolat-előtti123'a vonulatával. Talán ennek 
a pataknak a felmagasodott vízszintje mosta ki idők folyamán palotánk 
környékének útjába eső, alacsonyabb szintű talaját, úgy, hogy a betörő 
patakvíz a Hajógyár környékét szigetként szakította el a szárazföldtől. 
Mivel az / . Valentinianus császár (Kr. u. 364—375) korában az egész 
dunamenti erődláncolat kijavítását végző tisztek (Frigeridus, Iovinus, 
Terentius stb.) névbélyegzőivel lebélyegzett tégláknak eddig nincs nyoma 
a Hajógyárszigeten, tehát ekkor már elhagyatott volt palotánk kör
nyéke, viszont Kr. u. 220 körül még egyszer átjavították és kibővítették, 
ezért ennek a feltételezett árvíznek és szigetképződésnek a Kr. u. III. 
század derekán vagy második felében, illetőleg a IV. század első felében 
vagy közepe táján kellett megtörténnie. Ezen feltevésünk további 
bizonyítéka talán az is, hogy a Kisdunaág szigeti, keleti partoldalában 
ma is látható, a Dunaággal párhuzamosan futó rómaikori falmaradvány, 
amely még palotánkhoz tartozik,123/b hosszú, lapos lejtőként szakad meg, 
mintha egy patak vize mosta volna a tetejét ilyen sima, lapos lejtővé 
(71. és 72. kép.), tehát a ma hajógyári öbölnek használt, palotánk 
keleti tőszomszédságában folyó Dunaág a római korban még nem volt 
meg (e szerint az ú. n. katonai Nagysziget és a D. G. T. szigete is 
összefüggött egymással, továbbmenőleg pedig az óbudai szárazfölddel 
is), a D. G. T. gyártelepének a szigete a római építmények vízáradás-
okozta elpusztítása, részint elsodrása árán a római kor végén alakult ki. 
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Palotánk rendeltetésének megállapításához elsősorban alaprajzát 
kell még egyszer szemügyre vennünk. (73. kép.) Központi nagy udvar 
(peristylium) körül helyiségek sorakoznak. Az egyik (nyilván a homlok
zati) oldalon egy hosszú, az épületet végigkísérő folyosó vagy fedett 
udvar jellemzi, az ezen belülre eső helyiségsor középpontjában egy nagy 
díszterem foglal helyet. Ha a veter ai (Xanten) legió-iabor legatusi palo
táinak az alaprajzait melléje helyezzük, az elrendezésben és szerkezet
ben megnyilvánuló hasonlóság alapján jogot érzünk arra, hogy hajógyár
szigeti palotánkat is legióparancsnoki lakásnak minősítsük. (74. kép.). 
A két légiós veter ai tábor egyik legatusi palotája 109 méteres hosszú
sággal rendelkezik,124 a másik méretei : 97 x81 méter, tehát, nagy
jában palotánk nagyságának is megfelelnek (szélessége: 75-90 méter). 

A legióparancsnoki palotának ezen típusa különben a Swoboda-îêle 
fteristyliumos villa utolsó fejlődési fázisának felel meg.125 Swoboda ú. n. 
ftorticus-villá]a is emlékeztet legatusi palotánkra. Ez paraszti ősformá-
jában egy hosszúkás ház, egyik oldalán folyosóval, amely aztán a 
hellenisztikus ízlésnek megfelelően oszlopos csarnokká bővült.126 Itat
hatjuk, hogy a tábori épületek, amelyek nem függnek semmiféle provin
ciális ízléstől, a tiszta ősrómai építészetnek délről idehozott, hamisítatlan 
tanúi és emlékei.127 A mellett a legatusi palota úgy épült meg, hogy a 
helytartó-tábornok minden kényelmet és fényűzést megengedhetett 
ekkor magának, mert arról volt szó, hogy saját székhelyének és lakásá
nak pompáján keresztül császárja tekintélyét is növelje. Azt kell tehát 
várnunk, hogy az az épület, amely a helytartó-legióparancsnoknak 
palotájául szolgál, belső díszítésében is rendkívülit mutasson. Vetera 
Castra táborában az elpusztítás olyan mérvű volt, hogy az első palota 
kiásása alkalmával egyetlen töredék festett faldarab nem került nap
fényre.128 A mi palotánk romjai közül azonban nagy tömegben men
tettünk ki falfestmény-töredékeket és nagy dísztermek padozatát borít
ják különleges ízlésre valló mozaikok. Egy határmenti provinciális 
városban egy így díszített palota nem igen lehetett magánember 
lakóépülete. 

A legatusi palotában legérdekesebb helyiség mindenesetre az egyik 
oldalon az épületet végigkísérő, falkaréj os lezárással rendelkező hosszú 
folyosó-féle. Mylius és Lehner megállapítása szerint129 díszkert (vagy 
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73. kép. i. — ^4^ aquincumi helytartói palota régebben és 1941-ben felásott részei. 



74. kép. — Légatuszi (legióparancsnoki) paloták alaprajzai. 



î . . 

75. kép. — Az aquincumi legióparancsnoki-helytartói palota helyrajzi fekvése. 



lovarda), amelyre a legközelebbi példa a palatinusi császári palota 
Stadium-ysL Rómában. Azonban hajógyárszigeti palotánkban ez a 
hosszú folyosó-terem fűthető volt, tehát nem díszkerthelyiség, hanem 
talán inkább valami sorakozó, szemle, értekezlet céljaiul szolgáló csarnok 
volt. Tekintetbe kell vennünk, hogy a veter ai (Xanten) legió-tábor 
parancsnoki palotájából a kiásás alkalmával csak a legalsó falalapozá
sokat találták meg. Ezért fűtőszerkezeti nyomokat még ott sem állapít
hattak meg, ahol a karéjos fallal való lezárás alapján fürdőhelyiségeket 
tételeztek fel. Bizonyos, hogyha Xanten-ben a hosszú csarnok helyén 
ráakadtak volna a hypocaustum, a padozatalatti fűtőtér oszlopaira, ott 
sem minősítették volna a szóbanforgó csarnokot díszkerthelyiségnek 
vagy lovardának. 

Hajógyárszigeti palotánk e szerint legióparancsnoki lakóépület, 
mert 1. alaprajza hasonlóságot mutat fel a xanteni parancsnoki paloták 
tervrajzával ; 2. méretei megfelelőek ; 3. mozaikpadozatokkal és festett 
falakkal az aquincumi összes (eddig ismert) építmények között kiemel
kedően van díszítve. Azonban még további, fontos körülmények is 
erre vallanak ; 4. többszáz téglán római birodalmi csapattestek bélyegei 
olvashatók ; 5. olyan helyen épült, ahol egyéb jelekből következtetve 
általános felfogás szerint az aquincumi legió-tábor terült el ; 6. a palota 
feltételezett első építési ideje (főkép a bélyeges, téglák alapján, másod
sorban a mozaikpadozatok után ítélve) a Kr. u. II. század eleje, amikor 
Pannónia kettéosztása után (legkésőbb : Kr. u. 107-ben)130 az első 
/ígíoparanesnok-helytartónak első feladata a császár képviselőjéhez illő 
lakópalota építtetése lehetett. 

A sokszáz katonai bélyeges tégla magában véve kizárja, hogy egy 
gazdag polgári egyén palotájáról lehessen szó. A téglák bélyegei számos 
különféle csapattest közreműködését igazolják. Csak a legmagasabb 
rangú katonai személyiség rendelkezésére és palotája építése végett 
gyűlhetett össze ennyi csapattest Aquincum-b&n. 

Palotánk rendeltetése megállapításánál fontos az is, hogy milyen 
helyen létesült. Kuzsinszky Bálint annakidején tizenegy darab, hely
tartóktól származó oltárkövet a Ivaktanya-utcában, a zsidó temető 
délnyugati sarkán szedetett ki egy falból, ahol másodlagosan volt fel
használva. Ettől a helytől a kis Dunaág kb. száz lépésre folyik és szemben 
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fekszenek a hajógyár területén palotánk falmaradványai. Epp ezért 
már Kuzsinszky Bálint arra gondolt,131 hogy a tábori praetorium-nak 
(parancsnoksági palota) a Hajógyárszigeten kellett lennie. Ha a hajó
gyári Dunaág fenekén, a kis Lánchídon felül és alul, valóban két pár
huzamos fal vonult át keresztben, amint ezt a múlt században meg
figyelték,132 tehát a hajógyári kis szigetnek a rómaikorban valóban 
még össze kellett függnie az óbudai szárazfölddel, akkor csak az erődített 
római tábor lehetett az a kőépítmény, amely a túfparti ellenséges terület 
felé legjobban nyúlt ki a Duna partjára, a mai Nagysziget (katonai 
sziget) területéig. Palotánk e szerint valóban a táborban feküdt. De 
különben is kinek lett volna kedve a jazig nyilak lőtávolában, a meg
lepő betöréseket kedvelő ellenség torkában egy luxus-lakot létesíteni, 
az erődített tábor elé, ha az nyugatabbra terült volna el? Tehát csak 
a táboron belül, ennek védőfalai oltalmában és biztonsága közepette 
építtethette meg bárki ezt a tartományi viszonylatban pazar épületet. 
Tiszti lakások ugyan épenséggel létesülhettek a táboron kívül is, amint 
p. o. Carnuntum (Deutsch-Altenburg) tábora körül a területet a fal 
közeléig beépítették, de az ellenség felé itt sem emeltek épületet a tábor 
p U 133 

Ha pedig palotánk az aquincumi legiótáhorban fekszik, típusa és 
díszes kivitele általában a legióparancsnoki paloták alaprajzának és 
követelményeinek felel meg, az építésben résztvevő csapattestek a Kr. 
u. II. század elején fordulhattak meg együtt és egyszerre Aquincum
ban, akkor észszerűnek látszik azt tételeznünk fel, hogy legióparancsnoki 
palotánk az elsőnek létesített ilynemű építmény Aquincum-b&n, amelyet 
legkésőbb az a legióparancsnok emeltetett, aki elsőízben volt egy sze
mélyben helytartó is, az újonnan létesített Keletpannonia (Pannónia 
inferior) székhelyén: Publius Aelius Hadrianus, a későbbi császár. 
Hadrianus Kr. u. 107—108-ban helytartóskodott-parancsnokolt134 

Aquincum és Keletpannonia lakossága134a és hadereje felett. Palotánk 
építésének az idejét e szerint pontosan évekhez tudjuk kötni: Kr. u. 
107—108. 

Aqííincum-hsLti a legió-táhox kiépítése különben ezen éveknél hama
rabb megkezdődött, már Domitianus császár korában,135 amikor először 
került Aquincum-ba légió, de a gyakori háborús helyzet miatt a tábor 
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teljes kiépítése, a belső központi épületek elkészítését is beleértve, egy 
éremlelet tanúsága szerint, Traianus császár uralkodása végén (Kr. u. 
115—117) fejeződött be.136 Nem meglepő tehát, ha most azt kell meg
állapítanunk, hogy a Iyaktanya-utca helyén épült praetorium (parancs
noksági épület) mellett a mai hajógyári Kissziget területén a legió-
parancsnoki palotát csak Kr. u. 107-ben kezdték építeni, amikor az erélyes 
és építkezni egyébként is szerető Hadrianus került Aquincum-ba hely
tartónak (»legátus Augusti pro praetore«). Az egylegiós tartományokban 
ugyanis a helytartó egyszemélyben a legio-nok is parancsnoka volt. 
Amikor a Scriptores Históriáé Augustae című császári életrajz-gyűjte
mény azt jegyzi fel (vita Hadr. 3, 9) Hadrianus-ról, mint trónörökös
ről : »legátus postea praetorius in Pannoniam inferiorem missus Sarmatas 
compressit, disciplinam militarem tenuit.. .«, ebben a feljegyzésben a 
szarmata jazigok ellen egy hatalmas csapatösszevonás,137 az összevont 
csapatokkal egy nagy hadgyakorlat tartása és építkezési közmunka 
végeztetése rejlik, hiszen a római birodalmi hadsereg fegyelemtartási 
eszközeibe a gyakorlatozás és közmunkavégzés tartoztak elsősorban. 
Ha pedig még nem volt a félig kész aquincumi táborban helytartónak 
való legióparancsnoki palota, Hadrianus feltétlenül megépíttette azt és 
ebben fel kell ismernünk hajógyárszigeti palotánkat.138 

Római legio-tábor parancsnoki palotájának alaprajzát először a 
rajnavidéki Xanten-ben (Vetera Castra) sikerült megállapítani, de csak 
földalatti alapozásaiban találták meg. Felépítményei eltűntek az év
századok pusztításai következtében, amint ez egyáltalán általánosan 
bekövetkezett a Rajnavidéken (Trier kivételével) a rómaikori épületek
nél.139 A qttincum-h&n találtunk elsőízben olyan állapotban legióparancs-
noki-helytartói palotát,140 amelynél a föld felett két-három méter 
magasságra kiemelkedően maradtak fenn a falak. Ez a palota, teljesen 
kiásva és fenntartva, nemcsak hazánk legjobb állapotban fennmaradt, 
legszebb, mozaikpadozatokkal rendelkező rómaikori műemléke volna, 
hanem egész Középeurópában ez lenne az egyetlen fenntartott római 
birodalmi helytartói palota, amely mutatós állapotban levő rommarad
ványokkal rendelkezik.141 

Aquincum, 1942. június. 
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JEGYZETEK 

AZ A Q U I N C U M I H E L Y T A R T Ó I PALOTA C. T A N U L M Á N Y H O Z 

i Sacken, Mitteilungen der . . . Central 
Commission I I . (1857), 283. 1. ; 
legutóbb : Nagy Lajos, Budapest 
története I. 543. 1. 

i/a Salamon, Budapest története I. 328. o. 
Azonban ezek a keresztbe menő falak 
szerintem nem lehettek már akkor sem 
in situ, azaz eredeti helyükön, hiszen, 
amint ezt az 1942. évi, különösen 
alacsony vízállásnál megfigyelhettük, a 
kisebbik Dunaág keleti partoldalában 
látható rómaikori falmaradvány (tipikus 
opus spicatum-íalazás) alja kb. két 
méterrel feküdt magasabban a folyamág 
víztükre felett, amikor a Salamonéktól 
látott, a medret keresztben átvágó 
falak még mindig nem mutatkoztak. 
A római kultúrréteg tehát magasabban 
terült el. B szerint Salamonéktól a 
mederben látott rómaikori falakat a 
víz elsodorta eredeti helyükről, illetőleg 
a földet kimoshatta a víz sodra a falak 
alól, mire ezek lejjebb csúsztak. 

2 Arch. Éft. 1870. év i , 241. és 264. 1. 
3 Arch. Ért. 1877. évf. 4. 1. 
4 CIL III 3416, 3418, 3445, 3479, 10403, 

10411, 10420, 10454/ 10491. Kettőt 
helytartó állított. 

6 1874. február elején; Id. CIL II I 
10716; é s : Römer, Arch. Közi. X. 
(1876), 51. 

6 A DGT akkori óbudai igazgatóságának, 
elsősorban Blandl Rudolf központi fel
ügyelő úrnak hálás köszönetünkét kell 
megörökítenünk, azért, mert a fokozott 
gyári munka és az így előállott fokozot
tabb helyszűke közepette is szíves volt 
megengedni az ásatást és a kutatások 
közben is páratlan előzékenységgel és 
megértéssel teljesítette kívánságainkat. 

7 Mivel a hajógyár elsőrendű hadiüzem, 
az ásatás területén rendszeres kutatásunk 
megindulása előtt terepfényképezést nem 
végezhettünk. 

s A hajógyár igazgatósága azonban szívé
lyesen megengedte, hogy a nagy mozaik
padló kiásása végett két fát kivágjunk, 
noha fában siváran szegény a gyártelep. 

s/a Kzen ásatásokról előzetes, első, rövid 
közlések : Szilágyi János, Szépművészet 
I. évf. (1941), 203. 1. ; Némethy Károly, 
Olasz Szemle 1942. évf. 2. szám, 23—27.1. 
(különnyomat) és Archives Diplomatiques 
et Consulaires VII. (1942), Septembre, 
184—5. 1. 

s Feloldása : A breucus-népböl felállított, 
VII. gyalogos csapattest (készítménye), 
Antoninus császár korában. 

io így pl. CO H bélyeggel ellátott téglák 
is előkerültek a padozatalatti törmelék
ből. 

ii Koethe, 30. Bericht der Römisch-Germ. 
Komm. (1940), 51—52. 1., Abb. 9—10. 
Még p. o. : Germania 16, 1932, 19, Abb. 2. 
B. Jb . 123. (1916), 247. 

i2 Mirick, Memoirs of the American 
Academy in Rom XI . (1933), PI. 4—6. 
Bzen szobai, szobortartó fali fülkékhez : 
Láng Nándor, Bud. Rég. IX. (1906), 
20. 1. A praetorium-dk (parancsnoksági 
épület) külső udvarán levő, oltárok 
felállításához készített kis fülkékhez : 
Domaszewski, Religion d. röm. Heeres 
79. 1. 

i3 A villa Hadriana építési ideje : Kr. u. 
120—136 (ld. Wirth, Röm. Mitteilungen 
. . . 44. (1929), 125. 1. 

i4 Deman, American Journal of Archeology 
1912, 387, nyomán: Wirth, Römische 
Wandmalerei 21—22. 1. 
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is A mult századi hajógyárszigeti ásatások
ból a gráci Johanneumba és Bécsbe is 
elkerült néhány darab, Id. CIL, I I I 3750 ; 
kerültek a Hajógyár-szigetről másféle 
bélyeges téglák az esztergomi reáliskolába 
és Kalocsára is, de ezek közt nem volt 
LEG II HAD bélyeges. 

i6 Sacken, Mitt. d. C. Comm. II (1857), 
165. és 286. o. 

i7 Abban semmi feltűnő nincs, hogy egy 
tucat bélyegző készítője követte el 
egyszerre ugyanazt a hibát. Gondoljunk 
arra, hogy a bélyegzőket készítő katonák 
egymás munkáját lemásolták, amint ez 
a hibaátvétel ma is gyakran meg
történik az iskolákban írásbeli dolgozat 
közben. 

is Récsey, Arch. Ért . 1897. év i , 198. 1., 
csillagos jegyzet ; Nagy Lajos, Az óbudai 
ókeresztény cella trichora a Raktár
utcában, 39—43. 1. 

i9 Bbben a közjogi felfogásban a hadsereg 
a császár tulajdona, tehát : Legio II. 
Had(riana) — Hadrianus II. légiója. P. o. 
Antoniuiana 4* Antoninushoz tartozó. 

20 Hadrianusnak költséges kedvtelései, 
szórakozásai voltak már tribunus militum 
korában is. Sógora, Servianus, pénz
tartozásai miatt tartotta őt vissza erő
szakkal germániai títja alkalmával (v. ö. 
Schulz, Leben d. Kaisers Hadrianus 
19. 1.). 

2i Ritterling, Arch. Ért . 41 (1927), 60—61.1.; 
Schulz i. m. 17.—18. és 23—24. 1. 
Hadrianus hadgyakorlatot is tarthatott 
helytartósága alatt Aquincum körül. 
A batav lovas is ekkor mutathatta be 
az ismert verses feliratban (CIL I I I 
3676) »megénekelt« és kifejezetten 
Hadrianus jelenlétében produkált ügyes
ségeit. Ezen verses felirathoz legutóbb : 
Alföldi András, Budapest története I. 
346. 1., 250. j . , és : Nagy Lajos, ugyanitt 
5 5 6 - 7 . 1., 575. 1. 88. j . A Duna át-
úszásával és mesternyilazással dicsekvő, 
batavusz származású katona Weber 
(Untersuchungen z. Gesch. d. K. Lladria-
nus 153) szerint a cohors III Batavorum, 
Wagner (Die Dislokation.. . 16) szerint 
az ala I Batavorum kötelékében szolgált. 
Szerintem szolgálhatott egy batavus 
származású katona olyan segédcsapat
ban is, amelyet eredetileg nem batavokból 
állítottak fel, tehát p. o. inkább a cohors 
II Alpinorum vagy a cohors 1 Lusi-
lanorum nevű esapattestben, amelyek 

abban az időben valóban megfordultak 
itt, amint ezt később kifejtjük. 

22 CIL ILL 10694 ad n. 3374; V 8110, 29; 
XI 6688, 2 ; X 8042, 2. 

23 Mursa-ban ezt az építkezést Kr. u. 
. 133-ban végezte a császár parancsára 

a legio I I adiutrix, amely e végből 
erre az időre lejött Aquincumból, legalább 
is osztagai megjelentek itt az építkezés 
elvégzése végett. Különben Mursa-t 
Hadrianus talán tribunus militum korá
ban ismerhette meg és kedvelhette 
meg annyira, hogy császári trónjáról is 
visszaemlékezve rája, városjogi kiváltság 
adományozásával és középítkezéssel tün
tette ki később. Tehát valószínű, hogy a 
legio I I adiutrix, Aquincum későbbi 
háziezrede Kr. u. 93—94 körül — amikor 
Hadrianus ebben a légióban töltötte 
első tényleges idejét — Mur sa körül 
táborozott. 

27 Szilágyi János, Az aquincumi helyőrség 
csapattestei, Tanulmányok Budapest 
múltjából IX. (1941) évf. 235—6. 1. 

24 A felirat utolsó soraiban : V(otis) 
D(ecennalibus). . . és nem V (ici) X 
PV(blice) PO(suerunt) olvasandó. Ld. 
ehhez : Kuzsinszky, Bud. Rég. I. 43. o. 
(régi olvasáshoz) és új olvasásához : 
Alföldi, Budapest története I. 325, 
351. 1. és 411. j . 

25 LEG II HAD bélyeggel megjelöltén 
eddig csak 4—8 cm vastag, sima, fali, 
illetőleg hypocaustum-oszlopba való téglá
kat találtunk, Tetőfedő és melegvezető 
(csőszerű) téglákon eddig nem állapí
tottunk meg ilyen bélyeget. Ez is fontos 
körülmény, amely arra mutat, hogy a 
LEG II HAD szövegű bélyegzőket az 
első építkezés alkalmával használták, 
az építés későbbi folyamán és javítások 
céljára íuár nem vették igénybe. 

26 A 25.kép 16., 17. és 27.kép 22. sz. rajzokon 
b e m u t a t o t t bélyegekkel megjelölt téglák 
együtt kerültek napfényre LEG II HA D 
bélyegesekkel (ásat. napló 1941/3/4, 
1941/3/8). E szerint ezekkel egykorúak 
(Hadrianus, Kr. u. I I . század első 
évtizedei). A legio ezen téglabélyegei 
is mind 7—8 cm vastag fali téglákon 
mutatkoztak. A 27.kép 24. sz. rajzon 
bemutatott bélyegtípus meleg vezető, cső
alakú téglán (tubus) is előfordul, ami 
esetleg későbbi keletkezésre utal. A négy
szögletes csőtéglákra csak későbbi idő
ben. (Wolff, Der obergerm.-rätische Limes 
des Römerreiches, Lief. 42, íir. 27, 
66—69 szerint Antoninus Pius császár 
korától) szoktak bélyeget nyomni. 
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28 CIL IH 10669 ad n. 3758. 
zsj&Ahramic, Führer durch Poetovio (1925), 

60. p.", úgy gondolta, hogy egyes tégla
bélyegekhez a betűket egyenkint faragták 
ki és mint a modern nyomtatásban, 
szabad elrendezésben nevekké nyom
ták be egymás mellé a betűbélyegzőket. 
Azonban a hajógyárszigeti téglákhoz 
teljes neveket faragtak ki bélyegzőkben, 
mert ugyanazon típus ugyanazon betű
elrendezésben több darabszámot mu
ta t fel. 

29 Polaschek, P W K M - R E , Ovűavis c. a l a t t 
ilyen téglabélyegeket ismertet: NVMERI; 
ALAE. Utóbbiak kora szerinte : I. Valen-
tiniánus.. 

so CIL XIII , 6. rész 12495 (lh. Ager 
Lemovicum). 

3i C I L V I I 1243 és 1245 (lh. : Caersws 
és Castleton). Az előbbihez (LEG tégla
bélyeg) már a Corpus inscriptionum 
Latinarum megjegyzi: »non videtur legionis 
essen. Germaniaban a LEG I legiónévhez 
(feliratokban is) csak a Germanica jelző 
értendő hozzá: Bonner Jb. 107, 1901, 
180. — 

32 Ugyani lyen bélyegekkel megjelölt téglá
kat olyan téglákkal együtt szedtünk ki 
egyes falrészekből (ásat. napló. 1941/3/4, 
1941/3/5, 1941/3/10), amelyeken LEG 
II HAD betűk olvashatók. Tehát már 
ezért is valószínű, hogv ezek is (33, 42, 
46, 52, 55, 61, 65, 66, 68. sz. 27—29. 
kép.) Hadrianus . helytartósága vagy 
uralkodása korából származnak. 

33 Négy db COHRT bélyeges téglát Szent
endrén a Kr. u. II . század első felében, 
valószínűleg Traianus uralkodása alatt 
készült vízcsatornában figyeltek meg. 
A COHRT téglabélyeg pedig feltétlenül 
beletartozik sorozatunkba, amelynek egy 
részével, amint megfigyelhettük a 
Hajógyár-szigeten, együtt fut a LEG II 
HAD bélyeges téglaanyag. Tehát meg
fordított módszerrel is ugyanazon kor
határozáshoz jutunk. 

34 CIL I I I 10669 ad n. 3 7 5 8 ; Szilágyi 
János, A pannón ia i bélyeges téglák, 94. 
1., X X V . 74—77.; K u n s t h i s t . Museum 
(Bécs) I n v . Nr . 269, b és 270, b . 

35 Mivel a transaquincumi hídfőerődítmény 
Diocletianus császár korában létesült, 
ld. : Nagy Lajos, Pest város eredete, 
Tanulmányok Budapest múltjából III . 
(1934), az Eskü-téren feltárt római 
erődítmény építéséhez mint korábbi idők 
készítményeit hurcolhatták el Kr. u. 
II . századi tégláinkat, aminthogy ezen 
erőd építéséhez más, szintén korábbi kő

anyagot és bélyeges téglákat is kitermel
tek Aquincum más területén. Az Aquin
cumi Múzeum régi bélyeges téglái között 
akad egy CHO bélyeges later, amelynek 
lelőhelyéül a »Gázgyár« van feljegyezve. 
Ez csak látszólag meglepő, mert nem a 
polgárvárosi területre kell gondolnunk, 
hanem valószínűleg arra az őrtoronji'a, 
amelyet legutóbb állapított meg Nagy 
Lajos az óbudai gázgyár területén, a 
Duna partján. 

36 Lehetsége-e, hogy a felsorolt lelőhelyeket 
illetőleg fontos körülmény az, hogy 
/eg'io-táborhelyekről van szó vagy ezek 
közvetlen körzetéről? A legio-'k. (ma 
gyalogdandárnak megfelelő, lehetőleg 
római polgárokból felállított, kb. hat
ezerfőnyi csapattest) tudvalevőleg tíz 
cohors-xa oszlottak belső szervezetük
ben. Kérdés, feltehetjük-e, hogy az 
aquincumi (IL adiutrix), a brigetioi 
(I adiutrix) vagy a vindobonai legio 
(~K gemina) egyik zászlóalja, cohors-a, 
készítményei a COH(ORTIS)-féle bélye
gekkel megjelölt téglák? Ebben az eset
ben a LEG II AD (legionis II adiutricis) 
rövidítések is elmaradtak volna a hajó
gyárszigeti COH(ORTIS) téglabélyegeink 
végéről. Azonban a legio-hoz való tarto
zás annyira elsőbbrendű érzés és tudatos
ság lehetett a legiobeli katonáknál, fő
kép kifelé való és hivatalos megnyilat
kozásokban, hogv a munkateljesítményü
ket és felelősségüket COH(ORTIS) 
téglabélyegekkel nem igazolhatták. Hi
szen a 'legiobeli katonák kiváltságosabb 
helyzetben voltak, mint a bennszülött 
csapattestek, a cohors-ok. és ala.-k tagjai. 
Ha a legio valamelyik cohors-a, külön 
kiválik valamivel, pl építkezéssel és 
ezt téglabélyegben is hangsúlyozni akar
ják, a legio teljes nevét írják előre, aztán 
a cohors szót a sorszámmal együtt, 
így látjuk ezt egy sucidavai téglabélveg 
esetében is : LVMCORSIH, L(egio) V 
M(acedonica) CO(ho)RS I I I ; ld. Tudor, 
Dacia VII—VIII, 377. 1. és Fig. 11, c. 
Egy sardiniai téglabélyeget (COHR P 
S, lh. Oschiri : CIL X 8046) így kíséreltek 
meg feloldani : COH(o)R(tium) P(rovin-
ciae) S(ardiniae). Azonban a CÓHORTIS 
COHRTIS stb. sorozatot lehetetlen ilyes
féle csapatösszevonás : Cohortes Pannó
niáé inferioris rövidítéseire visszavezetni. 

37 Szilágyi János, A pannóniai bélyeges 
téglák XXV. tábla 76. 

38 Szilágyi János, Az aquincumi helyőrség 
csapat testei, Tanulmányok Budapest 
múltjából IX. (1941) évf. 235 . -6 . 1. 
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39 Szilágyi, Arch, Ért. I I I . folyam 1942, 
173—4. 

40 CIL III 13395 ad n. 10672; Fröhlich, 
Arch. Ért . 12 (1892), 42—43.1. ; Szilágyi, 
A pannóniai bélyeges téglák XXV. 
tábla 70. 

*i A CIL, I I I 4381 sz. felirat második 
sorában a CTTC/R betűk feloldása 
szerintem ez : C(ohors) I T(hracum) 
C(ivium) R(omanorum). Stator tehát 
ennek a csapattestnek volt lovastagja a 
Kr. u. I I . század első felében, amikor a 
cohors a katonai diplomák tanúsága 
szerint is Pannónia superior tartomány 
seregébe tartozott. A feliratot a HIC 
SITUS . . . formula valóban ebbe a 
korai időbe utalja. A feliratos emlék 
lelőhelye valószínűleg Arrabona (Győr). 
Talán i t t . táborozott a cohors a jelzett 
időben. Történetét ld. részletesen : 
Wagner, Die Dislokation der röm. 
Auxiliarformationen 189—190.1. 

«2 Amint Foerk Brno, Arch. Ért . 1911. 
évf., 26. 1., feljegyezte, a kalocsai első 
templomnak feltárt, többnyire öntött 
falazatában talált, Szekszárd vidékéről 
származó serpentin darabok mellett 
római téglatörmelék és egész római 
téglák is akadtak, CHORTIS, CHORT, 
COHORT és PRI bélyegekkel [27. lapon 
III . t. a)—g)\. Ezek a bélyegek teljesen 
egyezőek típusban a hajógyárszigetiek
kel. Meg kell tehát állapítanunk, hogy 
a kalocsai első templom építéséhez nem 
Szekszárdról hurcoltak el római tégla-
anyagot,, mint Foerk Ernő gondolta, 
hanem Óbudáról, a Hajógyárszigetről. 

43 Mindkét thrák cohors történetét részlete
sen ld. : Wagner i. m. 188. és 199—200. 1. 

44 Torma Károly, Arch. Ért . 3 (1884), 
34—35. 1., a COHORTI bélyegeket 
így egészítette ki : COHORT(is) F(aviae). 

45 CIL XVI 26, 42, 47 ; Wagner i. m. 158. 1. 
46 Történetéhez és emlékei áttekintését 

ld. : Wagner i. m. 84—85. 1. 
47 Ezen téglabélyeg ismerete előtt még 

azt kellett megállapítanom [Az aquincumi 
helyőrség csapattestei, Tanulmányok 
Budapest múltjából IX. (1941) évf. 
237. 1.1, hogy az Ácsa és Boglár közt 
talált feliraton megnevezett «cohors I I 
Alpinorum» csapatnévben a sorszám 
bizonyára tévesen áll az I szám helyett, 
mivel a cohors I I Alpinorum-tóX addig 
egyetlen emléket sem ismertünk Aquin
cumban. A hajógyárszigeti téglabélyeg 
napfényrekerülése természetesen meg
erősíti azt, hogy az említett feliraton 

(CIL H I 10349 ad n. 6454) mégis jó a 
II sorszám. 

4 8 Ld. Wagner i. m. 159.—164. 1. 
49 CIL XVI 4, 30, 31, 42, 61, 113, 122, 123. 
so A COHORTI S bélyegtípust most már 

nem úgy tekintjük, hogy ez az ép, 
eredeti változat, amelyből egy-egy betű 
lekopásával értek el a CHO és COH 
típusokhoz. A COHORTIS a COHRTIS 
bélyeg másolata, ahol a pontból lett 
felnagyítás és a latin nyelv nem tökéletes 
tudása folytán, tévedésből : O-betű. 

sí Nem magyarázhatjuk még meg a CHO 
és CHOR változatokat sem, de reméljük, 
hogy fejtegetéseink a többi hazai kutatót 
is serkenteni fogják arra, hogy foglal
kozzanak ezzel a különös téglabélyeg
csoporttal. 

52 Az, hogy [COHJORTI és hasonló bélyeges 
téglák Aquincum más részein [Szél
utca, Majláth-utca, Nagy Lajos, Bud. 
Rég. 12 (1937), 266. 1.] is előkerültek, 
annak bizonyítéka tehet, hogy ez a 
csapatösszevonás a tábor több helyén 
végzett építkezést. 

53 Szilágyi, Tanulmányok Budapest múltjá
ból IX. (1941) évf. 235. 1. 

53/a A X gemina nevű légió és az ala 
I (Tungromm) Frontoniana nevű lovas 
csapattest bélyeges téglával nincs 
képviselve ezideig a Hajógyárszigeten, 
de más adatok alapján [ld. Szilágyi, 
Tanulmányok Budapest múltjából IX. 
(1941) 242—3. és 234. 1.] következtetve 
a Kr. u. II . szd. elején Aquincumban 
táborozott ez a két csapattest is. Sőt 
nincs kizárva, hogy a legio I adiutrix 
nevű légió is ekkor járt Aquincum 
táborában. Viszont a legio X gemina 
nevű csapattest Kr. u. 107-re már 
végleg letelepedett Vindobona-i (Wien) 
állandó táborhelyén. 

54 A cohors I Ulpia Pannoniorum régebben 
ismertté vált téglabélyegei : CIL III 
10667 ad n. 3756 ; Szilágyi, A pannóniai 
bélyeges téglák XXV. tábla 72. és 73. sz., 
valamint 94. 1. A cohors történetéhez : 
Wagner i. m. 177—178. 1. 

55 A cohors történetéhez: Wagner i. m. 
101—103. 1. 

se CIL I I I 3749 ; Szilágyi, A pannóniai 
bélyeges téglák, XXII I . tábla 7—9., 
II ; XXII . tábla 2. 

57 Szilágyi i. m. XXIX. tábla 82—83. «sz. ; 
CIL I Í I 3775, 13. , feloldásához: Nagy 
Lajos, Bud. Rég. 12 (1937), 273. 1. 
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58 A bélyeg közepet kitöltő Xrbetű két 
oldalát egy-egy kifordított E betű zárja 
le. A baloldali E betű felső részébe egy 
C betű, a jobboldali E betűbe pedig 
egy R betű van beleszerkesztve. Az előbbi 
E betűt felül egy T, a jobbszélsőt 
(szintén felül) egy F betű koronázza. 
S és O betű nem vehető ki. I, V, A, N 
tetszőlegesen olvasható ki az egymásba 
fonódó vonalakból. 

59 C I L ' I I I 3775, 2 ; Id. Arch. Közi , V I 
(1886), 102. 1. A Corpus k iadója m á r 
megjegyezte : «Gran reperta dicitur, sed 
vix pertinet ad haec lóca.« 

so CIL I I I 11351 ad n. 4658/a. 
sí Szilágyi János i. m. 62. 1. 
62 Pálóczi Edgár tanár volt szíves közölni, 

hogy az óbudai Hajógyárszigeten találta 
a szóbanforgó bélyeges téglát (1927. 
XI . 30-án) Port Perenc polg. isk. tanuló ; 
Szilágyi i. m. 37. 1. ; Nagy Lajos, 
Budapest Régiségei 12 (1937), 266. 1. 

63 Szilágyi János i. in. 36. 1. 
63/a Egyszerű firmamécses, vállperemén két 

kis púp maradt meg. Az égője letört. 
A fedőlap korongjának az átmérője (pere
men belül) 3 cm. Típusa : Iványi, 
Die pann. Lampen. (Diss. Pann. I I . 2, 
1935) 16—18. o., 48. t. 7—8. sz. 

•iWollanka, Österr. Jhefte 25 (1929), 
3. 1. 

es Paulovics, Corvina 1938, La basilica 
di S. Quirino nell'antica Savaria, Vasi 
Szemle V., 1938, 139. 1., és ; Savaria-
Szombathelv topográfiája (Acta Sa vari -
ensia 1., 1943), 30. sköv. 11. Nagy Lajos, 
Arch. Ért . 41 (1927), 193. o. 

66 Ez a nagy mozaikpadozat (136-9 négy
szögméter) magában véve jelentene — fel
tárva és fenntartva — olyan idegen
forgalmi érdekességet, amely indokolttá 
tenné azokat a költségeket és fáradozá
sokat, amelyekkel a terület megszerzése 
(á székesfőváros számára) és a palota 
újból való kiásása járna. 

67 Nagy Lajos, Arch. Ért . 41 (1927), 
192—193. 1. 

6 8 Schober, Die Römerzeit in Österreich 
81. 1. 

es Nagy Lajos, Az Országos Magyar Régé
szeti Társulat Évkönyve II . évf. (1923— 
26), 112. 1. 

70 Wirth-Bernards, Anzeiger für schweize
rische Altertumskunde 37 (1935), 186.1. 

7i JDaremberg-Saglio-PotMer, Dictionnaire 
, opus musivum . c , 2096. 1. 

Pl. az augustuskori mozaikművész az 
ő megfigyelései szerint választékos, külön
leges • tárgyakat keres, kerüli a közön
ségeset, szóval arisztokratikus művészet ; 
ld. ugyanott 2103—4.1. Blanchet kísérlete : 
Étudesurladécoration.. . (1913), 119-127. 

72 Krüger, Römische Mosaiken in Deutsch
land , Árch. Anzeiger 1933. évf. 666. 

73 Krüger i. m. 678. hasáb. A I I I . korszak 
egyszerűen átmenetet képez. 

74 Krüger i. m . 702—-703. hasábok . 
75 Nagy Lajos i. m . 114. 1. 
76 Mano-Zissi, Mosaiken in Stobi, Bulletin 

de iTnstitut Archéol. Bulgare X. (1936), 
287—288. 1. 

77 Wirth-Bernards, i. m . 190, 192. és 195. 1. 
7 8 Notizie degli scavi di an t i ch i t á 1900. évf., 

250. 1., F ig . 2 ; v. Ö. még ké t milánói 
moza iko t is : Not iz ie . . . . . . . 1923. évf., 
316. 1., F ig . 14—16. és egy arrezzoi 
moza ikpadoza to t ( N o t i z i e . . . . . . . 1934. 
évf., 5 0 — 5 1 . 1., F ig . 3—4.), ahol a 
k ö r ö k metszésével e lőál lo t t gömbké t -
szogek mezejét pe l t ák sora keretezi . 
•V. ö. még : Wiegand, Müet , I . B a n d 
(1924), A b b . 53, Tafel V I . 

7 9 Ant i che ville s u b u r b a n e , Bul le t t iuo d. 
Commissione Archeolögica comunale di 
R o m a 55. évf. (1927), 189—190. 1., 
Fig . 26. 

so Blake, The p a v e m e n t s of t he R o m a n 
bui ldings of t h e Repub l i c a n d ear ly 
E m p i r e , Memoirs of t h e Amer . Acad, 
in R o m e V I I I . (1930), P la t e 23, Fig. 1. és 
4 ; Blake, Memoirs of t h e Amer . Acad, 
in R o m e X I I I . (1936), P la t e 10, Fig. 3 . 

SÍ Blake, Memoirs of t h e Ainer. Acad, 
in R o m e V I I I . (1930), P la t e 24, Fig. 4. 

82 Blake, Memoirs of t h e Amer . Acad, 
in Rome XIII . (1936), Plate 9, Fig. 3. 

83 Arch. Anzeiger 1926. évf., 412. 1. és 
Abb. 5. 

83/a Aurigemma, I mosaici di Zliten 254. o, 
és 56.—57. tábla. 

84 Krüger, Arch. Anzeiger 1933. évf. 659. 1., 
A b b . 2 és 662—663. 1. 

8 5 Biegen, Amer ican J o u r n a l of Archaeologv 
41 (1937), Fig. 9. és 140. 1. Ld. még : 
Blanchère, Musée d' Oran , I L t., 57. o.; 
Beilage zu Bonn. Jb. 124-126, T. VI.,S. 45; 
Brasw,Aquileia(1929),317,Fig.239;J.R. 
S. 23, 1933, Pl. 22. Viszont: Bullettino . . . 
dalm. 31, 1908, T. 21, Fig. 2 és p. 188; 
B. Jb . 123, 1916, T. 27, 253—260; J . R . S . 
13,1923, 160, Fig. 15 és 159, 5. j . 
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se A korai óegyiptomi falfestészet ben, amint
hogy a körszeletes hálózatos díszítés Egyip
tomba vezethető vissza: Poulsen, Die deko
rative Kunst d. Altertums, 13, Abb. 19. Id. 
Girard, 1& Peinture Antique 11., 12., 1., 
Fig. 3. 

87 A szalagfonadék történetéhez Id. még : 
Wollanka, Öst. Jhefte 25 (1929), 12—13.1. 

8 8 Blake, Roman mosaics of the second 
century in Italy, Memoirs of the Amer. 
Acad, in Rome XIII . (1936), Plate 13, 
Fig. 1. 

so Tsontchev, Annuaire de la bibi. nat. 
et du musée nat. de Plovdiv 1937—39. 
évf. 151. o., Fig. 27. 

9 0 Nagy Lajos, Az O. M. Rég. Társulat 
Évk. II. évf. (1923—26), 105. és 113. 1. 

9i Dar emberg-Saglio-Pottier, Dictionnaire 
opus musivum c , 2106. o. ; 

Wollanka, Öst Jhefte 25 ( 1929), 10—11. o., 
egyéb irodalommal. A pelta-kombinációk : 
Deonna, Genava 13, 1935, 214, Fig. 6. 

92 Gusmann, Villa Hadriana, Fig. 332., 
227. o. ; Blake, Memoirs of the Amer. 
Acad, in Rome XIII . (1936), Plate 12, 
Fig. 2, Pp. 81, 203. 

93 Wollanka, Öst. Jhefte 25 (1929), 13—14. 
o., egyéb irodalommal. 

94 így pl- a stobii mozaikokon : Mano-Zissi, 
Mosaiken in Stöbi, Bulletin de l'Institut 
Arch. Bulgare X. (1936), 285. o. 

9 5 így pl. korban meghatározva Aquileia-
ban (Blake, Memoirs of the Amer. 
Acad, in Rome XIII . , 1936, Plate 30, 
Fig. 3 ; kora : Kr. u. II . század) és 
Trierben (Trierer Zeitschrift 13, 1938, 
243. o., Abb. 17; kora : Kr. u. I I I . 
század). 

96 Journal of Roman studies 24, 1934, 
Plate XI. és 204. o. Kora a Kr. u. I. és II . 
század fordulója. Aquileiai példa: Brusin 
i .m. 72, Fig. 43. 

97 Blake, Memoirs of t he Amer . Acad, in 
Rome XII I . (1936), Plate 10, Fig. 4. 

98 Sacken i. m. 286. 1. és 1. j . 
99 Blake, Mosaics of t he la te empire in 

R o m e a n d vicini ty , Memoirs of t he 
Amer . Acad, in R o m e X V I I . (1940), 
P la te 11, Fig. 2 és 124. 1. 

loo Ál t a l ában a mozaikszemcsék anyagához 
I d . : Müller, Ber icht über den V I . 
i n t e rna t . Kongress für Arch. Berl in 1939, 
161. o. A moza ikpadoza t kifejlődéséhez : 
Nagy Lajos, Arch. É r t . 41 , 1927, 
193—195. o. 

íoi Az így megjelenő Apollóhoz ld. p . o. 
Gusmann, Villa H a d r i a n a Fig. 491, 

285. 1. ; Reinach, Réper to i re de la s t a t u 
aire I. 243. 1., pi. 479; I I I . 
234. 1. Hermes-Mercurius feltartott jobb
jában szőlőfürtöt tartana, baljában pedig 
a gyermek lenne : így p. o. Memoirs 
of the Amer. Academy in Rome X. 
(1932), pl. 11, Fig. 3 : Hermes at Olympia. 
Dionysos = Bacchus feltartott jobbkezé
ben szőlőfürt vagy korsó lenne, amelyből 
bort öntene a bal kezében tar tot t 
ivócsévSzébe ; v. ö. Reinach i. m. I. 376. 1. 
Pl. 677 , -8 . , 379. 1. Pl. 678/E, 383. 1. 
Pl. 686, 386. 1. Pl. 690/A; II . 121. 1., 
122. 1. ; I I I . 33., 236., 240. 1. 

102 Nagy Lajos, Szépművészet I. (1940), 
33. 1. ; Budapest története I. 595. 1. ; 
a pannóniai stukkók összefoglaló át
tekintése ugyanitt. 

103 Arneth, Mit te i lungen der  
Centra l Commission I I . (1857), 
165. o. A kiskunfélegyházi Városi 
Múzeumban őrzött római falfestmény-
töredékek (Milecz János gyűjteményé
ből) is bizonyosan palotánk falairól szár
maznak. 

104 Nagy, Lajos, Mitteilungen des Deutschen 
Arch. Inst. 41, 1926, loo o. 

los Kuzsinszky, Aquincum, 21. o., 28. kép 
(Budapest Műemlékei 1925) ; Nagy Lajos 
előbb i. m. 99. o. Abb. 5. 

106 Ezen falfestési stílushoz : Nagy Lajos, 
Arch. Ért . 39, 1922, 131. o. és Bud. 
Rég. 12, 1937, 45—46. o. nyomán: 
Éber, Művészeti Lexikon 266. o. ; a 
szomszédos tartományokkal kapcsolat
ban ld. p. o. Blanchet, Étude sur la 
décoration des édifices de la Gaule 
Romaine, 116; Pagenstecher, Rom. 
Wandmalereien am Bodensee und Jura, 
Germaniall . (1918), 35—36. o. ; Stähelin, 
Die Schweiz in röm. Zeit, 380—381. o., 
2. j . ; a németországi rómaikori fal
festészet áttekintésével kapcsolatban : 
Stziner, Trierer Zeitschrift I I . (1927), 
64. és 67. o. Ebért, Südrussland im Altertum 
331. Az aquincumi falfestészet irányaihoz, 
jellegéhez legutóbb : Nagy Lajos, Buda
pest története I. 591—4. 1. 

107 A fal h á r o m egymás feletti zónára osztva , 
az e lválasztás bekarcol t vona lakka l , vagy 
keskeny csíkkal, a fal felső végén 
koszorú, gir land vagy va lami eszköz 
festve ; v. ö. Wirth, R ö m . Mit t . |44 , 1929, 
145—6. o. 

los Fremersdorj, Tr ierer Zeitschrift 9, 1934, 
58—9. o., Tafel A. Fremersdorf (-Klin
kenberg), Der röm. Gutshof . . , 55—6, 
58 es T. 24/3 : széles egyenes sávra 
merőleges keskeny esik,-„Flott impresz-
szionista stílus". 
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109 Wirth, Röm. Wandmalerei 68. o., Abb. 
29; egy rómaikorabeli eletisisi példához 
Id. Wirth, Röm. Mitt. 44, 1929, 159. ö., 
szintén Hadrianus császár idejéből. 

no Wirth, Röm. Wandmalerei, a római 
birodalom falfestészetében a következő 
korszakokat különbözteti meg: I. 
flaviuskori stílus Kr. u. 35—100; I I . 
philhellénisztikus stílus Kr. u. 100—160 ; 
I I I . Antoninus-korszak Kr. u. 160—220 ; 
IV. illuzionista-stílus Kr.u. 220—260 ; 
V. Gallienus korszaka Kr. u. 260—270 ; 

VÍ. későantik stílus. 
m Ld. Wirth áttekintését : Rom. Wand

malerei 61. és 68. o. 
na Wirth i. m. 115, 132—4, 153—4. o. 
113 A stíluskorszakok helyesirányú értékelésé

hez ld. legutóbb : Nagy Zoltán, Szép
művészet 1942. évf., 58. 1. 

114 Wirth i. m. 124., 134. o. és Abb. 66. 
A színmezők magassága: 1-70 méter. 

u s Wirth i. m. 148—9. o., 38. tábla. 
ne Wirth szerint : Kr. u. 160—220. 
in Nagy Lajos, Röm. Mitt. 41, 1926, 101 ; 

Szépművészet I. (1940), 31—33. o. 
u s A festett falak általánosan szokásos 

rétegeződéséhez v. ö. legutóbb : Müller, 
Bericht über d. VI. intern. Kongress 
f. Arch., Berlin, 1939, 158—9. o. ; 
Steiner, Röm. Wandmalerei in Trier, 
Trierer Zeitschrift I I . (1927), 67. o. ; 
a pompeji falfestményekkel kapcsolat
ban : Mau, Pompeii in Leben und 
Kunst 1900, 446. o. Gondosan meg
vizsgálták a polai római villa vakolatát 
is : Schwalb, Röm. Villa bei Pola, 
Schriften der Balkankommission II . 
35—36. o. 

119 A vakolatösszetétel és festési technika 
meghatározásánál segítségemre volt 
Molnár József úr, a Fővárosi Történeti 
Múzeum képrestaurátora. Szíves meg
állapításaiért és segítségéért ezúton is 
köszönetemet nyilvánítom. 

120 Fes tők e l len tmondó véleményei szembe
ál l í tva : Láng Nándor, A görög m ű 
vészet tö r t éne te (Beöthy szerk. : A mű
vészetek tö r t éne te I . 1906), 386. o. 
Legu tóbb i hozzászólások : Wirth, R ö m . 
Wandmale re i 28. o. ; Müller i. ni. 158. o. 

121 Láng Nándor i. m . 387—8. o. 
m Gasparetz, Arch. É r t . 31 . évf. (1911) 

427—432. o. 
123 A rómaikor i fes tékanyagokhoz, amelyek 

ásványi , sőt részben szerves te rmésze tűek 
vol tak , ld. : Raehlmann, R ö m . Maler

farben, R ö m . Mit t . 29. (1914), 220—236.0. 
Ld. még : Gasparetz, Arch. É r t . 32, 1912, 
223—232. 

123/a Az Aranyhegyi -á rok =? S o l y m á r p a t a k 
vonala Pilisszentkereszt felől a Rákos
patak irányában húzódik eredetileg. Az 
új, Bécsi-úti temetőnél torkollott annak 
idején ez a patak abba a Dunaágba, amely 
a békásmegyeri határtól a Mocsáros-
nevű területen át (Aquincumi Múzeum 
és Római-fürdő között) délre kanyargott. 
V. ö. : Horusitzky, Hidrológiai Közlönv 
XVIII . (1938) évf. 159., 162—3. 1. Ugyan
itt a XIX. mellékletként közölt tér
képen látjuk az Aranyhegyi-árok ere
deti vonulatát a fent vázolt ősi és a 
luai állapota közötti időben : e szerint 
az Aranyhegyi-árok = Solymár-patak a 
Bécsi-úti temető területén túljutva (az 
Óbuda MÁV állomásnál előbb kezdődő-
leg az ú. n. Filatori-gátba szorítva), 
északnyugat-délkeleti irányban átvágott 
a Kaszás-nevű területen, majd a Szent-
endrei-tittal párhuzamosan haladt, végül 
a Kisdunaágba torkollott, a mai hajó
gyári öböl irányát véve fel. Gans-Nord-
hagen, Postglaziale Klimaänderungen, 
305, mutatot t rá, hogy a Kr. e. 120— 
Kr. u. 180 évek száraz korszakában 
csökkent a folyók vízállása. 

i23/b A kötőanyaghoz : M. Mérnök és Építész 
E. Közi. 1943, 25. szám, 5. o. (homokhoz 
33—71 °/0 égetett mész, ma 7—£% meszet 
kevernek). 

124 A másodiknak kiásott legatusi palotához : 
Germania 12, 1928, 23. o. 

125 Swoboda, Röm. u. romanische Paläste, 
23. és 94 . -95 . , Abb. 45. 

126 Bonner Jbücher 126, 1921, 41., 42. o. 
127 Rodenwaldt, Gnomon 2, 1926, 337. u t á n : 

Lehner, Deutschtum und Ausland 23—24. 
Heft, Neue deutsche Ausgrabungen 1930, 
189. o. 

128 Koepp, Die B a u t e n des röm. Heeres , 
Germania R o m a n a I . (1924), 19. o. 

129 Bonner J b ü c h e r 126, 1921, 41 . , 42. ; 
Koepp i. m . i. h. 

KO Ritterling, Arch. É r t . 41 , 1927, 58. o. 

isi Kiizsinszky, Arch. É r t . 17, 1897, 401. o. ; 
Bud. Rég . 5, 134. o. Jónás, Bud . Rég . 
12, 1937, 287, szer int a L a k t a n y a 
u t c á b a n r á a k a d t a k a praetorium-ra. 
Ugvan ígv : Nagy Lajos, Bud. Rég . 
12 , ' 1937 ;270 ; Arch. É r t . 1945, 120, 2. j . 

132 Salamon, Budapes t t ö r t éne t e I. 328. o. 
Az óbuda i Lánch ídon felül 120 ölnyi , 
alul 37 ölnyire , egymástól t ehá t 157 
(bécsi ?) ölnyi t ávo l ságban . 
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133 Kubitschek-Frankfurter, Führer durch 
Camuntum (1923), 137—8. o. 

134 Ritterling i. m. 60—61. o. Az osztatlan 
Pannóniában Poetovio-hati (Pettau) szé
kelt a helytartó. Kr. u. 69-ben is itt 
döntöttek Pannónia katonái Vespasianus 
mellett és Vitellius ellen : Abramic, 
Führer durch Poetovio (1925), 6. o. 

134/a Hadrianus császár korában két alkalom
mal járt volna Aquincumban: 1. Kr. u. 
118-ban a jazigok elleni hadjárat kap
csán ; 2. Kr. u. 124-ben, amikor Camun
tum és Aquincum településeket munici-
piumi városi rangra emelte. így leg
utóbb : Alföldi András, Budapest tör
ténete I. 304. 1. 

135 CIL III 14347, 2 alapján : Kuzsinszky, 
Aquincum, 23. o. 

136 Jónás, Bud. Rég. 12, 1937, 287. o. 
Brigetio (Újkomárom) táborában is Kr. u. 
118-ban vagy 124-ben épült, meg a 
praetorium: Barkóczi, Arch. Fr t . 145, 
172—3. 

137 Ez a csapat össze vonás a szarmaták 
ellen történhetett, amint a fenti antik 
forráshely szerint is leverte Hadrianus 
helytartó a jazigokat. V. ö. Alföldi, 
Budapest története I. 189. 1. 

138 A praetorium és a parancsnoki palota, 
szabály szerint a római táborok közepe 
táján feküdt. Az aquincumi parancsnoki 
palota fekvése helyrajzi szemszögből 
nehézségeket okoz. (75. kép.) Tőle kb 
500 m-re nyugatra a Flórián-téren még a 
tábor belsejére utaló építményeket (fürdő, 
kórház) állapítottunk meg ásatásaink 
folyamán, keletre viszont az óbudai 
Nagyszigeten rendszeres kutatások még 
nem is történtek, pedig a legio-tábox 
keleti fele ide nyúlhatott át. A római 
legio-tábor lehetőleg olyan téglalap-alakot 
mutatott, amelynek rövidebb oldalai 
300—400, hosszabb oldalai 500—600 

métert számítottak. A Flórián-tértől 
azonban palotánk messzebb vau ezen 
500—600 méter tábor hosszúság felénél. 
Fzért mi úgy véljük, hogy erre két 
magyarázat lehetséges : 1. az aquincumi 
tábor eredetileg kétlegiósnak épült, 
amelynek a hossza így (a már említett 
veter ai tábor méretei : 932 x 636 m, 
Id. Lehner, Deutschtum und Ausland 
23—24. Heft, Neue deutsche Aus
grabungen 1930, 183. o.)' 900 méter 
körül lehetett, amely hosszúságnak közepe 
tájáraesnéka/5raefonww és a parancsnoki 
palota ; valóban, mintha egy ideig együtt 
táboroztak volna Aquincum-ban a legio 
II adiutrix és a legio X gemina, éppen 
a táborépítés éveiben ; ezt az együttes 
táborozást rövid időre lehetségesnek 
látta Kuzsinszky, Aquincum, 1934, 6. o. ; 
2. talán a tábort idővel — esetleg elemi 
katasztrófa folytán — nyugatabbra 
helyezték ; ekkor adták volna fel palo
tánk területét és új parancsnoksági 
központot építettek volna a Fő-tér 
táján. Az aquincumi castrum fekvését 
tárgyaló véleményeket legújabban át
tekintette : Nagy Lajos, Budapest tör
ténete I. 3 5 6 . - 7 . 1. 

139 Lehner i. m. 178.—9. és 188. o. 
14 0 Camuntum (Deutsch Altenburg-Petronell 

helyén) északi szélén 1939-ben tártak 
fel egy thermae vagy talán palotaszerű 
épületet (praetorium vagy palatium), 
amelynek a méretei : 143 x 104 méter. 
Két oldalán csarnok található, a centrum
ban termek oldalkamrákkal, amelyek 
mind fűthetők voltak. Az első építés i t t 
is Hadrianus korában történt, később 
hozzáépítettek. Ld Egger c , Bericht 
über den VI. internationalen Kongress 
f. Arch. Berlin 1939, 516.—517. o. 

141 A rajzok elkészítésében közreműködött 
ifj. Alföldi András és Tóvölgyi Nándor 
uraknak e helyen is köszönetemet 
nvilvánítom. 
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JÁNOS SZILÁGYI 

DER LEGATENPALAST IN AQUINCUM. 
DIE AUSGRABUNGEN AUF DER ALTOFNER SCHIFFSWERFTIN SEE IM J. 1941. 

Auf der Schiffswerftinsel in Óbuda (Alt
ofen), wo die Werkstätten der Ersten Donau
dampf Schiffahrtsgesellschaft (D. D. S. G.) 
angelegt sind, wurden Ruinenreste und 
Gräber der Römerzeit schon im vorigen 
Jahrhundert (1854—57, 1870) an das Tages
licht gefördert.1 Diese Ruinen hielt man für 
die Reste eines römischen Bades. Schon 
damals waren die Forscher der Meinung, 
dass die Schiffswerftinsel im Altertum mit 
dem Altofner Donauufer zusammengehangen 
hatte,2 weil querziehende Mauern im Fluss
bette beobachtet worden sind. Mehrere 
Steindenkmäler mit Inschriften3 und auch 
eine Wandinschrift4 sind bereits auf dieser 
Insel gefunden worden. 

Im J. 1941 zog man in der Nähe der 
Werkstätte der »Grobschmiede« einen langen 
Graben. Die Direktion der Schiff s werf te 
benachrichtigte uns, dass bei dieser Gelegen
heit gestempelte Ziegel, Mosaik- und Wand
malereibruchteile zutage kamen. Wir be
haupteten, dass dieses Ausgraben gerade in 
jenem Gebiete stattfand, welches auf einer 
einstmaligen Zeichnung (von Gustav Zsig-
•mondy aufgenommen) aus dem vorigen 

i Sacken, Mitteil. d.. . . C . C o m m . . . I L , 1857, 2 8 3 ; 
Arch. Értesí tő 1870, 241, 264 ; L. Nagy, Budapest 
tör ténete I . 543. 

2 Salamon, Budapest tör ténete I . 328. 
3 CII^ I I I 3416, 3418, 3445, 3479, 10403, 10411, 

10420, 10454, 10491. 
4 CIIy I I I 10716. 

Jahrhundert mit der Notiz : »Noch nicht 
ausgegraben« überschrieben ist. (Bild 1.) 
In dem von den Arbeitern der Schiffs
fabrik gezogenen Graben wurde ein 
römischer Mosaikfussboden sichtbar. (Bild 
2.) Dann setzten wir auf diesem »noch 
nicht ausgegrabenen« Gebiete unsere syste
matische Forschung in Gang, damit wir die 
weiteren Teile der römischen Baureste auf 
der Schiff s werf tinsel, der sogenannten »rö
mischen Bäder« an den Tag bringen können. 
Leider, ist das Gebiet schon ganz bebaut, 
wodurch unsere Ausgrabungen vielen Hin
dernissen begegneten. Deshalb wurde der 
Grundriss unserer Anlage auch nach unseren 
Forschungen noch immer nicht vollständig. 
(Bild 73.) 

Die im J. 1941 ausgegrabenen Mauer reste 
umfassen mehrere Räume eines palast
artigen Gebäudes'. (Bild 4.) Bezeichnend für 
dieses Gebäude ist besonders ein langer Korri
dorraum, mit Hypocaustum, Zentralheizung 
versehen, welcher in einer Länge von 
61 Metern festgestellt wurde. (I.) Das bildet 
den Abschluss des Baues nach Osten. 
Dieser seinerzeit bedeckte Gang hatte an 
seinem nördlichen Ende eine halbrunde 
Erweiterung. Die Rundung ist nicht regel
mässig. Die Halbmesser betragen die fol
genden Masse : 4-22, 4-60, 4-99, 5-36, 6-05, 
6-25, 6-44, 6-59, 6-58, 6-44 Meter und sie 
werden wiedef kleiner. Höchstwahrschein-
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lieh endete der Gang auch am anderen 
Ende (im Süden) in einem Kreisraum. Aber 
diese Stelle war wegen der Bingebautheit 
nicht mehr auszuforschen. Der Gang (I.) ist 
5-40 m breit, seine Mauern waren 70—80 cm 
dick. Nach Osten hatte er eine Hoftür
öffnung (3-20 m breit), nach Westen öffneten 
sich aus ihm wenigstens sieben Türen in 
die inneren Räume des Palasts. Die Tür
öffnung des einen Raumes (IV.) wurde mit 
der Zeit zugemauert. Das Terrainniveau 
im Hofe vor dem Gang lag um 80 cm 
höher, als die Mosaikfussböden im Innern 
des Gebäudes. 

An der nordöstlichen Bcke unserer An
lage wurde ein Stützpfeiler, der in der 
Länge von 2" 10 m hervorsprang, bloss 
gelegt. Dieser Stützmauer baute man später 
eine einfache Wand zu, und zwar am An
fang d. I I I . Jhs n. Chr., wie dies durch den 
Kaiserbeinamen »Antoniniana« der Stempel 
auf den aus dieser Mauer herausgenommenen 
Ziegeln bewiesen ist. Diese spätere Mauer 
(sie liegt in einer um 20 cm höheren Schicht, 
als die Pussböden des Palais) gehörte zu 
einem späteren Anbau im Nordosten 
unseres Palasts. Das System der Zentral
heizung in dem Gang (I.) ist durch das 
Bild 7. dargestellt. Der Pussboden, den 
58—60 cm hohe, 20—23 cm breite Trachyt-
säulen in Zwischenräumen von 43—44 cm 
trugen, bestand aus drei Schichten : 
1. 11—13 cm dicke Terrazzo; 2. eine 
12 cm dicke Schicht aus schräg gelegten 
Steinplättchen ; 3. unten ruhten 12 cm 
dicke, breitere Steinplatten auf den 
Säulen. Die das Fussbodensystem tragenden 
Saiden standen auf einer 10—12 cm dicken 
Terrazzoschicht. An den Wänden waren 
Heizkacheln (Tubi) angebracht. Die Wände 
bemalte man auch im Gang, sowohl im 
Innern, als auch an ihrer äusseren Fläche 
(Bild 6.). 

Unter den einzelnen Räumen nehmen wir 
vor allem einen viereckigen (9-6 x 9-3 m) 
Saal (VI.) im nördlichen Bnde unseres 
Gebäudes. Bs ist sehr bedauernswert, dass 
der hier befindliche interessante Mosaik
fussböden (Bild 8.) beim Bau einer modernen 

Kalkgrube vor einigen Jahren, ohne dass 
man die Fachleute verständigt hätte, zer
stört wurde. Dieser Saal hatte ein gesonder
tes Nebenzimmer (VII.), welches anders
woher keinen Bingang besass. Die eine Seite 
dieses Zimmers ist bogenförmig. Die einzige 
Tür ist 75 cm breit. Dieses Zimmer war 
verhältnismässig klein (2-95 x 3-35 x 2-00 m). 
Der Fussboden war mit kleinen Biskuit-
ziegeln (Bild 9.) bedeckt. 

Das Innere des Nachbarraumes (V.) zer
störte man gänzlich, als man da eine moderne 
Bisgrube baute. Die Bange der Seitenwände 
beträgt 3-18—3-28 m. Die in den anstossen-
den Raum (IV.) führende Türöffnung ist 
2-33 m breit. Der Raum V. hat vier Wand
nischen, über den Fussboden in der Höhe 
von P86 bis 2-06 m gebaut. Die Durch
messer dieser Nischen waren 2-24—2-56 m 
(Bild 10.). Diese Nischen können wahrschein
lich für das Aufstellen einiger Bildwerke 
gedient haben.5 

Der Raum IV. war vollständig auszugra
ben. Er ist an der einen Seite durch eine 
bogenförmige Mauer (die lialbmesser dazu 
sind : 3-34, 3-20, 3-06, 2-93, 2-83, 2-84, 2-96, 
3-06, 3-20 m) abgesperrt. Die östliche Wand 
ist 6-70 m lang. In diesem Raum wurde 
nur eine Nische (in der halbrunden Wand) 
für eine Statue gebaut, über das Fussboden-
niveau 2-00 m hoch, in einem Durchmesser 
von 90—95 cm (Bild 12.). 

Bin länglicher Raum (VIII., 2-00 x 14-40m) 
diente zum Errichten der Öfen (Praefúrnia). 
Der am besten erhaltene Ofen (Bild 13—15) 
heizte den Raum V. Die Ofenöffnung war 
62 cm breit, 70 cm hoch. Eine andere Ofen-
öffnung (Bild 16—17), wodurch der Raum IV. 
geheizt wurde, war ein regelmässiger Halb
kreis, mit einem 36 cm langen Radius. 
In diesem Heizungskorridor konnten vier 
Öfen errichtet werden, je zwei Stück an 
beiden Seiten. Die äussere (?) Fläche der 
westlichen Wand dieses Raumes war mit 
roten Kreisen bemalt, wie es schon im 

5 Koethe, 30.-Bericht d. Rom.-Germ. Komm. (1940), 
51—52, Abb. 9—10; Mirick, Memoirs of the 
American Academv in Rom XT. (1933), PI. 4—6 ; 
Férd. L4ng, Budapest Régiségei I X . (1906), 2 0 ; 
Domaszewski, Religion d. röm. Heeres 79. 
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vorigen Jahrhundert konstatiert wurde 
(Bild 18.). 

Die zentrale Stelle in unserer Anlage 
besitzt der Raum II . Höchstwahrscheinlich 
ist er der grösste Raum (11-70x11-70 m) 
des Palasts. Beiderseits liegt je ein läng
liches anstossendes Zimmer [IH/a und 
I l l /b] . Diese hatten dieselbe Grösse (11*70 x 
3-60 m) und Terrazzofussboden. Im Inneren 
des Einen wurde ein moderner Abort einge
baut [IH/a], was das Ausgraben verhinderte. 
Der Hauptsaal I I . betont seine zentrale 
Bedeutung nicht nur durch seine Grösse 
und zentrale Unterbringung, sondern auch 
durch seinen Mosaikfussboden (Bild 2.), 
durch seine Wandmalereien (Bild 24.) und 
endlich dadurch, dass in jeden der benach
barten Räume eine oder zwei Türöffnungen 
(1-80, 1-75, 1-70, 3-30 m breit) führten. 

Falls der Raum II . wahrlich das Zentrum 
unseres Palasts einnimmt, so können wir 
die ganze Breite desselben berechnen. So 
bekommen wir die Breite von 75-90 Metern 
für die ganze Anlage. 

Aus dem Raum XI . konnte man nur eine 
Ecke biossiegen. Auch dieser hatte einen 
Mosaikfussboden (Bild 19.). 

Aus den schon im vorigen Jahrhundert, 
bekannt gewordenen, sogenannten »römi
schen Bädern« förderten wir zwei Räumlich
keiten wiederum zutage. Wir konnten fest
stellen, dass diese »römischen Bäder« in der 
Tat als die weiteren, mit Zentralheizung 
versehenen Räume unseres Palasts aufzu
fassen sind. Auch der sechseckige Raum 
XIV. hat einige Wandnischen (Bild 20), 
welche über das Fussbodenniveau nur 
44—48—51 cm hoch liegen und 144— 180 cm 
lange Durchmesser haben. Es überraschte 
uns der doppelte Terrazzo-Fussboden in 
diesem Zimmer. Der Zwischenraum wurde 
mit Stein- und Ziegelbruchstücken aus
gefüllt. Auf dem einen Ziegel war dieser 
Stempel zu lesen : CO H (ors) VII BRfeuco-
rum) ANT(oniniana), was darauf hinweist, 
dass f die Erhöhung des Fussbodens am 
Anfang des I I I . Jhs n. Chr., unter der 
Regierung der letzten Antoninus-K-aiser 
(Caracalla, H-eliogabalus) stattfand. Wir sind 

der Meinung, dass es wegen der Höhe des 
Grundwassers erfolgen musste. 

Die Räume XIV—XV. sind auf einer 
einstmaligen Zeichnung (von Gustav Zsig-
mondy verfertigt) gesondert, in ihren Ein
zelheiten zu beobachten (Bild 22.). Der Kanal 
mit einem Impluvium, welchen der Raum 
XIV. nach dieser alten Zeichnung enthalten 
hatte, wurde von uns diesmal nicht gefunden. 

KLEINFUNDE UNTER DEN RUINEN 

DES LEGATENPALASTS IM J. 1941. 

I. Gestempelte Ziegel. 

Kein Steindenkmal mit Inschrift kam zum 
Vorschein anlässlich unserer Ausgrabungen. 
Die wichtigsten Kleinfunde waren die bei
nahe halbtausend Ziegel, welche mit ihren 
Stempeln uns befriedigende Datierungs
mittel boten. Auch diesfalls lasen wir Ziegel 
mit diesem Stempel : 

EEG I I HAD 

aus. Solche Ziegelstempel sind durchaus nur 
von der Schiffswerftinsel in Óbuda (Altofen) 
in der Literatur bekannt.6 Dieser sonderbare 
Stempel wurde von Th. Mommsen so gelesen : 

LEG(io) I I HAD(iutrix). 

Nach seiner Auslegung steht die Abkürzung 
HAD einfach zufolge eines orthographischen 
Fehlers anstatt der Buchstaben AD. Wir 
versuchen den Hintergrund dieses orthogra
phischen Fehlers näher zu erleuchten. Der 
Grund dafür konnte der Umstand sein, dass 
die den Stempel schnitzenden Soldaten den 
Namen HAD(rianus) und auch den Herrn 
Tribunus laticlavius HAD(rianus), bezie
hungsweise den Legátus Augusti HAD 
(nanus) unter sich zu ofts gesehen hatten. 
Später hörten sie immer von dem Kaiser 
HAD(rianus). Ein Verwechseln der Abkür
zungen HAD(rianus) und AD(iutrix) durch 
die stempelnden Soldaten der zweiten »hil
fenden« Legion, was nur durchaus in der 

6 CIL I I I 3750. 



Zeit der Statthalterschaft des Legions-
kommandanten Had(rianus) oder unter der 
Regierung des Kaisers H AD (nanus) in dem 
Imager von Aquincum (das Tribunat in der 
Legio II adiutrix verbrachte ja Hadrianus 
nicht in Aquincum!) stattfinden konnte, 
wurde für uns ein glücklicher datierender 
Fehler. Wir stellen uns vor, dass das Ver
wechseln der Abkürzungen HAD(rianus) 
und AD(iutrix) folgenderweise erfolgte. Den 
einfachen Soldaten, die den Stempel der 
Legio II 'ad(iutrix) zu verfertigen im 
Begriffe waren, erklärte der Aufseher-
Offizier, wie die einzelnen Wörter des 
Namens der Legion abzukürzen und zu 
schreiben seien. Er mag so ähnliches gesagt 
haben : das Wort ad ( tutrix ) schreiben wir 
gekürzt so, wie der Name unseres Komman
danten (Kaisers ?) geschrieben und gekürzt 
wird, sein Name ist dort zu lesen, schneidet 
die ersten Buchstaben davon ein! Der so 
gekürzte Name H ad.(nanus) war aber an 
seinem Anfang um einen stummen Buch
staben H länger, als die Abkürzung des 
Wortes ad(iutrix). 

Die kurze horizontale Linie über der Ziffer 
I im Ziegelstempel LEG II HAD (Abb. 25: 
Nr. 3—4, 6—10) war übrigens für dieSteinin-
schriften im II . Jh. n. Chr. typisch.7 Mit 
unserer obigen Erklärung trifft das zusam
men. Die Ziegel mit dem Stempel LEG 
I I HAD sind also auf alle Fälle die Denk
male eines Baues im IL Jh. n. Chr.8 

Auf den meisten Ziegeln (ungefähr 200 
Stück) sind aber die Typen der Stempel -
gruppé : 

CHO, COH, CHOR, CHORT, CÖHORTIS, 
COHORTS, CHRTS, CHRTIS, COHRTIS, 
CHORTIS, COHRS zu lesen (Abb. 27—29 : 
Nr. 24—73.). Ziegel mit solchen Stempeln sind 
aus den verschiedenen Lagerstätten von 

7 Récsey, Arch. Értesítő 1897, 198, Anm. mit Stern ; 
L. Nagy, Az óbudai ókeresztény Cella trichora a 
Raktár-utcában, 39—43. 

8 Es taucht noch eine Frage auf, ob die Abkürzung 
. HAD im Stempel I^EG II HAD wohl anstatt des 

Wortes HAD(riana) eingeprägt worden sei. 
Nach dieser Auffassung wäre der Beiname 
HAD(riana) ein Vorgänger der Truppenbei
namen vom Anfang des III. Jhs n. Chr. (Anto
niniana, Severiana, Gordiana u. s. w.) gewesen. 
Wir meinen, dass diese Auffassung noch nicht 
nachweisbar ist. 

Pannonién schon längst bekannt.9 Wir 
können die bequemliche Erklärung, dass 
diese Stempel als die verschiedenen Abkür
zungsarten des Wortes (ex officina) COH 
(ORTIS) aufzufassen wären, nicht anneh
men. Bei dieser Auslegung wäre die Urform : 
CÖHORTIS immer wieder um einen Buch
staben kürzer gewesen, bis man endlich, zur 
grossen Freude der antiken Stempelsammler, 
mit der ganzen Serie fertig wurde und zur 
letzten. Abart : COH ankam. Es ist eine 
erzwungene Voraussetzung zu meinen, dass 
die römischen Offiziere aus den Stempeln 
die Benennung der Ziffer und des Volks
namens bewusst wegliessen. Die Stempel 
bedeuteten eine Verantwortung für das Bau
werk, weshalb die bewusste ungenügende 
Benennung der bauenden Truppe undenk
bar ist. Waren also alle diese Stempelarten 
Schreibfehler? Aber diese Stempel kamen 
nicht nur in Aquincum, sondern auch in 
Ulcisia Castra (Szentendre), in Brigetio 
(Komárom-Szőny), in Campona (Nagy
tétény), am Transaquincumer Donauufer 
(Eskü-tér) und in Vindobona (Wien) zum 
Vorschein.10 In solchen entlegenen Lagern 
konnte man nicht denselben Schreibfehler 
begehen. Deshalb müssen wir versuchen, die 
Truppenziffer und den Volksnamen, also alle 
Wörter der Truppennamen (natürlich ge
kürzt) aus den Stempeln selbst COH (ORTIS) 
zu entnehmen. 

Unter den anlässlich unserer Ausgrabun
gen im J. 1941 gefundenen Ziegelstempeln 
kamen in der grössten Anzahl die Typen 
CHORTIS, CÖHORTIS, CHOR und COHR
TIS vor. Die Übrigen waren vereinzelt 
vertreten. Wenn wir einige Exemplare ein
gehend prüfen, so können wir trennende 
Abzeichen zwischen den einzelnen Buch
staben unterscheiden. So findet man einen 
wörtertrennenden Punkt im Stempel Abb. 28. 
Nummer 48 nach den Buchstaben COH, in 
einem anderen (Abb. 28. Nummer 50, Bild 26. 
Nr. 2. u. 3.) nach der Sigel CHOR, endlich in 

1 
9 CII, III 10669 ad n. 3758. 

io S. Anm. 9 und : Szilágyi, Inscriptiones tegularum 
Pannonicarum, 94, tab. XXV. 74—77 ; Kunst-
hist. Museum in Wien Inv. Nr. 269, b und 270, b. 
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zwei Stempeln (Abb. 29. Nummer 58 und 
66, Bild 26 : Nr. 4. u. 5.) nach dem 
Sigel CH. Der letztgenannte Typus ist auch 
sonst nicht so sehr folgenderweise zu lesen : 
CHORTIS, sondern wie folgt : CHOREIV 
(Bild 26/5 u. 29/66). In dem Buchstaben H 
des Typus COH (Abb. 27., Nummer 28) wurde 
ein L verborgen, sodass dieser Stempel folgen-
dermassen zu buchstabieren ist : COH L. 
Die Varianten Abb. 29, Nummer 73, 60—61 
sind gewiss wie folgt zu lesen : CHOR II A 
(Bild 26 /7 . -9 . ) , wo der Buchstabe 
A auf den Kopf gestellt ist. Bei den 
letzten Typen erscheint auch das horizon
tale, für die frühe Kaiserzeit bezeichnende 
Strichelchen über der Truppenziffer. 

Deswegen ergänzen wir die obigen Stempel 
versuchsweise folgendermassen : 

1. CHORT steht anstatt des Truppennamens : 
C(o)H(ors) PR (ima) T(hracum) oder : 
C(o)HOR(s)(I) T(hracum) ; 

2. COHRT steht anstatt des Truppen
namens : 
CQH(ors) PR(ima) T(hracum)11 ; 

3. CHORTIS steht anstatt des Truppen
namens : 
C (o) H (ors) PRI (ma) I (turaeoruni) S (agit-
tariorum) oder: C(o)HOR(s)I I(turae-
orum) S(agittariorum) ; 

4. COHRTIS steht anstatt des Truppen
namens : 
COH(ors) PRI(ma) I(turaeorum) S(agitta-
riorum) ; 

5. COHORTIS steht anstatt des Truppen
namens : 
COH(ors) PRI(ma) I(turaeorum) S(agitta-
riorum) ; 

6. CHOREIV steht anstatt des Truppen
namens : 
C(o)H(ors) PR (ima) ETV(raeorum sagit-
tariorum) ; 

7. CHORIIA steht anstatt des Truppen
namens : 

• C(o)HOR(s) I I A(lpinorum) ; 
8. COHT, COH steht anstatt des Truppen

namens : 
COH(ors) (I) L(usitanorum). 

i l Szilägvi, Tanulmányok Budapest múltjából I X . 
(1942Y, 235—6. 

Der Buchstabe R umf asst wohl manchmal die 
Buchstaben P und R in Ligatur. Der Buch
stabe O ist bei einigen Typen (nach dem H) 
vielmehr als ein vergrösserter Punkt auf
zufassen. Es ist ein sehr wichtiger Umstand, 
dass alle diese Truppenkörper, auf deren 
Namen unsere Ziegelstempel ergänzt werden, 
im ersten Jahrzehnt des II . Jhs n. Chr. in 
der Provinz Pannónia inferior gelagert 
hatten.12 Ihre Tagerstätten waren bisher aus 
diesem Zeitraum unbekannt. Jetzt, auf Grund 
des hiesigen Vorkommens ihrer Ziegel
stempel, setzen wir voraus, dass diese 
Kohorten (einheimische Fusstruppen) im 
ersten Jahrzehnt des I I . Jhs n. Chr. auf der 
Schiffswerftinsel in Altofen (Óbuda) unseren 
Palast,13 samt anderen Truppenkörpern 
gebaut hatten. 

Auf einem Ziegel konnte man diesen 
Stempel lesen : 

COH AT, ergänzt : COH(ors) I AL(pino-
rum equitata). Die Buchstaben A und L 
sind in Tigatur zusammengeknüpft (Abb. 29. 
Nummer 74 und Bild 26/11 ). Auch diese Puss
truppe stationierte um die Wende des I. und 
I I . Jh. im Tager von Aquincum.1* Es ist 
bemerkenswert, dass dieser Stempel den vor
her behandelten ähnliche schriftliche Merk
male aufweist. 

Nur aus der Literatur15 ist ein sehr wichti
ger Ziegelstempel (bei unseren Ausgrabungen 
im J. 1941 kam kein solcher Stempel vor) 
von der Schiffswerftinsel in Óbuda bekannt : 

LEG XI CT PF, ergänzt: TEG(io) XI 
CT(audia) P(ia) F(idelis). Diese Legion 
besass noch im J. 106 n. Chr. das Lager von 
Brigetio, vom J. 114 operierte sie schon in 
der Provinz Moesia.16 Also konnte sie nur 
inzwischen (zwischen den Jahren 107—113) 
auf der Schiffswerftinsel fungiert haben. 

12 Wagner, Die Dislokation der römischen Auxiliar-
formationen. . . 84—85, 158, 188, 199—200; 
CIL XVI 4, 26, 30, 3 1 , 4 1 , 42, 47, 61, 113, 122, 123. 

13 Wir wollen nicht behaupten , dass die Frage der 
Stempelgruppe COH, CHO, CHORT, CHORTIS 
u. s. w. dami t ganz beruhigend gelöst wäre. Wir 
versuchen z. B . die Varianten CHO u n d CHOR 
nicht zu erklären. Aber wir hoffen, dass unsere 
Ausführungen uns zur Lösung dieser Ziegelstempel 
nähergebracht haben. 

14 Szilágyi, T a n u l m á n y o k . . . I X . (1941), 235. 
15 CIL I I I 11351 ad n. 4658/a. 
16 Szilágyi, Inscriptiones tegularum Pannonica 

rum, 62. 
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Diese Truppenkörper, welche das bisher 
erörterte gestempelte Ziegelmaterial auf der 
Altofner Insel hinterliessen, mögen unseren 
Palast errichtet haben.17 Die erste Bauzeit 
ist, aus den obenerwähnten schliessend : 
zwischen den Zeitgrenzen 107—113 n. Chr. 
zu setzen. Andere Ziegel mit Stempel stam
men von den renovierenden Truppenkörpern. 
So z. B. deuten die Stempel : 

COH I VLP P, ergänzt: COH(ors) I 
VLP(ia) P(annoniorum), 

COH I VLP P ANT, ergänzt : COH(ors) 
I VLP(ia) P(annoniorum) ANT(oniniana), 

COH VII BR ANT, ergänzt : COH(ors) 
VII BR(eucorum) ANToniniana) 
darauf hin, däss diese Truppen in der Zeit 
des Kaisers (Antoninus) Caracalla oder 
Heliogabalus, d. h. am Anfang des I I I . Jh. 
n. Chr. an unserem Palast Renovierungs-, 
bzw. Erweiterungsarbeiten vornahmen. 

Noch im Jahre 1930 gelangte ein Ziegel 
in den Besitz des Museums in Aquincum,19, 

der den folgenden Stempel trägt : (Bild 33.) 
LEG I I ITAL, ergänzt: LEG(io) I I 

ITAL(ica). Diese Legion kann in den Jahren 
165—172 n. Chr. in der Gegend unserer 
Hauptstadt operiert haben.19 Während der 
kriegerischen Ereignisse unter der Regie
rung des Kaisers Marcus Aurelius hat also 
auch unser Palais Schaden erleiden müssen. 
Die Ausbesserung vollstreckte, nach diesem 
Ziegelstempel, die zweite italische Legion. 
Für die hiesigen Bauarbeiten lieferte auch 
die zentrale Ziegelei des ostpannonischen 
Heeres Ziegeltransporte, wie dies durch die 
hier vorgekommenen Ziegel20 mit dem Stem
pel EXER(citus) PAN(noniae) INF(erio-
ris) bewiesen ist (Abb. 30, Nummer 81—87). 
Aus derselben Ziegelei stammen die Stempel
monogramme (Abb. 30 Nummer 88), welche, 
dutzendweise zum Vorschein gekommen, 

17 Ausser den genannten Truppenkörpern wirkten 
vielleicht noch mit : Ala I (Tungrorum) Fron
toniana, eine Reitertruppe, die um diese Zeit 
gewiss im I,ager von Aquincum stationierte, und : 
Legio I adiutrix. Siehe : Szilágyi, Tanulmányok... 
IX. (1941), 234, 242—243. 

is L. Nagy, Budapest Régiségei 12. (1937), S. 266. 
is Szilágyi, Inscriptiones . . . S. 36. 
20 Die Altbekannten siehe : CII, III 3749 ; Szilágyi, 

Inscriptiones tegularum Pannonicarum tab. 
XXIII. 7—9, 11, tab. XXII. 2. 

auf die folgenden Buchstaben aufzulösen 
sind :21 

EXERCIT(us) PANN(oniae) INFER(io-
ris). 

Drei Ziegelstücke trugen folgenden Stem
pel (Bild 31—32) : 

AVRELIVS CORIALIS FECIT. 
Dieser Ziegelstempel ist (CIL I I I 3775, 2) 
ebenfalls nur von der Schifiswerftinsel 
bekannt. 

Es war aber eine Überraschung für uns, 
dass man bisher durchaus kein gestempeltes 
Ziegelstück mit den Namen der Offiziere 
Frigeridus, Valentinus, Iovinus, Ursicinus 
u. s. w. aus der Zeit des Kaisers Valentinian 
I. (364—375 n. Chr.) auf der Schiffswerft
insel fand. Bei solchem Vorschreiten der Aus
grabungen auf dem Gebiete der Schiffswerft 
kann das kein Zufall sein. Wir dürfen in
dessen wohl daran denken, dass unser 
Gebäude in der Mitte des IV. Jhs nicht mehr 
in gutem Zustande gehalten wurde. Es wurde 
vielleicht noch vor dieser Zeit (wegen einer 
Flut?) verlassen. 

II. Mosaik fussböden. 

Mehrere Räume in unserem Palais hatten 
einen Mosaikfussboden. Diese Mosaike wären 
unter solchen Objekten der Römerzert die 
Grössten auf dem ganzen Gebiete Ungarns. 
Das eine (im Saal II.) hat einen Flächenraum 
von mehr als 100 Quadratmetern. Leider, 
konnten wir daraus wegen einiger modernen 
Bauten mittels zweier Gräben nur Probe
stücke zutage bringen (Bild 2 und 37—39). 
Der einzige Raum (IV.), welcher in voller 
Ausdehnung auszugraben war, hatte ein 
verstümmeltes Mosaik in der Grösse von 
6-60 x 5-05Meter (Bilder 34—35). Das Zimmer 
XL hatte ein Mosaik mit grossen Biskuit-
gestalten (Bild 19). Seine Länge betrug 
84-7 cm, die grösste Breite machte 35 cm aus. 
Es scheint, dass je vier Biskuitgestalten eine 
Gruppe bildeten. Das Mosaikfeld wurde mit 
solchen Gruppen ausgefüllt. 

2i Zur Iyösung dieser Stempel : Ludwig Nagy, Buda
pest Régiségei XII. (1937), S. 273. 
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Diese Mosaike waren aus zweierlei (hellen 
und dunklen) Steinchen zusammengelegt. 
Das Mosaik im Raum VI. (Bilder 8. u. 40.), 
welches nur in einem kleinen Bruchstück 
erhalten geblieben ist, zeigte vier Farben 
(gelb, blau, weiss, orange). Im allgemeinen 
ist die geometrische Verzierungsweise für 
sie charakteristisch. 

Unser vollständig blossgelegter Mosaik -
fussboden (Bilder 34—35.) hat zahlreiche im 
Entwerfen verwandte Analogien aus den 
verschiedenen Teilen des römischen Welt
reiches.22 Alldas wurde aus dem I. und 
II. Jh. n. Chr. datiert. Das Mosaik im Raum 
II. (Bild2,37—39) scheint ebenso im II . Jahr
hundert verfertigt worden zu sein.23 Die 
nächste Analogie (in Rudstone, England) 
zum Mosaik im Raum VI. (Bilder 8. u. 40.) 
stammt von der Wende des I. und I I . Jh.24 

n. Chr. Das Mosaik mit den Biskuitmustern 
(Bild 19) hat — nach unserem Wissen — 
eine nähere Analogie in Ostia, eine nicht 
spätere Arbeit, als das II . Jh. n. Chr.25 

Die Steinchen unserer Mosaike sind ohne 
Ausnahme aus natürlichen Gesteinsorten 
(Kalkstein, seltener Bazalté). Sie wurden in 
einer 7—9 cm dicken Terrazzoschicht ein
gebettet. 

III. Wandmalereireste. 

Die Wände in unserem Gebäude waren im 
allgemeinen bemalt. Stellenweise blieben die 
Bemalungen in situ erhalten, so z. B. im 
RaumIII /b . in der einen Ecke (Abb. 24.U.40), 

22 Notizie degli scavi di ant ichi tà 1900, S. 250, 
Fig. 2 ; 1923, S. 316, Fig. 14—16; 1934, S. 50—51 
Fig. 3—4; Wiegand, Milet I . (1924), Abb. 53', 
Tafel VI. ; Bollettino d. Commissione Archeologica 
communale di Roma 55. (1927), 189—190, Fig. 26 ; 
Blake, Memoirs of the Amer. Acad, in Rome VII I . 
(1930), Pl . 23, Fig. 1, 4 ; Pl . 24, Fig. 4 ; Memoirs 
of the Amer. Acad, in Rome X I I I . (1936), PI. 9, 
Fig. 3 ; PI. 10, Fig. 4 ; Arch. Anzeiger 1926, 412, 
Abb. 5 ; Krüger, Arch. Anzeiger 1933, 659, 
Abb. 2 und 662—663 ; Aurigemma, I mosaici 
di Zliten 254, t a b . 56—57 ; Biegen, American 
Journal of Arch. 41. (1937), Fig. 9, S. 140. 

23 Blake, Memoirs ot the Amer. Acad, in Rome 
X I I I . (1936), PI. 13, Fig. 1 ; Tsontchev, Annuaire 
de la bibi. na t . et du musée nat . de Plovdiv 
1937—39, S. 151, Fig. 27. 

24 Journal of Roman studies 24. (1934), Pl . XT, 
S. 204. 

25 Blake 1. c. Pl. 10, Fig. 4. 

im Raum IV. und XI. (Abb. 5 1 . - 55.) Im 
Hauptsaal I I . fanden wir ein schöneres Stück 
in wohlerhaltenem Zustand (Bild 55). Auch 
die mehrere Hunderte ausmachenden Male
rei-Bruchstücke vermehren die Zahl der 
Beispiele des Zonenstiles der sogenannten II . 
Inkrustation und des spätantoninischen Im
pressionismus26 (Abb. 56 — 57, 59, 62—64, 
67—68.). Auch menschliche Figuren wurden 
an die Wände gemalt. Auf einem Bruchstück 
sehen wir, auf gelbem Grunde, eine 14 cm 
hohe, rotbraune männliche Gestalt (Bild 58). 
In einem anderen Falle zeigt sich, auf rotem 
Grunde, ein weibliches Gesicht (Bild 61). 
Dieses Bruchstück ist 6-5 cm hoch. Die 
Stirn und die Nase sind weiss, das Haar ist 
dunkelbraun und das Gesicht gelb und hell
braun. Die Grundfarben an anderen Wänden 
waren dunkelbraun, grün und rosa. Auf 
den glatt bemalten Flächen zerstreute 
man oftmals farbige Tüpfchen, was die 
Nachahmung der Marmorierung mit Farben 
bedeutete. Die bemalten Wandteile wur
den oben mit dem einfachsten Stuck (Bild 
65) abgesperrt. 

Als wir die Ziegelstempel verhandelten, 
konnten wir schliessen, dass die letzte Reno
vierung unseres Palasts in der Zeit der letzten 
Antoninus-Kaiser, d. h. in den ersten zwei 
Jahrzehnten des I I I . Jh. n. Chr. stattfand. 
Es ist logisch anzunehmen, dass die Mosaike 
für die erste Bauzeit, die erhaltenen Wand
malereistücke für die letzte Ausbesserungs
zeit bezeichnend sein können. Die Wand
malerei in unserem Gebäude, welche hier 
dargestellt wird, stammt also nicht nur nach 
ihrem Zeitstil, sondern auch in Anbetracht 
der Renovierungszeitpunkte, worauf auf 
Grund der gestempelten Ziegel zu schliessen 
war, vom Anfang des I I I . Jh. n. Chr. 

Die Technik unserer Wandmalerei ist dl 
secco, kombiniert mit Tempera-Verfahren.27 

26 Zu diesem Wandmalereistil in A quincum- zuletzt : 
Ludwig Nagy, Arch. Értesí tő 39. (1922), 131 ; 
Mitteil. d. "Deutschen Arch. Inst . 41 . (1926), 
1 0 1 ; Budapest Régiségei X I I . (1937), 45—46; 
Szépművészet I . (1940), 3 1 — 3 3 ; Budapest tör
ténete I . 591—594. 

27 Zu der Technik der im vorigen J h . bekannt 
gewordenen Wandmalerei aus der Schiffswerft
insel : Gasparetz, Arch. Értesí tő 31. (1911), 
427—432. 
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DIB BESTIMMUNG UND DIE 

BEDEUTUNG UNSERES PALASTS. 

Das Praetorium und der Legatenpalast des 
Legionslagers in A quincum. 

Zur Pestsetzung der Bestimmung unseres 
Gebäudes fassen wir noch einmal seinen 
Grundriss (Bild 73) ins Auge. Um einen 
grossen zentralen Hof reihen sich verschie
dene Räumlichkeiten. An der einen Seite 
wurde das Palais in voller Ausdehnung von 
einem langen gedeckten Korridor abgesperrt. 
Er ist von einer Reihe von Räumen begleitet, 
unter welchen in der Mitte ein grösserer Saal 
sich hervorhebt. Es fällt uns vor allem ein 
Villentypus mit Peristylium28 ein, der in 
seiner Urform ein längliches Haus mit einem 
Gang, welcher sich später in eine Säulenhalle 
verwandelte, darstellte. In dem doppelten 
Legionslager von Vetera Castra (Xanten) 
förderte man beide Legatenpaläste an den 
Tag.29 Wenn wir ihre Grundrisse mit jenem 
unseres Baues vergleichen, so ist die kon
struktive Verwandtschaft unter ihnen fest
zustellen30 (Abb. 74). Unser Bau auf der 
Schiffswerftinsel in Altofen war also der 
Wohnpalast des römischen Statthalters und 
Heereskommandanten in A quincum, Haupt
ort der Provinz Pannónia inferior.31 Es liegt 
auf einem Gelände, welches zweifellos einen 
Teil des Lagers bildete. Die Stempel der 
eingebauten Ziegel, welche das Mitwirken 
mehrerer Truppenkörper in den Bauarbeiten 
beweisen, zeugen dafür, dass hier wahrlich 
eine Truppenzusammenziehung stattfand, 
um das Errichten dieses wichtigen Gebäudes 

28 Swoboda, Rom. und romanische Paläste, 23. 
29 Bonner Jbücher 126, 1921, S. 41—42; Koepp, 

Germania Romana I . (1924), S. 19 ; Germania 
X I I . (1928), 23. 

30 Der lange Gang wurde in X a n t e n für einen 
Prunkgarten oder Reitschulraum gehalten. Aber 
er war bei uns heizbar, bedeckt, mi t bemalten 
Wänden und mit massivem Terrazzofussboden 
versehen. Deshalb denken wir daran , dass dieser 
Korridor sowohl in Vetera Castra, als auch in 
A quincum als ein Empf angsraum für Vergatte
rung, Musterung oder Beratungen gedient ha t te . 

3i Bis zum Anfang des I I I . J h . n. Chr., solange nur 
eine Legion in der Provinz stat ionierte, war der 
S ta t tha l te r in Pannónia inferior gleichzeitig Kom
mandan t der hiesigen Legion. 

ausführen zu können. Nach den Ziegelstem-
peln, wie es schon erwähnt wurde, geschah 
das Bauen des Palasts zwischen den Jahren 
107—113 n. Chr. Untersuchen wir den ge
schichtlichen Hintergrund, so werden wir 
vielleicht in der Lage sein, einen noch 
genaueren Zeitpunkt dafür zu bekommen. 
Die Zweiteilung der Provinz Pannónia 
erfolgte spätestens im J. 107 n. Chr.32 Der 
erste Statthalter-Legionskommandant der 
neugeschöpften Provinz Pannónia inferior 
wurde Publius Aelius Hadrianus, der in den 
Jahren 107—108 auf unserem Boden fun
gierte.33 Was mag die erste Aufgabe des 
grossen Organisatoren und Erbauers in einer 
Stadt gewesen sein, wo es noch keine ent
sprechende Residenz für den Vertreter des 
Kaisers gab? Nur im Bauen des Wohnpalasts 
des Statthalters Hadrianus konnten so viele 
Truppenkörper in diesem Zeitraum in 
Aquincum mitwirken. Es ist über Hadrianus 
aufgezeichnet :34 »legátus postea praetorius in 
Pannoniam missus Sarmatas compressa, dis-
ciplinam militarem tenuit. . . « Die erwähnte 
Truppenzusammenziehung erfolgte also zum 
Teil auch gegen die Sarmaten-Jazygen.35 

Der Ausdruck »disciplinam militarem tenuit« 
verrät uns, dass das Heer der Provinz auf 
harte Weise beschäftigt wurde. Ein Manö
ver36 und Bauarbeiten von allgemeinem 
Interesse sind darin inbegriffen. Die erste 
Bauzeit unseres Palasts ist also nach den 
obigen Erörterungen in die Jahre 107—108 
n. Chr. zu setzen, als Hadrianus am Schau
platz unserer Untersuchungen tätig war. 

Der Legatenpalast nahm, nach dem römi
schen Lagerschema, ungefähr das Zentrum 
des Castrums ein. Neben ihm gab man Platz 
für das Praetorium, welches in Aquincum 
nach allgemeiner Ansicht in der Laktanya-

32 Ritterling, Arch. Értesí tő 41. (1927), S. 58. 
33 Ritterling, Arch. Ér t . 41 . (1927), 60—61. 
34 Script, hist. Aug. v. Hadr . 3, 9. 
35 Alföldi, Budapes t tör ténete I . S. 189. 
36 Der berühmte Bataverreiter hä t t e sich diesmal 

an der Donau in der Gegenwart des Sta t tha l te rs 
Hadrianus so geschickt benommen, wie es in der 
Inschrift CIL I I I 3676 geschildert ist. Zu dieser 
Inschrift s. zuletzt : Budapest tör ténete (Die 
Geschichte von Budapest , ungarisch) I . (1942), 
S. 346, Anm. 250 ; S. 556—7, 575, Anm. 88. 
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gasse gestanden hatte.37 Dieser Ort ist etwa 
100 Schritte von dem Kleinen Donauarm 
entfernt, an dessen anderem Ufer die Ruinen 
unseres Legatenpalasts liegen. Das römische 
Legionslager reichte indessen auf das Gebiet 
der heutigen Insel hinüber. In seinem Zen-

37 Kuzsinszky, Arch. Értesítő 17. (1897), 401; 
Budapest Régiségei V. S. 134 ; L. Nagy, Budapest 
Régiségei XII. (1937), 270. 

trum fliesst jetzt der westliche Donauarm. 
Das Castrum lag unmittelbar an der alten 
Donau. Wir sind der Meinung, dass das 
Lager im I I I . oder IV. Jh. (wegen einer 
Überschwemmung?) nach Westen verscho
ben wurde. Das Zentrum des Lagers war 
von der Stelle, die es damals auf dem Gebiet 
der heutigen Insel einnahm, in die Gegend 
des Föter (Hauptplatz) versetzt worden. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. . -

Abb. 
Abb. 

Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 8 
Abb. 9 
Abb. 10 
Abb. 11, 
Abb. 12 
Abb. 13 
Abb. 14 

Abb. 15. 
Abb. 16. 
Abb. 17. 
Abb. 18. 
Abb. 19. 
Abb. 20. 
Abb. 21. 
Abb. 22. 

Abb. 23. 
Abb. 24. 

Abb. 25. 

Abb. 26. 

Abb, 27. 

Die unter dem Namen »Römische Bäder« bekannten, bereits im vorigen Jahrhundert 
blossgelegten Teile des Legatenpalasts von Aquincum. 
Ein blossgelegter Teil des Mosaikfussbodens von Saal Nr. II. 
Die östliche Abschlussmauer des Legatenpalasts wird von einer modernen Mauer 
der Gasanstalt durchschnitten. 
Grundriss des i. J. 1941 blossgelegten östlichen Teiles vom Legatenpalast. 
In der Ostwand des Raumes Nr. IV wurde die Türöffnung später zugemauert. 
Die äussere Nordostecke des Legatenpalasts. 
Das Fussbodenbeheizungssystem des Legatenpalasts. 
Erhaltener Bruchteil des zerstörten Mosaikfussbodens von Saal Nr. VI. 
Der aus Biskuitsteinen konstruierte Fussboden des Raumes Nr. VII. 
Nische in der Südostwand des Saales Nr. V. 
Querschnitt durch den Saal Nr. V. • 
Die halbrunde Westwand des Saales Nr. IV mit einer Nische. 
Heizgang (VIII.) mit Heizschacht im Legatenpalast (Nordende). 
Querschnitt durch die Ofenmündung {und das Praefurnium), die zur Beheizung des Saales 
Nr. V. (an dessen Westseite) dienten. 
Doppelt überwölbte Heizkammer (praefurnium) im Legatenpalast. 
Fussbodenkonstruktion und Feuerungsöffnung des Saales Nr. IV. 
Ofenmündung zum Saal Nr IV. 
Bemalter Wandteil im Legatenpalast. 
Der blossgelegte Teil des Mosaikfussbodens von Raum Nr. XI. 
Eine Ecke des Raumes Nr XIV. mit Wandnische. 
Doppelter Fussboden im Raum Nr. XIV. 
Damalige Zeichnung vom 1870 blossgelegten »römischen Bad« auf der Schiffswerft
insel (Räume Nr. XIV—XV). 
Mauertechnik im Legatenpalast. 
Türöffnung zwischen den Räumen Nr. Illjb. und II, mit Überresten der Wand
malerei. 
Ziegelstempel von den Ziegeln des einen am Bau tätig gewesenen Truppenkörpers 
(LEGio II ADiutrix, die II. Hilfslegion), mit Ausnahme von 13/a. Masstab: etwa %. 
Ziegelstempel mit den Namen der am Bau des Legatenpalasts tätig gewesenen Truppen
körper (Nr. 10 im Bad am Floriansplatz gefunden.). Masstab: etwa y2. 
Namensstempel von den Ziegeln der Truppenkörper, die am Bau und an Reparaturen 
des Legatenpalasts tätig waren. Masstab : etwa %, 
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Abb. 28. — Die Namen der am Bau beteiligten Truppenkörper auf Ziegelstempeln. Masstab : 
etwa y2. 

Abb. 29. — Ziegelstempel der Truppenkörper, die den Bau und die Reparaturen ausführten. 
Masstab : etwa y2. 

Abb. 30. — Ziegelstempel aus den Mauern des Legatenpalasts von Aquincum. 
Abb. 31. — Ziegelstempel des Aurelius Corialis. y2. 
Abb. 32. — Ziegelstempel einer Privatzigelei aus dem Legatenpalast. y2. 
Abb. 33. — Gestempelter Ziegel der LEG(io) II ITAL(ica), die Reparaturen am Legaten pala *t 

ausführte. 
Abb. 34. — Fussboden (Südostecke) des Raumes Nr. IV. 
Abb. 35. — Nordostecke des Saales Nr. IV. 
Abb. 36. — Ornament im Mittelpunkt der Kreise vom Fussboden des Saales Nr. IV. 
Abb. 37. — Teilbild des Mosaikfussbodens von Saal Nr. II. 
Abb. 38. — Teilbild des Mosaikfussbodens von Saal Nr. II. 
Abb. 39. — Teilbild des Mosaikfussbodens von Saal Nr. II. (Bruchstück.) 
Abb. 40. — Teilbild des Mosaikfussbodens von Saal VI. 
Abb. 41. — Nach Memoirs of the Amer. Acad, in Rome XIII, Pl. 10, Fig. 3. 
Abb. 42. — Nach Memoirs of the Amer. Acad, in Rome XIII, PL 9, Fig. 3. 
Abb. 43. - Nach Arch. Anz. Jg. 1933, S. 659, Bild 2. 
Abb. 44. — Rand des Mosaikfussbodens von Saal Nr. II. (Nordwestecke.) 
Abb. 45. — Nach Memoirs of the Amer. Acad, in Rome XIII, PI. 13, Fig. 1. 
Abb. 46. — Nach Annuaire de la Bibi. Nat. et du Musée Nat. de Plovdiv, Jg. 1937—39, S. 151, 

Fig. 27. 
Abb. 47. — Nach Journal of Roman Studies, Bd. 24, Taf. XI. 
Abb. 48. — Nach Memoirs of the Amer. Acad, in Rome XIII, Pl. 10, Fig. 4. 
Abb. 49. — Der gelegentlich der früheren Ausgrabungen blossgelegte Mosaik fussboden im Legaten

palast von Aquincum. 
Abb. 50. — Wandmalerei aus dem Legatenpalast (Raum Nr. Ill/b). 
Abb. 51. — Wandmalerei aus dem Legatenpalast (Rahmensystem.) 
Abb. 52. — Nordostecke des Saales Nr. IV^ mit Überresten einer Wandmalerei. 
Abb. 53. — System der Wandmalerei an der Ostwand des Saales Nr. IV. 
Abb. 54. — System der Wandmalerei an der Nordwand des Saales Nr. IV. 
Abb. 55. — Bemalter Wandteil in der Nordwestecke des Saales Nr. II. 
Abb. 56. — Bruchstücke von Wandmalereien aus dem Legatenpalast von Aquincum. Die ver

wendeten Farben sind: auf gelbem und bordeauxfarbenem Grund (1, 5, 8, 10) blaue, 
bordeauxfarbene, blaue, bordeauxfarbene (1 ) , braune, braune, weisse (5), graue 
gelbe, braungelbe, braune, gelbe, braune (8) und weisse Streifen (10) ; auf bordeaux-
farbenem Grund (2, 4, 7, 9, 11—13) weiss-\-blau +weiss (2), weiss + gelb + weiss + 
blau-\-weiss (4), rosa und blau (7), gelb-\-braun-\-gelb-\-braun-\-weiss (9), grauA-
blau-{-grau, bzw. grau (11), weiss und gelb (12), weiss-{-blau-{-weiss (13) ; an der 
Grenze von gelben und blauen Feldern grüne-bordeauxfarbene-grüne-bordeauxfarbene 
Streifen (3) ; braune, bordeauxfarbene und blaue Felder werden von grauen Streifen 
unterteilt (14) ; auf gelbem Grund parallellaufende bordeauxfarbene Streifen (15). 
Masstab : etwa lf§, 

Abb. 57. — Bruchteile von Wandmalereien aus dem Legatenpalast von Aquincum. Auf dem 
1. Teilbild: auf gelbem Grund ein weisse schwarzer, bzw. schwarzer Streifen ; 2. Teil
bild: unten dunkelgrünes, oben gelbes Feld, von einem weiss-{-braunem Streifen 
unterteilt: 3. Teilbild: über einem weissen Streifen ein bordeauxfarbenes, darunter 
ein grünes Feld; 4. Teilbild: auf gelbem, bzw. braunem Grund wagrechte bordeaux-
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farbene, parallele gelbe und weisse Streifen; 5. Teilbild: auf bordeaux farbenem 
Grund violette, schwarze und violette Streifen; 6. Teilbild: auf borde aux farbenem 
Grund unten blau-{-weisse, am linken Rand und in der Mitte schwarze, oben gelblich-
weisse Streifen; 7. Teilbild: an der Grenze von bordeauxfarbenen und gelben Feldern 
unten rosa-weiss-rosa, oben bordeauxfarben-gelb-bordeauxfärben gestreift; 8. Teil
bild: grau, gelb-{-bordeaux färben, bordeaux färben-{-gelb, gelb, bordeauxfarben ; 
9. Teilbild: bordeauxfarbener Grund, unten gelb, oben weiss-blau-wsiss gestreift, 
links ein schwarzer Streifen; 10. Teilbild: gelber Grund, weiss-braun gestreift; 
11. und 12. Teilbild: violetter Grund, weisse Ornamente; 13. und 14. Teilbild: 
violetter Grund, braune Ornamente. Masstab: etwa 1/3. 

Abb. 58. — Wandmalereibruchstück aus dem Schutt des Legatenpalasts. Ungefähr natürliche 
Grösse. 

Abb. 59. — Bruchstück einer bemalten Wand. Auf gelbem Grund rotes und blaues Pflanzen-
ornament. Masstab: etwa 1/3. 

Abb. 60. — Bemaltes Wandstück aus den Ruinen des Feldlazaretts (Floriansplatz), im Stil 
des Malers vom Legatenpalast. Masstab: etwa 1f3. 

Abb. 61. — Wandmalereibruchstück aus dem Schutt des Legatenpalasts. Fast doppelte Grösse. 
Abb. 62. — Wandmalereibruchstück aus dem Legatenpalast. Masstab: etwa 1/s. 
Abb. 63. — Wandmalereibruchstück aus dem Legionskommandantenpalast von Aquincum. 

Die Farben sind: auf gelbem Grund grau und bordeauxfarben (1 und 6), grau, violett 
und braun (2), braun (3, 5, 7, 9, 12, 14), bräunlichgrün (4), grünlichgrau (8), 
grau, grün und braun (10), grau und blau (11), violett (13). Masstab: etwa x\z. 

Abb. 64. — Bemalte Wandbruchstücke aus dem Legatenpalast von Aquincum. Die Farben sind: 
auf gelbem Grund bordeauxfarben (1—5, 9 und 14), grünlichgrau (8), grün und 
bordeauxfarben (10), grau und braun (6, 12—13), rot und bordeauxfarben (15); 
an der Grenze von gelben und roten Feldern grauer Streifen, auf dem gelben Grund 
Pflanzenornamente in rot und blau (7) ; an der Grenze vön grünen und gelben Feldern 
graue Streifen, im gelben Feld bordeauxfarbenes Ornament (11). Masstab: etwa xlz. 

Abb. 65,— Stuckteile aus den Ruinen des Legatenpalasts. Etwa'1/^ 
Abb. 66.— Bemalter Wandteil aus dem Legatenpalast (bereits veröffentlicht). 
Abb. 67.— Wandmalereibruchstücke aus dem Legionskommandantenpalast von Aquincum. 

Die Farben sind: auf rotem Grund grau und gelb (1, 2, 9 und 15), gelb, blau und 
grau (3, 5, 6, 8), gelb und blau (4 und 10), grau und blau (11), gelb allein (12, 
14, 16—17), grau und grün (13). Masstab: etwa x/3-

Abb. 68. — Wandmalereibruchstücke aus dem Legatenpalast. Die Ornamente haben auf bordeaux-
farbenem Grund die Farben weiss und violett (6), gelb (2, 3, 4, 5), braun oder blau 
(8, 9), weiss und hellbraun (1, 10), grau (11, 12), grau, grün und blau (13). Das 
Bruchstück Nr. 7 hat bräunlichgelben Grund, bordeauxfarben betupft. Masstab : 
etwa 1/s. 

Abb. 69. — Die infolge moderner Bauten eingestürzten römischen Mauerblöcke im Legaten
palast. 

Abb. 70. —Zeichnung von Andreas Kneidinger (um 1760) mit dem damaligen Zustand der 
Inseln von Altofen. 

Abb. 71. — Das im östlichen Uferrand des kleinen Donauarmes von Altofen (rechts oben) sieht-
bare Mauerwerk aus dem Legatenpalast. 

Abb. 72. — Teilaufnahme zu Abb. 71. 
Abb. 73. — Die früher und im Jahre 1941 ausgegrabenen Teile des Legatenpalasts von Aquincum. 
Abb. 74. — Grundrisse von Legatenpalästen (Legionskommandantenpalästen). 
Abb. 75. — Lageplan des Legionskommandanten-Legatenpalasts von Aquincum. 
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NAGY LAJOS 

EGY PINCELELET AZ AQUINCUMI 

POLGÁRVÁROSBAN 

(A PANNÓNIAI AGYAG VILAGtTÓTORNYOCSKÁK KÉRDÉSE) 





A múzeum közelében, a Kuzsinszky Bálint által felásott városrészen 
belül 1929-ben feltártuk a macellumtól délre eső és a régebbi ásatások 
alkalmával elhagyott területet is.1 I t t több égésréteget észleltünk. A leg
alsó részen egy fazekasműhely hagyatékát hoztuk napfényre sok anyaggal. 
Ehhez a réteghez tartozott egy pince és egy kút is. A fazekasgyár maga 
sokféle anyagot gyártott a konyhaedényektől kezdve a terra szigillátákig. 
Ez utóbbiak közt van nyugati típusú Dragendorff 31/33 formájú tányér 
fenékbélyegekkel s gyakori a terrakotta is.2 Korukat az égésréteg érmei is 
datálják, a Kr. u. II. és III. század fordulójára. 

A fazekasműhely anyagát egy nagyobb összefüggésben dolgoztam 
fel, mely kiadásra vár. Jelenleg csak az ásatás területén előkerült pince 
leletanyagáról óhajtok beszámolni. 

Pincénk nem egyedülálló Aquincum területén. Már Kuzsinszky 
Bálint ásatásaiból is ismeretes volt egy pár. E sorok írója a polgárvárosi 
tűzoltóság székházának feltárásánál is talált pincét,3 melyben egy orgona 
és Cerberus bronzszobrocskája maradt meg. De ez is csak azért volt 
lehetséges, mert a székház leégett és a felette levő szobában, a tűzoltóság 
őrszobájában levő tárgyak, a berendezés, a zsarátnok szobapadlóval együtt 
a pincébe zuhant, ezután az egészet betemették. A pinceleletek gyakran 
adtak már a provinciákban értékes leleteket.4 Legutóbb Nagy Tibor 
ásatásaiból ismertünk meg egy középméretű pincét a polgárváros déli 
részén, az általa feltárt mithraeum közelében.5 Megkell azonban jegyez
nünk, hogy a legtöbb pince kisméretű, szerény igények kielégítésére szol
gált, nem úgy, mint a nagy villaépületek, tanyák nagy befogadóképességű 
raktározó pincéi.6 

A pince kitisztításakor változatos fajtájú leletek kerültek napfényre. 
Javarészük szemétanyag volt, amellyel ez a terület feltöltődött vagy fel
töltötték, mikor városrészünk és maga a fazekastelep is leégett. 
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Két lelet azonban eredetileg is bent állott és 
az első tulajdonos ingóságát képezte. Ezek egyike 
egy római császárkori viharlámpás (lanterna) 
bronzvázának maradványa (1. kép,) a másik 
egy kerek világítótorony majdnem teljes egésze. 
(13. kép.) 

A viharlámpásból megmaradt egy bronz-, 
körökkel díszített lap (átmérője: 19 cm), mint 
a lámpás alj részlete. Fenekén a díszkörök közt 
benyomott mester jelzés maradványa, sajnos, 
csak pár betű : . REC. . . Ennek a talpnak alsó 
részére több, profilírozott gombot forrasztottak 
lábnak. Mi csak egy darabot találtunk, de mint 
más teljes példányok alapján tudjuk, számuk 
2—5 közt váltakozott. A talpat egy, kb. 1 cm 
magas bronzlemez veszi körül függőlegesen a 
szélre forrasztva. 

A lanterna legjellegzetesebb alkotórésze a 
tartására szolgáló két öntött bronzkar. Fejük 
profilált (V. ö. a kálózi darabot a 2. sz. képen.), a 
lábuk szintén. Magasságuk 21 cm. Ezek a profilált 
oldaltartók a lanternák legjellemzőbb részei s 
formájuk alig ment át változáson. A tartók felső 
részére egy olyan köralakú pántot forrasztottak, 
mint á talpnál. A tartók belső részén szeglyukak 
és maradványaik, valamint bronzlemeznyomok 
mutatták, hogy eredetileg oda is egy bronzlemezt 

szegecseltek, de úgy, hogy egy kis távolságra voltak a tömör tartóktól. 
Ezek segélyével illesztették be a szélvédőanyagot, a szarut, zsíros 
vásznat, marhahólyagot, üveget stb. Forrasztóanyagul ólmot használ
tak, ezt példányunknál is észlelni lehetett. lyoeschcke az irodalmi 
adatok alapján írja le a védő szélfogók anyagát. Legáltalánosabb volt 
a szaru. Pernice egy boscorealei darabon megmaradt anyagot vizsgálta
tott meg Rathgennel, a legnagyobb német konzervátorral s ő is szarut 
állapított meg. 

1. kép. — Az aquincumi 
viharlámpás (lanterna) 

kiegészítve az Aquincumi 
Múzeumban. 
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A viharlámpás többi része nem maradt 
ránk. Az 1. sz. képünkön a pompeji darabok 
nyomán a hiányzó részeivel kiegészítve 
mutatjuk be. I^oeschcke munkájában7 a 
XXX. táblán mutatj a be egy herculanumi 
és egy boscorealei lámpás rekonstruált 
rajzát, az egyiket a nápolyi Museo Nazionale, 
a másikat a berlini Antiquarium őrizte 
vagy őrzi. 

Fontos tartozéka volt viharlámpásunk
nak a fedő, amely több helyen át is volt 
lyukasztva, hogy levegő hatolhasson be. 
Kzt a fedőt láncos szerkezettel emelték fel, 
mely viszont össze volt kötve a tömör 
bronztartó átlyukasztott fejeiből kiinduló 
lánccal és a körös tartót aggal. Ezek meg
maradtak a kalózi kocsilelet példányából. 
(2. sz. kép.) Az aquincumi példányhoz 
hasonlóan hiányzott a lámpás tányérjára 
erősített bronz zsír-vagy olajtartó, melyben 
a kanóc égett s fedele is lehetett az 
eloltásra.8 

A császárkori bronzlámpások nem nagy számban maradtak fenn. 
Kérdésüket és az egész anyagot feldolgozta S. Loeschcke alapvető dolgo
zatában : »Antike Internen und Iyichthäuschen«.9 Előtte értékes meg
figyeléseket tett Pernice egy boscorealei bronzlelet ismertetésével kap
csolatban.10 Természetes, hogy nagyobb számban Pompejiből és Hercu-
lanumból ismeretesek. A nápolyi múzeum nem kevesebb, mint 20, csak
nem teljesen ép példányt őriz belőlük, így korukat a Vezúv második 
kitörése is meghatározza (Kr. u. 79). Rámpásunk, mint sírmelléklet 
gyakori Afrikában.11 Az Alpoktól északra L,oeschcke dolgozata lezárásáig 
csak 5, erősen töredékes darabot ismert. Kettőt Mainzból, egyet-egyet 
Saalburg, Adenau, Köln lelőhelyekről. Következtetése az, hogy ez a szám 
nem lehet teljes, de így is bizonyítja ezen lanterna formának nemcsak 
Itáliában vagy a Földközi-tenger környékén való kizárólagos uralmát. 

2. kép. — A kalózi kocsilelet 
lámpása a Magyar Nemzeti 

Múzeumban. 
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3. kép. — Sírkőtöredék Szentendréről, égő oltár képével (Szentendre, Városháza). 

Galliából nem ismert példányt. Feltehetjük, hogy a közben eltelt nagyobb 
időköz hozott még napfényre darabokat. 

Aquincum területén most találtuk az első lanterna maradványát. 
Pannóniában már előfordult. így ismerjük töredékeit a Kalózon (Fejér 
vm.) előkerült kocsitemetkezésből sok más bennszülött temetkezésnél 
gyakori lelet, többek között bronzkancsók és korsók társaságában. 
(2. kép.)12 A két oldalsó tömör bronztartó képe kiegészíti az aquincumi 
helyreállított példányt. Egy darab azonos oldaltartót őriz a Veszprémi 
Múzeum. Ószőnyből egy darab jutott a Milch-gyűjteménybe (jelenleg a 
Magyar Nemzeti Múzeumban). Pannónia szomszédságában a Klagenfurti 
Múzeum őriz két teljesnek mondható példányt13 a helenenbergi ásatásból 
(Virunum). . 

A Duna mentén kelet felé Bulgáriából két lanternát tudok említeni. 
Az egyik a karaagatschi tumulus kőből épített sírjában fordult elő.14 

Karaagatsch kb. 10 km-re fekszik nyugatra Anchialo-tól. A halottat 
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elégették. A sír mellékletei, köztük egy trébeltdíszű bronzsisak, bronz
edények, fegyverek stb. a sír korát a Kr. u. I. századba helyezik. 

A másik lanternát Vize-ben találták egy halomból feltárt sírkamrá
ban.15 Maga a város Bizye ősrégi thrák alapítás. Kz utóbbi lelet is igen 
fontos, mert pontosan lehet datálni a sírt, melyben egy kelet-thrákiai 

4. kép. — Terrakotta oltárka töredéke az Aquincumi Múzeumban. 

királyt, vagy a királyi családhoz tartozó herceget temettek el a Kr. u. 
I. század első feleben. A sírba tett fejedelmi gazdagságú és változatos 
lelet magával a sírépítménnyel együtt sajátos keveredését mutatja a 
szkita eredetnek, a festett kamra Dél-Oroszországra mutat, az ezüst
serlegek az alexandriai toreutika remekei, helyi készítmények mellett 
a lanterna, a jól megmaradt arcos sisak és a fegyverek nyugati importra 
utalnak.16 

Kz a lelet is mutatja a középitáliai ércművesgyárak erős térhódítását 
Kelet felé, 

A közvetítő szerepét a nagy emporium, Aquileia töltötte be, amelynek 
kultúra- és művészetközvetítése, valamint kereskedelmi és ipari irányító 
szerepe már régen ismeretes a kutatók előtt. Az Kmona—Virunum—-
Poetovio—Savaria—Carnuntum irányú s az Északi-tengerig vezető út 
mellett a Duna mentén kelet felé haladó út vonalában is feltaláljuk 
mindenütt az itáliai termékeket. Kzeken az utakon jutottak el a capuai 
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viharlámpák Pannóniába és Moesiába. A capuai gyárosoknak Aquileiában 
is kellett gyári lerakatuknak lennie, honnan a bronzművesanyagot továb
bíthatták. Amint az újabb pannóniai kutatások kiderítették s ebben 
Alföldi András által szerkesztett Dissertationes Pannonicae viszik a vezető
szerepet, alig van a pannóniai művészeti és ipari produktumoknak olyan 
ága, amelyek közvetítésében Aquileiának ne lett volna szerepe. 

Az aquincumi darabot egy fazekasműhely pincéjében találták. Ez azt 
mutatja, hogy ott ezt kultikus vagy sepulchrális célra nem használták. 
Iyanternák azonban szerepeltek az antik sepulchrális életben is. A pannó
niai, kálózi példány temetkezésnél szerepelt. A két bulgáriai példányt is 
gazdag sírmelléklettel lelték korai égetett temetkezésből. Észak-Afrikában, 
a Soukahras melletti Ain-el-Hout temetőjének egyik égetett sírjában is 
megtalálták,17 sőt a Thenae-i nagy nekropolis egyik sírjából többet is 
emeltek ki.18 Feljegyezték még, hogy egy Chemmakh melletti és egy 
Teboursouh-i sírból sem hiányoztak. Ezek az esetek azonban csak 
amellett szólnak, hogy darabjaink azért maradhattak meg, mert mint 
sírmellékletek már a római korban föld alá kerültek, nem úgy, mint a 
mindennapi használati tárgyak, melyeknek utolsó útja legfeljebb egy-egy 
szemétgödör volt. 

Az aquincumi példány szerepére és jelentőségére a kerek agyag
világító tornyocskával való előkerülése mutathat rá. Az eredeti lámpák 
eltűnnek s nem találni meg ábrázolásukat a márvány, bronz, vázafestés 
vagy gemma vésésben sem.19 így pinceleletünk lámpája a zárt leletegyüt
tesnél fogva (világítótorony, terra szigilláták stb.) ritka példány, mely 
legtovább volt forgalomban. 

Az eddig ismert lanterna-példányok külső formára és szerkezetre 
nézve nagyjából megegyeztek egymással, ez a kialakult forma a Kr. u. 
I. század közepén, a flaviusi korban lép fel. 

Egy Capuában talált sírkövön megtaláljuk a sírirat alatt a lámpa 
kifaragott képét21 a leeresztett fedővel és a nélkülözhetetlen hordozó
lánccal. A sírkövet M. Hordionius Philargurus Labeo feleségének és övéi
nek állíttatta. A szöveg megmagyarázza az eszköz jelentését : Hordionius 
magát lanternakészítőnek, lantemarius-nak nevezi. így az eszközzel 
foglalkozására utal, ennek sepulchrális értelme itt, a sírkövön nincsen. 
Ez a sírkő tárgyalásunk kapcsán azért említésreméltó, mert Capuában 
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5. kép; - :'Â papföldi fazekasnegyedben előkerült világítótorony és oltárka. 



találták. Köztudomású ugyanis, hogy Capua már korán nevezetes volt 
bronzművességéről.22 Pfinius értesít erről s bizonyítják a capuai mesterek 
jelzett termékei, melyeket a Vezúv lávájától eltemetett Pompejiben is 
megtaláltak.23 Bzek a capuai mesterek szállítottak a római uralom első 
századában és a második legelején Pannóniába is, sőt mondhatjuk, egyedül 
ők uralták a piacot ez időben. Csak a II. század közepén lesz versenyképes 
és az is marad a nyugatgermániai és galliai bronzművesipar. A magyar 
kutatók közül legelőször Hekler Antal ismerte fel a capuai gyárosok 
fontos szerepét a pannóniai lakosság díszes bronztárgyakra, eszközökre, 
edényekre való igényeinek kielégítése terén.24 Legutóbb Radnóti Aladár 
munkájából kaptunk tiszta képet a középitáliai bronzművesség pannóniai 
szerepléséről.25 Amint már említettük, Nyugaton alig ismeretes egy pár 
lanterna, ami van, az is itáliai típusú, így az aquincumi darabot is a többi 
Pannóniáival együtt Itáliából, minden valószínűség szerint Capuából hoz
ták ide. Hnnek az importideje az I. század és a l l . század eleje, az edények 
azután hosszú ideig használatban lehettek. Hzt bizonyítja az aquincumi 
darab is, mely Kr. u. 200 körül került a földbe. Loeschcke megállapította, 
hogy ez a típus, melyet capuainak nevezhetünk s mely Pompejiben 
uralkodó és Plutarchos is említi, csak a Kr. u. II. század közepéig mutat
ható ki. Ekkor cserbenhagynak a források. 

Mielőtt pinceleletünk másik tárgyát ismertetnénk, a kerekalakú, 
agyag-világitótornyócskát, ki kell térnünk a síremlékek ábrázolásaira, 
amelyeken a kettőt gyakran össze lehet téveszteni : t. i. a viharlámpást 
és a tornyocskát. A sírkövek áldozati jeleneteinél a tripos és az áldozatot 
bemutató szolgapár mellett a földre helyezve különféle tárgyakat ábrá
zoltak. Nem minden esetben lehet biztosan meghatározni az egyes tár
gyakat, elsősorban a világítótornyokat és a lanternákat. Négy tárgyra 
kell gondolnunk és azokat kell megfigyelnünk, melyeknek, ha ábrázolásait 
megállapítottuk és azokat szétválasztottuk, közelebb vagyunk célunkhoz. 
B részletes megfigyelés már azért is szükséges, mert ezekről a tárgyakról, 
mint mellékes ábrázolásokról, elterelődött a kövekkel foglalkozó kutatók 
figyelme. A négy tárgy a következő : 

a) égő oltár, b) kosár, c) lanterna, d) világítótornyocska. 
Az ábrázolásaik közül csak a legszembetűnőbbeket és a részünkről 

elérhetőket idézzük a Közép-Duna vidékéről. 
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a) Az égő oltár jellegzetes alakban szerepel egy kiadatlan szentendrei 
sírkövön. (3. kép.)26 A töredékes középmező alatt, melyben az elhunyt 
mellképe szerepelt, keskeny képsávban áldozati jelenetet kapunk, meg
rakott tripost az áldozó szolgapárral. Jobb
oldalon , külön félig bemélyített fülkében az 
oltár : alakja négyszög átlókkal felosztva, 
felette félkörben, sűrű vonalakkal jelezve 
a láng. A mécsek27 és más emlékek ábrá
zolásain a láng csavart alakú. Ugyanezt 
az égő oltárt megtaláljuk Aquincumban 
A el (ins) Quintus cornice (n) domo Cirfti 
sírkövén.28 A legio kürtösének mellképe 
alatti mezőben a megrakott áldozati 
háromláb baloldalán szolganő, mellette a 
földön egy fülű korsó, jobboldalán a szolga-
fiú jobbjával valamit nyújt a tripos felé, 
baljával az oltár lángjára tart vagy önt 
valamit. Elütő az oltár alakja a Magyar 
Nemzeti Múzeum egyik szarkofágján,29 

melyen az oltár felállított téglaalakú s 
magas lánggal ég. A feliratos mezőtől 
jobbra levő fülkében ábrázolt szolgapár 
mellett látható ez az oltár. 

Az aquincumi polgárvárosban a szór
ványosan talált világítótornyokkal együtt 
került elő egy kis téglaszínű terrakotta 
oltár töredéke. Alja hiányzik. Felső 
szélessége 10 cm, megmaradt magassága 
8 cm, egész magassága kb. 15—18 cm 
lehetett. Felső részén a bemélyedő/tányér
szerű rész az áldozat számára szolgáló 
mélyedést érzékelteti, oldalán a háromszögalakú, egymást váltó bevésett 
nyílások és díszek a világítótornyok „díszeinek utánzatát mutatják. 
(4. kép.) Egykor négy lábon állott s így külsőleg hasonlít a güglingeni, 
jagdhauseni, weissenhofi korsótalapzatokhoz, (V. ö. Fundberichte aus 

6. kép. — Világítótornyocska 
Aquincumból. (Magyar 

Nemzeti Múzeum.) 
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. 

Schwaben. N. F. IV., 1926—1928, 71. 1., 38—39. képek; XII. tábla 
2. szám.) 

Az aquincumi papföldi fazekastelepről Kuzsinszky is ismertetett egy 
terrakotta oltárkát világítótoronnyal együtt.30 Az oltárkán kézzel durván 
kivésett vagy csak bekarcolt vonalas díszek (rombus, V-betű, fekvő X) 
mutatják, hogy készítője saját szórakozására készítette. Az előoldalon 
bevésve olvassuk három sorban: PRO \CEL \LA. Magassága 12 cm. 
A felirat záport, szélvészt jelent, amely ellen ép a világítótornyok és 
széllámpások voltak hivatva megvédeni a mécsek vagy a sírlámpák 
lángjait. A papföldi telepen talált torony töredékes, hiányzik az alja. 
Jelen magassága 44-5 cm, eredetileg sem lehetett sokkal magasabb. 

Az 5. képünkön együtt mutatjuk be az oltárt a világítótoronnyal, 
az előbbit két nézetben adjuk. A világítótorony tetejét galamb díszíti, 
akárcsak a Hampel által publikált aquincumi darabét.31 (6. kép.) Mind 
a kettő egy mester kezéből került ki. Ezt már Kuzsinszky is észrevette. 
Az utóbbi darabra még visszatérünk. A korábbi publikálók a galambot 
sasnak nézték. 

b) Kosár (panarium és cista) gyakori előfordulása legtöbbször az 
áldozati jelenetekkel kapcsolatos. Vibius Deivonis (filius) csákvári családi 
sírkövén az áldozati jelenetes keskeny mezőben a tripos baloldalán 
látunk egy fonott fűzfakosarat fedővel.32 Kora a második század közepe. 

Fedeles kosarat ismerünk felP. Ael. Crispinus q(uondam) comic (en) 
leg(ionis) IIad(iutricis) pfiae) f(idelis) szentendrei sírkövén. Az áldozati 
jelenetnél a tripos baloldalán a nőalak töredéke mellett foglal helyet.33 

Nem lehet félreismerni a kosarat Aur(elius) Januarius equ(es) 
l(egionis) I adiutr(icis) pfiae) ffidelis) Sefverianae) családi sírkövén. 
A család ábrázolása alatt keskeny képmezőben az áldozati jelenetnél 
állványon áll a tripos, két oldalán a szolgapár, a jobboldali szolga mellett 
a földön fonott fűzfakosár, melyből egy kétfülű üvegedény néz ki.34 

Aquincum területén a legszebb panarium-ábrázolást egy erősen meg
rongált sírkő vön láthatjuk. Ez a körülmény azért is sajnálatos, mert ez 
az emlékünk az egyik helyi műhely legszebb terméke. Az elhunyt mell
képét magábafoglaló fülke alatti keskeny képmezőt kétoldalt fülkében 
egy-egy szomorkodó Attis határolja. Az áldozati jelenetnél a tripos bal
oldalán a nőalak mellett láthatjuk a fűzfavesszőkből fonott fedeles kosarat. 
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A sírkő a Kr. u .U. század második feléből való, ezt nemcsak díszítése, de a 
sírirat szövegezése is elárulja. Jelenleg csak a kosárábrázolás miatt 
említjük, bő ismertetésére más helyen térünk ki. A követ egy Dasimius 

7. kép. — Aquincumi sírkő kosár ábrázolásával. 

nevű egyén állította egy katonabajtársának, akivel együtt a collegium 
veteranorum tagjai voltak.35 (7. kép.) 

A sírköveken szereplő kosarak másik formája a cista. Hz gyakori, 
változatos alakban fordul elő. Csak mint jellemző darabokat említem 
az egyik pettaui36 és leibnitzi37 önálló sírkő-lezárásokon a fekvő oroszlánok 
közt ábrázolt cista misticákat. 
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Témánkkal semmi kapcsolatban nincsenek azok a kis nyitott kosarak, 
melyeket pl. gyümölccsel vagy virággal megrakva az elhunyt nőalakok 
ölükben tartanak, vagy a tympanon lezárás szögletében szerepelnek, 
esetleg a feliratalatti képsávban fordulnak elő, mikor párduc játszik 
velük stb. 

c) Viharlámpást, lanternát, több esetben először ismertünk fel a 
pannóniai síremlékeken. Régebbről ismeretes egy verebi sírkő,38 amelyen 
az elhunytakat ábrázoló képmező alatt keskeny sávban a tripos bal
oldalán szolgálóleány áll, kezében füles kosár gyümölccsel (?) s mellette 
a földön egy nagy egy fülű bronzkancsó. A tripos jobboldalán az áldozó 
fiú felemelt jobbkarral áll, köztük egy lanterna vehető ki. A lámpa testét 
alkotó szélvédő szarut három pánt fogja át. Külön készült s gombban 
végződő fedele jól látszik. A tartó- vagy fogólánc köralakban veszi körül 
a fedőt. (8. kép.) 

Viharlámpást látunk egy négyszemélyes családi sírkő vön, mely 
Vörösváron került elő s a róm. kat. plébánia falába falazták be.39 

A sajátos, összefonott lánccal határolt keskeny képmezőben a megrakott 
tripos felé baloldalt szolgálóleány poharat nyújt, jobbjában bronzkancsót 
tart. A leány és a tripos között a verebi darabon ábrázolt lanternához 
hasonló tárgyat látunk. A teste, sajnos, megrongált, de látható, hogy 
kúpalakú fedője volt. A tartólánc félkörben veszi körül a fedőt. Jobb
oldalt egy kinyújtott karú camillust láthatunk. A sírkövet Aur(elius) 
(R)espectus vet (eranus) leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) és 
családtagjai állíttatták. Jellegzetes portréi és egész felépítése a sírkövet 
a Kr. u. II . és III. század fordulójára datálták. (9. kép.) 

I/anternát látunk egy poetovioi szarkofág keskeny oldalán az áldozati 
jelenet mellett. A tripos felé balról nőalak fordul, balkezében tükörrel, 
jobbjában asztalkendőt tartva, lábánál a földön van tárgyunk : oldalt 
bevágással és félkörű fogóval.40 

Ujabban a pesti belvárosi plébániatemplom restaurálási munkálatai
nál (1940.) másodlagos felhasználásban került elő egy sírkő.41 (10. kép.) 
A csonka sírkő három, mellképben ábrázolt alak töredékét mutatja ; 
két nőét és egy férfiét. A keskeny képmezőben áldozati jelenet maradt 
fenn, közepén a megrakott tripos. Baloldalon egy kőhasábra feltámaszkodó 
nőalak mellett látjuk a lanternât. Gombos födője van, a tartólánc nem 
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8. kép. - Sírkő Verébről. (A tripus 9. kép. - Sírkő Vörösvárról, a plébánia 
mellett viharlámpás. CIL. III. 10340.) falában, viharlámpás képével. 

olyan szabályos, mint az előző két darabnál. Sírkövünk egy már több 
darabbal képviselt aquincumi kőfaragóműhelyben készült a Kr. u. II . 
század második felében, annak is inkább az utolsó évtizedében. A kor
határozást alátámasztja a csonka sírkő feliratos mezejét lezáró s ezen 
korra jellemző barokkos felső keret. 

d) VilágUótomyócskát látunk egy csonka aquincumi családi sírkövön, 
melyet először Kuzsinszky Bálint ismertetett.42 (11. kép.) A három fel
nőttet, két nőt és egy férfit gyermekekkel együtt ábrázoló képmező alatti 
keskeny képsávban áldozati jelenet látható. A megrakott tripos felé 
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10. kép. — Sírkőtöredék a pesti belvárosi templomból 
lanterna ábrázolásával. (Eskü-téri földalatti múzeum.) 

jobbról férfi, balról női áldozó alak járul. A nő és a tripos közötti tárgyban 
ismerjük fel a világítótornyócskát. Kúpalakú tornya van, testének köze
pén egy egyenes vonal akarja jelezni a nyílásokat. A sírkő a II. század 
végére és a III . század elejére datálható. 

Bizonytalan egy családi sírkő áldozati jeleneténél szereplő tárgy, 
melyet Hampel ismertetett Csákvárról. (Arch. £r t . XXVII., 1907., 
313. 1:, 26. kép.) Azonos tárgyat látunk egy mühlgangi sírkő vön. A fő 
képmezőben a félköralakú fülkében, az elhunyt házaspár mellképe, 
ennek kétoldalán a felső részen barokk lezárású fülkékben a szolgálóleány 
és áldozó fiú láthatók. A következő keskeny képmezőben áldozati jelenetet 
kapunk. A triposhoz a szolgaíiú járul. A jobboldal és a tripos közti tárgy 
fedeles kosárnak néz ki, de feltűnő a testén húzódó függőleges vonal, 
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mely olyan, mint az előző sírkő 
tárgyán levő. A függőleges vonal két 
oldalán ferde vonalakat látunk, mely 
fűzfafonat is lehetne, de ha világító
toronyról volna szó, mint emelet
elválasztó is megállana. A panarium 
magyarázat megnyugtatóbb. ( 12. kép. 
V. ö. Hoffiller-Saria, Antike 
Inschriften aus Yugoslavien I, 1938, 
222. 1., 487. sz. Ugyanazon kőfaragó
műhelyben készült a 488. számú 
sírkő is hasonló áldozati jelenettel.) 

Sírköveink nehezebben felismer 
hető lanternáit világosan láthatjuk 
a poetovioi Nutrices Aug. benszülött 
kelta istenségek szentélyének két 
fogadalmi kőemlékén. Az egyik töredé
kes fogadalmi reliefen jobboldalon 
a trónoló Nutrixot karjában a csecse
mővel ábrázolták. Előtte egy álló 1L kép. _ Csonka sírkő Aquincumból egy 
női alak, aki mindkét kezével világo- világítótorony képével. 
san nem kivehető tárgyakat tart 
egy, csak töredékben megmaradt oltár fölé. Baloldalon egy álló szolgáló
leány, aki felemelt kezeivel egy kosarat tart feje felett. Kettejük között 
egy hengeralakú tárgyban Gurlitt egy hordozható füstölő oltárt, Wigand 
ellenben egy fogóval ellátott kosarat ismer fel. Az utóbbi jogosan veti el 
Gurlitt feltevését, mióta ismerjük a thymiaterionok, füstölőedények 
antik formáit (K. Wigand, Thymiateria. Bonner Jahrbücher. 122, 1912. 
1. sk. 1. Tafel I—VI). Szerintünk egy földrehelyezett lanterna áll előttünk. 
(CIL III. 14053, p. 232829; Gurlitt, Arch, epigr. Mitt. XIX, 1896, 4. 
24.1. ; Wigand, Öst. Jahresh. XVIII, 1915, Beibl. 198. sk. 1. Abb. 107. — 
Hof filled—Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien Heft, I. 1938, 
155. 1., 332. 1.) 

A szentély egy másik töredékes fogadalmi kis reliefjén baloldalon 
ruhás női alak baljával egy kosarat tart feje felett, jobbjával pedig egy 
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fogóval ellátott viharlámpást. Jobbra 
egy másik asszony lábmaradványai 
láthatók. Bz pannóniai talajon a 
legteljesebb félreismerhetetlen ábrá
zolása a lanternának. Brtelme és 
használata is világos. Iyámpással 
és táplálékkal teli kosárral menő 
nőalak s alatta a felirat : Nutritious 
Augustis . . . (CIL III. 14056, Gurlitt, 
Arch, epigr. Mitt. XIX, 1896, 
4. sk. 1. 4. kép. Wigand, Ost. Jahres
hefte XVIII, 1915. Beibl. 202. sk. 
1. 109. kép. Szerinte ez nem más, 
mint »mindenütt a mi parasztnépünk
nél hasonló formában visszatérő házi
kosár.« — Hof filler—S aria, Antike 
Inschriften aus Jugoslawien. Heft 
I. 1938, 156. 1, 334. szám.) (12a kép.) 

Reliefjeink korát Gurlitt helyesen állapítja meg, miután a stílus
tól és betűformától eltekintve még Domaszewskire is hivatkozik, aki 
a vectigal Illyrici-nek a császári közigazgatástól magánkézbe való át
vételét kb. Kr. u. 180-ra helyezi (Gurlitt, id. m. 24. 1.). Wigand szerint 
nagyobb időhöz kell kötni, a II—III. század fordulójához (Wigand, 
id. m. Beibl. 214). 

Ezek az ábrázolások a későbbiek közé tartoznak a pannóniai talajon 
talált kőemlékeken, melyek az eddig kétes értelmezésű tárgyainkat 
ábrázolják. 

12. kép. — Sírkőtöredék világítótorony 
ábrázolásával. 

Pincénk leletei között egy kerek világítótorony maradványai is 
szerepelnek. (13. kép.)43 A töredékekből négy, illetve ötemeletesre tudtam 
a tornyot kiegészíttetni. Anyaga világos sárgás-vörösre égetett, jobb
minőségű téglaanyag, kiegészített állapotában kb. 60 cm magas, alsó 
átmérője kb. 30 cm.44 Alsó része a talpa felé szélesedik, az egyes emele
teket az ilyen tornyok szokott dísze, az ujjal benyomkodott, hullámos 
peremek választják el. Az ablaknyílások, melyeket a nedves agyagból 
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késsel vágtak ki, félkörben végződnek. A mestere sokat adhatott készít
ményére, korongon állította elő és mintázófáj ával igyekezett simává tenni 
a külső felületet. Darabunk fehérre volt festve, ez nagyrészt már lekopott. 
Az emeleteket vörös sávval választotta el, ez jól látszik az első emelet 
ujjbenyomásos pereme alatt. A darab szilárd állásának biztosítására a 
készítő még maga, vagy későbbi tulajdonosa az első emelet kezdetéig 
terjedő részt kitöltötte forró mészhabarcsos anyaggal. Teteje gömbben 
végződhetett, mint a 18. számú képünk mutatja. így egészíti ki Forrer 
a dunapentelei kapumintát egy strassburgi eredeti toronygömb nyomán. 
(V. ö. Forrer, Germania, II., 1918, 76. 1., 7., 9. képek.) 

Mint az előzményekben már jeleztem, pincénk egy fazekasgyárhoz 
tartozott, mely Kr. u. 200 körül pusztult el. A telep is leégett és raktárában 
a kész anyag még szép sorjába rakva került elő a föléje épített III. század
végi vagy IV. századi vékonyfalú, 
gyenge építkezésű vályogházak alól. 
Közel állt a feltevés, hogy a fazekas -
gyár elhullott anyagára, szemetére 
még működése idejéből is rá kell talál
nunk. A pince és a fazekasműhely 
mellett a l l l . században egy új utat épí
tettek. Énnek északi oldalán fekszik a 
macellúm, melyet a legutolsó légibom
bázások részben eltüntettek a föld 
színéről. A macellúm egyik délkeleti 
üzlethelyisége alól, mint feltöltőanyag 
része valóban előkerült a gyárnak sok 
cseréptörmeléke, köztük egy kerek 
világítótorony maradványa. így az 
összefüggés kézenfekvő volt pince
leletünkkiegészített darabja és a gyár 
termelése között. Darabunk eszerint a 
papföldi macellúm melletti fazekas
gyárban készült. Tulajdonosa a saját 
céljaira használta s együtt őrizte a 
bronzlanternával a pince padlóján. 

i; 

12a kép. — Nutrices Augustaenak szentelt 
fogadalmi tábla lanterna ábrázolásával 

Poetovioból. 



13. kép. 
Világítótorony egy aquincumi pincelelethől 

(Aquincumi Múzeum.) 

14. kép. 
Kerekalakú világítótorony Aquiucnmból 

(Aquincumi Múzeum.) 



15. kép. — Kerek torony maradványa 
az Aquincumi Múzeumból. 

17. kép. — Kerek világítótorony maradványa 
Aquincumból. 

16. kép. — Kerek világítótorony maradványa 
Aquincumból. 

18. kép. — Világítótorony 
felső maradványa. 



A Duna- és Rajna-menti világítótornyoknak általában két főformájuk 
van, a négyszögű őrtorony alakúak, ez a gyakoribb és a kerek alakúak. 

Már korábban összeállítottam egy másik kerek világítótornyot a 
papföldi leletek szórványos anyagából. (14. kép.) Három-vagy négy
emeletes, fehérre festett, magassága kb. 60 cm, alsó átmérője 30 cm.45 

Kuzsinszky Bálint ásatásaiból került ki, pontos lelhelyét most már nem 
tudtam megállapítani. Az előbb említett gyár terméke lehet kétségtelenül 

és egy magánház felszereléséhez tartozott. 
Aquincum területéről kerek tornyok 

maradványait még a következő helyeken 
találtam : 

Kis darab egy többemeletes torony 
felső emeletéről, nyílása háromszögű volt. 
Magassága 10 cm, szélessége 10cm, világos, 
sárgásvörös anyag, fehérre festve. Elő
került a polgárvárosi ásatásból az 
1897—1900-as évekből. (15. kép.) 

Torony alsó része, az ablaknyílások
nak csak a kezdete maradt meg. Anyaga 
világossárga, téglaszínű, talpa élesen 
profilált. Magassága 16 cm, átmérője 21 cm. 

19. kép. - Kerek torony maradványa Papföldi régi ásatásból való , j e l z é s e W 8 0 , 
dudáról. s> 20. (16. kép.) 

Torony alsó része, a felépítmény az 
első emelettől kezdve hiányzik. Talpa sima. Magassága 13 cm, átmérője 
21 cm. Téglaszínű. L,elhelye ugyanaz, mint az előzőé. (17. kép.) 

Egy torony felső lezárása gömbvégződéssel. Bekarcolt vonalakkal 
van díszítve. Magassága 22 cm, átmérője 12 cm. Papföldi ásatásból 
szórványos lelet. Jelzése P. 24. (18. kép.) 

Kerek torony emeleti részlete. Magassága 20 cm, szélessége 
16 cm. Színe okkersárga. 1935-ben jött elő a Külső Szentendrei-úti városi 
csatornázások alkalmával. (19. kép.) 

A Kiscelli-út 72. szám alatt 1929-ben végzett ásatásaimból 
ismeretes egy kerek torony kis darabja. I t t a katonaváros legkoraibb 
téglagyárát és két kisebb kemencéjét találtam, melyekben igen finom 

176 

e 



díszes edényeket készítettek.46 (20. kép.) Kz a gyár a legkoraibb 
katonai gyár, működését az ott talált téglabélyegek nyomán is 
(legio X gemina, legio I I adiutrix félholdalakú bélyege, legio IV. Flavia) 
a II. század első felébe, helyesebben első évtizedeibe kell helyeznünk, 
így ez a kis darab a legkoraibb példányunk eddig Aquincumból. 

20. kép. — Kerek 
torony részlete a 
Kiscelli-utcai 

katonai gyárból. 

21. kép. — Kerek tornyok maradványai Aquincumból. 

Az Aquincumi Múzeum raktárában még két kerek 
torony töredékeit találtam (21. kép). A baloldali 
magassága 20 cm, szélessége 13 cm, téglaszínű 

anyaga egykor fehérre volt festve. A jobboldali magassága 15 cm, 
szélessége 9—-10 cm. 

Kerek tornyaink felsorolását pannóniai kutatásaink szempontjából 
azért tartottuk helyénvalónak, mert ez a nagy szám is bizonyítja az 
aquincumi helyi fazekasműhelyek ilyenirányú elfoglaltságát is. 

Pannóniából még két helyről ismerünk kerek torony maradványokat, 
Dunapenteléről és Szőnyből. A dunapentelei töredékek (lelt. sz. 28/1908., 
26—^27. számok)47 egy durvább kivitelű toronyhoz tartoztak. Öszőnyből 
két darab ismeretes Kállay Ödön gyűjteményéből.48 

A négyszögű és kerek tornyok közt az átmenetet egy dunapentelei 
tornyocska képviseli, melynek nyolcszögű alakja van. A legdurvább pan-

Budapest Régiségei XIV. 177 



22. kép. — A burgweitingi 
terrakotta torony. 

23. kép. — Nyolcszögű 
világítótorony Dunapenteléröl 
(Magyar Nemzeti Múzeum). 

nóniai példány s mint ilyen, a torny ócskák 
formai kialakulásának vizsgálatánál különös 
jelentőséggel nem ruházható fel. (23. kép.)49 

Pannónia legnyugatibb részéről, Carnun-
tumból50 és Wienből51 ismeretes egy-egy kis 
töredék. 

A raj na vidéki kerek tornyok összeállítását 
legutóbb hozta G. Behrens egy cikke függeléké
ben.52 Kzen a helyen a friedbergi tornyot ismer
teti, mely külső formára, nagyságra rokon az 
aquincumi pincelelettel, egykor vörösre volt 
festve. 12 lelhelyet hoz fel a Rajna vidékéről 
és azonkívül a már korábban is ismertetett 
dunavidékieket is felsorolja. Ahogy a nyugati 
anyagot most ismét átnéztem, azok nem mutat
nak olyan szoros érintkezést a mieinkkel, mint 
a szegletes, négyszögű, sokszögű tornyok. 
Az aquincumi példányok egy zárt csoportot 

képeznek. Kiindulásuk, mint más provinciák 
hasonló emlékei azonos, közös forrásra mennek 
vissza. A Duna mentén, melynek útvonala 
különöböző kultúrjavak közvetítője volt, 
egyenes keleti hatást is tételezhetünk fel, 
melynek egyik fontos közvetítő állomása 
Aquincum. A pannóniai kerek tornyok, kevés 
kivétellel, innen kerültek elő. 

Az Angliából ismeretes toronymaradvá
nyok elütnek a pannóniaiaktól s a Rajna-vidéki 
kerek tornyokhoz kapcsolódnak formai tekintet
ben. Az ashteadi maradványt kiegészítve is lát
hatjuk a The Journal of Roman Studies XIX, 
1929 köt. 209. 1. 12. képén (Surray Arch. 
Coll. XIII, 61), ahol »chimney-pot«-nak 
magyarázzák. lyondonból is ismeretes egy 
hasonló torony kis töredéke. (Roman Votive 



Lanterns and a fragment found in London. The Antiquaries Journal 
XVI, 1938, 204—205. 1., fig. 1.) Csak az ashteadiak leletkörülményei 
ismeretesek, melyek korukat a II. és III . század fordulójára helyezik. 

Fontosnak tartom egy új bulgáriai lelet felemlítését Karaac-ból. 
Szarkofágok mellett kétoldalt kerekalakú, kőből faragott világító-

24. kép. — Kőből faragott világitótomyocskák 
Karaat-ból. 

tornyocskák szerepeltek, pharos alakban. így a szepulchralis kapcsolat 
nem választható el, s ilyen emlékek felhasználására útbaigazításul szol
gálnak.53 (24. kép.) 

Behrens elválasztja a négyszögű világítótornyócskákat a kerekalakú 
típustól. A friedbergi példánnyal kapcsolatban utal arra,54 hogy egy 
fazekasműhelyben találták és hozzáteszi, hogy szerinte e darabot nem
csak ott csinálták, hanem egyenesen a gyár számára, mint egy fazekas-
kemence füstelvezetőjének lezárását, díszesebb formában (Töpferofen-
Schornsteine). Az ilyen áttört lezárásnak az az előnye is volt, hogy a 
nedvesség részben el vonódott s a kemence jobban húzott. (25. kép.) 
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Kerek tornyaink rendeltetésének tisztázásához közelebb visz egy 
bronzmécses, meryet Londonban találtak.55 A többágú mécses diszkusá-
nak közepére egy többemeletes áttörtdíszű, illetve ablakokkal, nyílásokkal 
díszes tornyocskát állítottak, mely így szépen adhatott este árny- és 

fényhatást.56 (26. kép.) 
A mi kerek tornyaink rendeltetését is 

ilyen értelemben fogom fel. Nem tartom 
kémény díszes tagjának, hanem mint az 
ábrázolások is mutatják, kultikus célt is szolgál
hatott. Áldozati bemutatásoknál, mind a 
temetőben, mind a magánlakásban égettek 
benne rendes mécsest vagy zsírmécsest. A mi 
példányunk alsó részében az első emeletig egy 
terrazzo, illetve mészhabarcsos kitöltést talál
tunk. Hz megkeményedve meglehetős súlyos 
volt és biztosította a tornyocska állásának 
szilárdságát. Már ez a körülmény is ellentmond 
annak, hogy kémény dísz lehetett volna. 

Rendeltetésükre elsősorban a leletkörül
mények, lelőhelyeik mutathatnak rá, mint 
erre már korábban is utaltak. Reinecke 
véleménye a burgweintingi torony (22. kép) 
ismertetésével kapcsolatban az, hogy az ilyen 
világítótornyok a háztartási tárgyak közé 
tartoztak, ha szakrális felhasználásuk is 
megvolt.57 Kuzsinszky is összeállította lelő
helyeiket. Több esetben pincében találták vagy 

épületromok közt darabjainkat.58 Egy darabról mutatható ki hatá
rozottan, hogy római temetkezés helyéről való,59 Vindob'ona területéről. 

Kerek tornyokat ezideig a dunapentelei kis töredékeken kívül nem 
ismert az irodalom Pannónia keleti részéből. Ezért nem áll meg Loeschcke 
korábbi megállapítása, hogy a kerek tornyok egy nyugati típust kép
viselnek,60 míg a négyszögűek dunamentit. 

A nyugati kerek tornyok és az aquincumiak közt azonban feltűnő 
különbséget találhatunk. A bonni, xanteni és friedbergi tornyok inkább 

25. kép. — A friedbergi kerek 
torony (Mainz, 

Central-Museum ) . 
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méhkashoz hasonlítanak, nincs meg rajtuk az architektonikus kiképzés 
hangsúlyozása.61 Az aquincumi kerek tornyok éppúgy, mint a szegletesek 
is épület másolat ok szellemében készültek. A kerek tornyok készítési ideje 
Aquincumban nagyobb időhatár közé esik. A Kiscelli-utcai gyár a II . 
század első felében működött, ahonnan a 20. számú képünk darabja 
származik. A pincénk tornyának a gyára Kr. u. 200 körül dolgozott, 
240 körül már leégett. B két időhatárhoz köthetjük, illetve ezen belül 
készültek a többi szórványosan talált kerek tornyaink is. Iyoeschcke 
(id. m. 410) a szegletes tornyokat fiatalabbak
nak tartotta, s szerinte a tornyok változása 
kb. Kr. u. 200 körül következett be. Ezen 
megállapításának az új abb kutatások nyomán 
ma már tarthatatlan voltáról meggyőződhe
tünk a szegletes tornyok bemutatásánál is. 

Nagyobb számban ismeretesek Aquin
cum területéről a négyszögű for máj ú világító
tornyok maradványai. Az irodalomban 
gyakran történt róluk említés. Legutóbb 
Kuzsinszky Bálint írt róluk folyóiratunkban, 
s ez felment az ismétlésektől.62 Behrens is 
említi egy általános felsorolásában az 
irodalomból ismeretes darabokat.63 Steinmetz 
is adott korábban egy jó összefoglalást,64 

amikor a burgweintin'gi kerek torony marad
ványát ismertette. Korábban Loeschcke,65 

Bngelmann,66 Drexel,67 Iyáng Margit68 dolgozatai foglalkozta! 
nyainkkal. 

Az egyetlen teljes példányt, melyet Óbudáról még Römer mentett 
meg, Hampel ismertette.69 Bgy síremlék másolatát látta benne, amelyet 
talán a katonaság készített és ezzel helyettesítette a nagyméretű sír
emlékeket (6. kép). Utalt Drexel dolgozatára,70 mely egy dunapentelei 
torony maradványt dolgoz fel s azt következtette, hogy ennek a tete
jén is sasnak kellett állani. Drexel kiegészítésében fenyőtobozt tett 

26. kép. Bronzlámpa a British 
Museumból. 

tor-
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a torony tetejére. Ő már észrevette, hogy ez a töredék ugyanazon kéz 
munkája, mely egy másik dunapentelei terrakottát is készített, egy város
kapu ábrázolását. (27. kép.) »Tán a mester ügyességének bizonygatására, 
annak műhelyét díszítették, vagy tán gyerekjáték volt. Kárbaveszett 
fáradtság volna azonban további találgatásokba bocsátkozni. Azt az 
egyet azonban határozott eredményképen megállapíthatjuk, hogy mind 
a két minta olyan épületeknek többé-kevésbé hű utánzata, melyek vala
mikor ezen a vidéken léteztek és melyek teljesen beilleszkednek abba a 
képbe, melyet a fentmaradt emlékek a pannóniai késő császárkori építé
szetről nyújtanak.«71 

A kapu feletti épületfelirat helyén ansatás keretben a mester jelzését 
kapjuk kurzív bevésésben : (H)ilarus fec\it porta(m) fel(icüer). Ez a 
fazekas, Hilarus Aquincumban dolgozott abban a polgárvárosi fazekas-
negj^edben,72 mely az óbudai gázgyár és a Duna között terült el. 
Kuzsinszky itt egy levélmintás díszítő bélyegzőjét meg is találta név
jelzésével : Iuli Hilari. (28. kép.) Az aquincumi Hilarusnak Dunapente-
lére, a római Intercisába elkerült terrakottájához a mintaképet a gyára 
közelében levő aquincumi városkapuk valamelyike szolgáltatta. Ez lehe
tett a déli kapu is, melynek nyomaira 1931-ben bukkantam, mikor a 
fővárosi villamosművek transzformátorépületének alapozásakor a tűz
oltóságnak, a collegium centonariorumnak székházát tártam fel a Kr. u. 
228-ban készült és a tűzoltóparancsnok által az egyesületnek ajándéko
zott orgona maradványával együtt.73 A minta kétoldalt kétemeletes 
toronnyal védett hármas átjárójú kaput ábrázol. Korára eltérők voltak 
eddig a vélemények. Engelmann74 véleményét, hogy ez későrómai vár
kapu, módosította Drexel.75Az utóbbi városkaput lát benne, összehason
lítja a xanteni polgári város kapujával. Korát a IV. század elejére teszi 
s utal a sűrű várépítésre, mely Diocletianus és Galerius idejében a Duna 
mentén folyt. Nézetét abban foglalja össze, hogy az agyagműves szülő
városa kapuját mintázta belülről, ahogy mindig látta.76 Kiegészített 
formáját Forrer adja. (Germania II, 1918. 76. 1., 9. kép.) 

Az aquincumi polgárváros északi kapuját 1943—44-ben tárta fel 
Szilágyi János. Korábban már felástam az északi városfal egy részét 
több befelé néző négyszögű saroktoronnyal együtt. Ez a városfal első, 
eredeti alakjában Hadrianus alatt épült fel, mint erre a tornyok alakjai 
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27. kép. — A dunapentelei kapuminta (Magyar Nemzeti Múzeum). 

is utalnak. Az északi kapu többször épült át. Hilarus azonban még az 
első alakjukban láthatta a kapukat. Szilágyi János 1944-ben átkutatta 
a polgárváros keleti részét; kereste a határoló városfalat. Ásatásai közben 
talált egy olyan helyre, mely megfelel a keleti, a Duna felé néző kapu helyé
nek. Bővebben olvashatunk róla jelen kötetünkben közölt*ásatási jelen
tésében. Ezen hely közelében találta Kuzsinszky még az első világháború 
előtt C. Iul. Sextinus conductor közismert épületfeliratát.77 A díszes 
építmény megfelelne a keleti városkapunak, mert az »arcus cum ianuis 
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tegulis tectus« nemcsak ív-, hanem bolthajtásos nagy kapu, kis kapukkal 
és téglával fedve. Hilarus mintáján is megtaláljuk a kis kapukat és felül 
a téglabefedést. Bttől a keleti kaputól húzódott a Dunáig a nagy pap
földi fazekasnegyed s mellette vezetett el a kiépített katonai út, a limes, 
amelyre kapunk nézhetett. Az épületfeliratot egyértelműen a II. század 
végére helyezik. A papföldi fazekastelep működésének virágkora a Kr. u. 
II . század második fele. Hkkor dolgozott Hilarus is, míg a nagy marko
mann betörés a telepet elseperte. Bzt a kitérést azért tartottuk fontosnak, 
hogy Hilarus működési korának szűkebb időhatárok közé való helyezésével 

a rokonstílusú négyszöges világítótornyok 
korához közelebb jussunk. így elesik 
Schultze megállapítása is a késő-római 
eredetről.78 Kaputornyunk ábrázolása 
Pannónia területén egyedülálló. Nem 
elszigetelt jelenség azonban a birodalom 
más helyein. A legszebb példányt, mely 
nagyságra nem sokkal múlja felül darabun
kat, kőből faragva Capuából ismerjük783 

(29. kép). A különbség nagy a kettő 
között : a capuai egy architektonikus 

28. kép. -Hilarus névbéiyegzöje m e g o ldás t adó darab, inkább hu másolat 
A quincumbol. ° ' 

szerintem, mint minta, ezzel szemben a 
dunapentelei csak egy figlinus játszi időtöltése — a későkor római 
régészei számára feladott félig megoldott rejtvény —, mikor városa 
kapuját nézegetve üres idejében, több akart lenni magánál, a téglavető
nél vagy agyagmüvesmesternél. Egész gyenge munka egy kreuznachi 
toronyminta-terrakötta. (V. ö. 0. Kohl, Modell eines römischen Tores 
in Kreuznach. Germania I, 1917, 153. 1.) 

Ahogy Hilarus kapumintája Dunapentelén került elő, úgy nem kell 
csodálkozni azon sem, hogy onnan ismerjük az egyik legjellegzetesebb 
négyszögű torony töredékeit is (30. kép), melyet Drexel rajzban kiegészí
tett7 9 és Ivoeschcke is módosított. 

Pannóniában Aquincumtól délre ezideig Dunapentelén találtak csak 
világítótornyokat. A most jelzett darab aquincumi műhely terméke, 
Intercisába csak importálták. Nem mondhatjuk el ezt a 23. számú képünk 
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nyolcszögű tornyáról, mely egészen durva s így helyi, intercisai készít
mény is lehet. A dáciai daraboknak, melyeket Tordán80 találtak, semmi 
kapcsolatuk nincs Aquincummal. 

A papföldi fazekasnegyedben előkerült, majdnem teljes darabról már 
előbb tettünk említést (v. ö. 5. képünket). Ezzel került elő egy másik 
szögletes torony alsó része is (32. kép). Pontosan megfigyelt ásatásokból 
előkerült négyszögletes világítótornyocskákat két leihelyről ismerünk 
Aquincumból. Meg kell jegyeznem, hogy nem számítom ide egyelőre 
a fazekasgyárak emlék
anyagát. 

Az egyik marad
ványt 1930-ban találtam 
Óbudán, a Raktár-utcá
ban, az ókeresztény cella 
trichora ásatásakor. A 
töredékek az ásatás III . 
rétegéből valók, melynek 
kora a Kr. u. II. század 
utolsó évtizedétől kezdő
dik s a IV. századig ter
jedhet.81 A pár töredék 29- kéP- ~~ A capuai kapuminta. 
egy három- vagy négy
emeletes torony maradványa. Az alsó réteg csatornájának törmelékei 
között jött elő (35. kép). Egy másik torony maradványát még in situ, 
ásatás közben találta Szilágyi János az Aranyhegyi-patak mentén, 
Üröm közelében feltárt mansio, útbiztosító vagy vámépület feltárásakor 
az épület apsisos részének csatornája felett. Az épület hosszabb ideig 
volt használatban a II. század végétől a IV. század végéig. I t t sem 
kaptunk közelebbi kormeghatározó adatokat (34. kép). 

Ezeken kívül közelebbi lelőhely nélküli szórványosan talált darabok 
is mutatják Aquincum gyáraiból való származásukat. Teljesség kedvéért 
bemutatjuk ezeket is. 

1. Kisebb szögletes torony alsó része (31. kép). Már az alsó részén 
is díszesebb, ujj benyomással mintázott kivitelű. A töredék a 32. számú 
képünkön közölt példánnyal egyező. Elüt az általános típustól, melyet 
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30. kép 

Vi lágítótorony töredék 
Dunapenteléról. 

az 5. és 6. számú képeink épebb darabjai képviselnek, 
melyeknek a földszintjén mind a négy oldalon csak 
egy-egy félkörös kapujuk van. Példányunkon két 
toronykapu maradványát láthatjuk, akárcsak a tordai 
példánynál. Ezt a kettős kaput jellegzetesnek tartotta 
Ivoeschcke Dáciára, mert korábban az aquincumi 
töredékek még nem voltak ismeretesek.82 Talpának 
megmaradt hossza 14 cm, magassága 13/6 cm. 
Jelzete : S. 8. 

2. Egy toronyból csak a talp kis része maradt 
meg. (33. kép.) Formára elüt a többiektől. Sima pereme 
van, talpazata 16 cm magas, ami a szegletes tornyok
nál legfeljebb 7—8 cm szokott lenni s így a kerek 
tornyok talapzatával mutat fel magasságbeli egyezést. 
Méretei : magassága 16 cm, szélessége 21 cm, a talp 
vastagsága 7 cm. Ez az utóbbi méret is mutatja, hogy 
a szegletes tornyok legnagyobbikának töredéke. 

Belső részén füstölés nyoma. 
Jelzete: S. 91. 

36. képünkön több töredé
ket mutatunk be, valamennyi 
más-más toronyból származik. 
Így más az anyag, az égetés, 
a kidolgozás, méretarány és 
több közülük fehérre volt 
festve. Egy darabtól el
tekintve (1. szám), amelyet 
1935-ben a Külső-Szentendrei
úti csatornázás alkalmával 
találtam, a többi a múzeum 
első világháborúelőtti, pap
földi ásatásaiból származik, 
mint szórványos lelet. Vala
mennyien lakóházak romjai 
közül kerültek elő, kivéve 

31. kép. 
Többkapus világítótorony töredéke 

(Aquincumi Múzeum). 



32, kép. — Világítótorony töredéke a papföldi Jazekasnegyedhöl. 

33. kép. 
Szegletes torony talprészlete (Aquincumi Múzeum). 



34. kép. —Az ürömi mansioban talált tornyocska maradványai. 

az 1. számút, mely a katonai és polgári város közti térségről való, 
ahol temetők húzódtak. 

Világítótornyokat több aquincumi fazekasműhely gyártott. Ennek 
bizonyságául csak egy általam kiásott kis négyszögű kemencére utalok. 
Az Aquincumi Múzeumtól északra, az esztergomi vasút töltése mellett, 
az Aranyhegyi-patak szabályozásánál a Krempl-vendéglőtől keletre kb. 
200 m-re egymásmelleit két kemence jött elő. Ezek hozzátartoztak még 
a nagy gázgyári fazekasnegyedhez. Az egyikben egy világítótorony felső 
külön készült lezárását találtam (37. kép). A négyszögű tornyocska felső 
ívelt piramisalakú lezárásának tetejét örvösgalamb díszíti. Előoldalán 
svasztika, ujjal benyomva a nedves agyagba, felette vékonyan bekarcolva 
egy kereszt látható. Az egyik oldalon a nedves agyagba bekarcolva egy 
egyfülű serleg, a másik oldalon egy kígyó látható. Szimbolikájuk értel
mezésével külön is érdemes volna foglalkozni. Elég azonban itt csak annyit 
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36. kép. 
itótornyok töredékei Aquincumból. Szórványos leletek. 

35. kép. — Világítótorony az aquincumi cella trichorából. 



leszögezni, hogy a galamb s a többi szimbólum részben asztralis jellegű és 
a halhatatlanságra utal. I t t megkapjuk darabunkon a túlvilági életre 
való utalást és tárgyunk értelmezését, a sepulchrális eszmekörben való 
felhasználását. Sírdíszítmény volt, vagy áldozati mécsestartó torony felső 
része nyilvános vagy házi halotti ünnepek alkalmával. Utalnunk kell 
a nyugati galliai és germániai azon kisméretű síremlékekre, sírkövekre, 
melyek kicsinyben utánozták a monumentális síremlékeket (pl. Saint-
Rémy, Igel, Neumagen stb.). A kőből faragott magas fedelű sírurna 
is ház utánzata, mint egy valièri kő mutatja a Musée de Clermontban 
(Espérendieu, II, 1908, 402. 1., 1612. szám). Jellegzetes emeletes ház-, 
illetve toronyalakú sírköveket ismerünk Rottenburgból (magasságuk 
0-80—0-87 m) a Stuttgarti Múzeumban (Haugt-Sixt, Die römischen 
Inschriften und Bildwerke Württembergs, 1914, 263. 1., 152. szám, 
335. 1., 223. szám. Espérendieu, Réc. gén. Suppl. Germ. Rom. 392 1., 
620. szám). Nagyon elterjedt a házalakú sírkő Galliában a Vogezekben 
és a Mediomatri területén (v. ö. Linckenheld, Iyes stèles funéraires en 
forme de la maison chez les Médiomatriqnes et en Gaule, 1927). 

így kapcsolódnak össze a négyszögű agyag toronytöredékeink is, 
éppúgy, mint a kerekalakú tornyocskák ,a síremlékek ábrázolásával s 
kölcsönösen megmutatják közös felhasználásuk eredetét és gyakori alkal
mazásukat ép Aquincum vidékén. 

Ha nem is sokat kaptunk, de emlékanyagunk körülhatárolásával 
a pannóniai római élet egy adattal színesebbé lett általuk. 

Készítésük korára, mint azt már a kerek tornyoknál is jeleztük, 
az aquincumi fazekasműhelyek időbeli tevékenysége mutat rá. A Kr. u. 
II. század második felében már feltűnnek s leletekben, pontosabban nem 
határolt ásatási rétegekben a IV. századig követhetők. Kz azonban csak 
emlékanyagunk túlélését és nem akkori készítésüket is jelzi, mely szerin
tünk a III. század első felénél nem megy tovább. 

Most tárgyalt tornyainktól elüt egy szombathelyi zománcos kis 
füstölőtorony töredéke, melyet a püspöki palotában folytatott ásatásoknál 
találtak. Kz volna a legkésőbbi darab már zománcos voltánál fogva is. 
Darabjainkhoz való kapcsolatát további leletek lesznek hivatottak 
eldönteni.83 
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37. kép. - Világítótorony felső lezárása egy aquincumi fazekaskemencéből. 
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LAJOS NAGY 

A CEIXAR—FIND IN THE AQUINCUM CIVIIy-TOWN 
(THE PROBLEM OP THE PANNONIAN CLAY LANTERN-TOWERS) 

(THE NUMBERS IN BRACKETS REFER TO THE FOOTNOTES IN THE HUNGARIAN TEXT) 

In the proximity of the Aquincum 
Museum, we excavated in 1929 south of the 
macellum a pottery-workshop containing 
rich material. To this belonged a cellar and 
a well. The pottery manufactured several 
kinds of material, kitchen crockery as well 
as terra sigillatas. The coins date them as 
belonging to the turning point of the I I n d 

and I I I r d centuries. 
At the present I only want to describe 

the find material discovered in the cellar. 
When cleaning this, finds of different kinds 
came to light. The greatest part was refuse, 
that filled up this area, when this town-
quarter and the pottery itself were consumed 
by fire. 

But two of the finds belonged originally 
to this place and were the property of the 
first owner. One is part of a bronze frame 
belonging to a lanterna of the Roman 
Imperial Age (fig. 1), the other is a nearly 
intact round «lantern-tower» (lighthouse) 
(fig. 13). 

In fig. !.. we show the lantern recon
structed with the missing parts after the 
Pompeian models. Bronze lamps from, 
the Imperial Age have not survived in great 
numbers. This question and the whole ma
terial was treated by S. Loeschcke in his 
work : «Antike Laternen und Lichthäus
chen», Bonner Jahrbücher 118, 1909, p . 

370—430. Of course they are known to us 
in greatest numbers from Pompeii and 
Herculaneum. The Museum of Naples 
possesses no less, than 20, nearly intact 
specimens, so the second outbreak of the 
Vesuvius decides their age (79 A. D.) Our 
lamp often occurs as grave furniture in 
Africa (ll) 

On the territory of Aquincum we have 
found now the first lantern fragments. In 
Pannónia it already occured. We have found 
such fragments at the chariot-burials in 
Kálóz (County Fejér) and it often occured 
at many other indigenous burials, together 
e. g. with bronze jugs and jars (fig. 2). (12) 
The Veszprém Museum possesses a similar 
side support from Ószőny, a specimen 
passed into the Milch Collection (at present 
in the Hungarian National Museum). In 
the neighbourhood of Pannónia, the Klagen
furt Museum keeps two rather intact lan
terns (13) from the Helenenberg excavations 
(Virunum). 

Along the Danube eastwards I can 
mention two lanterns from Bulgaria from 
the I s t century (notes 14—15). These two 
Bulgarian finds show the spread of the 
Central Italian metal factories towards 
the eas t . 

The part of the intermediary was played 
by the great emporium Aquileia, whose 
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importance as the mediator of culture and 
art and as a leader in trade and industry 
has been known since long. 

The Aquincum specimen was discovered 
in the cellar of a pottery workshop, indica
ting, that it was not used for sepulchral 
purposes or in the cult. But lanterns played 
a part in the antique sepulchral life too. 
(1718). The specimen from Pannónia, 
Kálóz was used at funerary chariots. 

The lanterns discovered up till now are 
more or less similar in their outward form 
and construction. This form appeared in 
the middle of the first century, in the 
Flavian Age, the chief place of manufacturing 
being Capua, from where they probabely 
also got to Pannónia. See notes 21—25. 

On a tomb stone found in Capua we see 
under the funerary inscription the carved 
picture of a lamp, (21) with the top let 
down and the indispensable carrying chain. 
The tomb stone was erected by M. Hordio-
nius Philargurus I^abeo for his wife and 
his family. The text explains the meaning 
of the implement : Hordionius calls himself 
lanternarius (lantern maker). 

On the tomb-stone scenes, wTe can often 
confuse these two : the lantern and the 
lighthouse. On the sacrifical scenes of 
the tombstones, there were represented 
beside the tripod and the couple of 
servants several objects placed on earth. 
We cannot always distinguish these objects 
and especially the lanterns and lantern-
towers (lighthouses). We have to think of 
four objects and after having distinguished 
them and analysed their representation, 
we come nearer to our aim. This detailed 
description is rather important, for the 
research generally neglects them, being re
presentations of less importance. These 
four objects are the following : 

a) burning altar 
b) basket 
c) lantern 
d) lantern-tower (lighthouse). 
a) The characteristic form of the burning 

altar figures on an unpublished tomb stone 

from Szentendre (fig. 3—5) and on several 
Pannonian ones. (26"31) 

b) The basket (panarium and cista) 
occurs generally in connection with the 
sacrifical scenes (see fig. 7, notes 33—37). 

c) The lantern we have found in several 
cases on Pannonian funerary monuments 
(see fig. 8—10). 

d) The lantern-tower we see on a frag
mentary family tomb-stone from Aquincum 
(fig. 11) and on a L,aibach one (fig. 12). 

Among the finds of our cellar figure the 
remains of a round lantern-tower (fig. 13). 
I could reconstruct from the frag
ments four or five stories respectively. Its 
material is a brick of better quality, burnt 
a light yellowish-red ; the reconstructed 
specimen is about 60 cm high, the lower 
diameter being about 30 cm. Once, it was 
painted white and the stories were separated 
by a red stripe. 

The lantern towers along the Danube and 
the Rhine have generally two chief forms, 
those having the form of quadrangular 
watch towers, occuring more frequently, 
and the round ones. 

I had earlier reconstructed another round 
lantern tower from the sporadic material 
of the Aquincum finds (fig. 14). The remains 
of round lantern towers from Aquincum 
have already been known to us (see fig. 
14—21). 

In Pannónia, we found remains of round 
lantern towers in two other places, Duna-
pentele and Szőny. 

The transitory form between the quad
rangular and round towers is represented by 
a small lighthouse from Dunapentele, which 
is octangular. I t is the coarsest specimen 
from Aquincum and so we cannot consider 
it as having a special importance for the 
development of the lighthouse forms (fig. 
23) (note 49). 

Prom the most western part of Pannónia 
we know small fragments from Carnuntum 
and Wien. 

A list of the round towers from the Rhine-
land appeared in the supplement of an 
article by G. Behrens (62). He described the 
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Friedberg one, which is closely related to 
the Aquincum specimen in its outward 
form and size and once it was painted red. 
He mentioned 12 places of discovery from 
the Rhineland and also enumerated those 
from the Danube district, which were 
already described. As I surveyed again the 
western material, I found, that they are not 
in such a close connection with our material, 
as the angular, quadrangular and polygonal 
towers. The Aquincum specimens form a 
closed group. Their starting point goes 
back — as with the similar relics of 
other provinces — to a common origin. 
Along the Danube, the mediator of different 
cultural properties, we can presume a direct 
Oriental influence and an important station 
of this mediation was Aquincum. The round 
Pannonian lighthouses originate — with 
a few exeptions — from here. The tower-
remains we know from England are — as 
to their form — connected with the Rhine-
land ones. We only refer here to the Ashtead 
fragment (J. R. St, 1929, p. 209, fig. 12) 
and the Pondon specimen (Ant. Journ. 
XVI, 1938, p. 204, fig. 1). -

I think it important to mention a new 
Bulgarian find from Karaac. At both sides 
of the sarcophagi, were round stone light
houses in the form of a pharos. So the 
sepulchlar connection cannot be neglected 
and shows the way how to make use of 
similar relics (83) (fig. 24), 

Behrens separates the quadrangular tur
rets from the round type. In connection 
with the Priedberg specimen, he mentions (54) 
that it was been found in a pottery workshop 
and presumes, that it was not only discovered 
there, but it was also made for the pottery 
serving as the closing of the smoke duct 
of the potter's kiln, in a more elaborate 
form. The advantages of this perforated 
closing were, that the humidity was to some 
extent drawn away and the kiln drew 
better (fig. 25). 

A bronze lamp found in London helps 
to explain the purpose of our round towers. 
(55) In the middle of the discus of the lamp 
having several branches, a small tower was 

erected, consisting of several stories, or
namented with fretwork, that is, with 
windows, openings, which in the evening 
showed a prettv display of light and shadow. 
n (fig. 26). " 

I consider our round towers as having 
had a similar purpose. I do not think, that 
they were an ornamental part of the 
chimney, but, as the representations indicate, 
they could serve for the purpose of cult. 
At the offerings in cemeteries and private 
lodgings, ordinary lamps, or tallow-lamps 
were burnt in them. 

Their destination is indicated by the 
circumstances of discovery and the dates 
of discovery. Reinecke, when describing the 
Burgweinting tower (fig. 22) thinks, that 
such lighthouses belonged to the domestic 
utensils, even if they had a sacral use (57) 
Kuzsinszky also made a list of their places 
of discovery. In several cases, they were 
found in cellars and among ruins. (5S) 
We can say certainly of one piece that it 
came from a Roman burying place (69) 
from the territory of Vindobona. 

Prom Pastern Pannónia, the literature 
did not know any round towers except the 
small frament from Dunapentele. Therefore 
we cannot accept an earlier statement 
made by Poeschcke, saying that the round 
towers represent a western type, (60) 
whereas the quadrangular ones are to be 
found along the Danube. 

Still, there is a marked contrast between 
the Western round towers and the Aquin
cum ones. The towers from Bonn, Xanten 
and Priedberg resemble bee hives, the 
architectonic formation is not so accentuated 
(6l). The Aquincum round towers as well 
as the angular ones show the spirit of buil
ding imitations. The manufacturing time of 
the round towers in Aquincum covers a 
longer period. The factory in Kiscelli-street 
was working in the first half of the second 
century, from here came the specimen 
shown in fig; 20. The factory, where the 
tower found in our cellar was made, worked 
about 200 A. D., and by 240 it had already 
been burned down. The other sporadically 
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found round towers were also manufactured 
between these two dates. I,oeschcke (op. 
cit. 410) thought that the angular towers 
were of a later date and in his opinion, 
they changed about 200 A. D. But, as we 
have already seen when describing the an
gular towers, the recent researches proved 
that this opinion was not to be relied on. 

We know from the territory of Aquincum 
the remains of several quadrangular towers. 
They are often mentioned in the literature ; 
V. Kuzsinszky wrote about them in our 
periodical (62) so I have not to repeat this 
again. Behrens also mentions in a list 
the well known specimens (63). Earlier 
Steinmetz gave a good summary (64) when 
describing the remains of the round tower 
from Burgweinting. L,oeschcke (65), Bngel-
mann (66), Drexel (67), M. Dáng (68) treated 
earlier our towers. 

The only complete specimen saved by 
Rómer from Óbuda was described by 
Hampel (69). He held it for the imitation 
of a funerary monument made perhaps by 
the army to replace a larger funerary monu
ment, (fig. 6). He refers to Drexel's work (70) 
which treats a tower-fragment from Duna-
pentele. He already noticed, that this frag
ment was the work of the same hand, 
which made another terra cotta from Duna-
pentele too, representing a city-gate (fig. 27). 

Instead of the inscription over the gate 
we see in a frame with ansatas the master's 
sign in cursive engraving : (H)ilarus fee it 
porta (m) fel(iciter). This potter, Hilarus 
was working in Aquincum in the pottery 
district of the civil town (72) which lay 
between the Óbuda gasworks and the 
Danube. Kuzsinszky found here an ornament
ing stamp with leafy pattern with the 
potter's name : Iuli Hilari (fig. 28). The 
model of this terra cotta of Hilarus, which 
got to Dunapentele, the Roman Intercisa, 
was one of the Aquincum city-gates near 
to his factory. 

This pottery-settlement flourished in the 
second part of the I I n d century. Hilarus was 
also working in this period, till the great 
Marcomannic invasion overthrew the settle

ment. We treated this question in detail, 
for we wanted to draw a limit as to the 
time of Hilarus activity and thus get 
nearer to the age of the quadrangular 
lighthouses having a kindre style. Thus, 
Schultze's opinion of their having a late-
Roman origin has to be left out of account (79) 

South of Aquincum, lanterns were dis
covered in Pannónia only in Dunapentele. 
This specimen was the product of an 
Aquincum workshop and was only imported 
to Intercisa. The Dacián ones discovered 
in Torda (80) are not related to the Aquincum 
ones. 

We have already mentioned the almost 
complete specimen discovered in the Pap
föld pottery quarter (cf. fig. 5). Together 
with this, the lower part of another angular 
tower was also discovered (fig. 32). We know 
from Aquincum two small quadrangular 
lanter-towers originating from precisely 
vsurveyed diggings. For the present, I do 
not rank them among the material from 
the pottery workshops. 

I found one of the fragments in 1930 in 
Óbuda, Raktár street, when excavating the 
Early Christian cella trichora. The fragments 
belong to the third layer of the excavations, 
(from the last decade of the second century 
till the fourth century (81). The fragments 
are remains of a three-or four storied light
house discovered among the rubbish in 
the channel of the inferior layer (fig. 35). 

The remains of the other tower were 
discovered in situ during the excavations 
by John Szilágyi, when he laid open a 
mansio (watch-house or custom house) 
along the Aranyhegyi brook, near to Üröm, 
over the channel of the apsidal part of the 
building. This building had been used for 
a longer time, from the end of the second 
century on till the end of the IV t h century. 
There were no finds to fix exactly the age 
(fig. 34). 

Besides these, some sporadically found 
specimens whose exact place of discovery 
is not known to us, also show, that they 
originate from the Aquincum factories 
(fig. 31, 33, 36). 
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Lantern-towers were manufactured in 
several Aquincum pottery workshops. To 
prove this, I only refer to the small quad
rangular oven I excavated, found north 
to the Aquincum Museum, beside the 
Esztergom railway embankment. They also 
belonged to the great pottery-quarter 
which lay around the Gasworks of to-day. 
In one of these, I found the separate upper 
closing of a lantern-tower (fig. 37). The 
top of the upper arched pyramdial closing 
of the quadrangular tower was decorated 
with a dove. On the front part, there is a 
swastika impressed with a finger into the 
wet clay ; over it a thin incised cross can 
be seen. On one side there is a cup with 
two handles incised into the wet clay, on 
the other side, a serpent is visible. Their 
symbolism would deserve a special examina
tion. Here we only want to establish the 
fact that the dove and the other symbols 
have partly an astral character and refer 
to immortality. We see here the reference 
to the life in the other world and the inter
pretation of our object, its use in the se
pulchral sphere of ideas. I t was a funerary 
ornament, or the upper part of a tower 
holding the sacrificial lamp at public or 
domestic obsequies. 

In this way, our quadrangular clay tower 
fragments as well as the round ones are 
connected with the representations of the 
funerary monuments and they mutually 
show the origin of their common'use and their 
frequent employment, just in the neigh
bourhood of Aquincum. 

As we have already indicated in con
nection with the round towers, the activity 
of the Aquincum pottery workshops points 
to the age of their fabrication. In the second 
part of the I I n d century, they already 
appear and in the finds, in the different 
layers of excavation which are not exactly 
divided, they can be followed till the IV t h 

century. But this indicates only the survival 
of our find material and not their having 
been manufactured at this time, which, 
in our opinion, did not happen later than 
the first half of the I I I r d century. 

The enamelled small fragment of a censer 
from Szombathely differs from the towers 
we described up to now. I t was discovered 
during the excavations in the episcopal 
palace. This would be the latest specimen 
as is shown by its being enamelled. Further 
finds will perhaps show its connection to 
our objects (83). 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 
Pig. 
Pig. 
Pig. 
Fig. 
Pig. 
Pig. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
Pig. 10. 

Pig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 
Fig. 14, 

The lantern from Aquincum (reconstructed) in the Mus. of Aquincum. 
The lamp of the chariot-find from Kálóz in the Hungarian National Museum. 
Fragment of a tomb-stone from Szentendre with burning altar. (Szentendre,Town-Hall.) 
Fragment of a small terra-cotta altar in the Mus. of Aquincum. 
The lantern-tower (lighthouse) and altar found in the Papföld pottery quarter. 
Small lantern-tower from Aquincum. (Hungarian National Museum.) 
Tomb-stone from Aquincum with basket. 
Tomb-stone from Vereb (by the side of the tripod, a lantern. CIL III. 70340.) 
Tomb-stone from Vörösvár in the wall of the vicarage, with lantern. 
Fragment of a tomb-stone with lantern from the Belvárosi templom (Church of the Inner 
Town) in Pest. 
Fragmentary tomb-stone from Aquincum with lantern-tower. 
Fragment of a tomb-stone with lantern-tower. 
Lantern-tower from an Aquincum cellar-find. (Mus. of Aquincum.) 
Round lantern-tower from Aquincum. (Museum of Aquincum.) 
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Pig. 15. — Remains of a round tower from the Mus. of Aquincum. 
Fig. 16. — Remains of a round lantern tower from Aquincum. 
Fig. 17. — Remains of a round lantern-tower from Aquincum. 
Fig. 18. — The upper part of a lantern-tower. 
Fig. 19. — Fragment of a round tower from Óbuda. 
Fig. 20. — Detail of a round tower from the military factory in Kiscelli-street. 
Fig. 21. — Remains of a round tower from Óbuda. 
Fig. 22. — The terra-cotta tower from Burgweiting. 
Fig. 23. — Octagonal lantern-tower from Dunapentele (Hungarian National Museum). 
Fig. 24. — Small stone lantern-towers from Karsac. 
Fig. 25. — The round tower from Friedberg (Mainz, Central-Museum). 
Fig. 26. — Bronze lamp from the British Museum. 
Fig. 27. -- The gate-model from Dunapentele (Hungarian National Museum). 
Fig. 28. — Hilarus'stamp from Aquincum. 
Fig. 29. — The gate model from Capua. 
Fig. 30. — Lantern tower fragment from Dunapentele. 
Fig. 31. — Fragment of a lantern tower with several gates (Mus. of Aquincum). 
Fig. 32. — Lantern tower fragment from the Papföld pottery-quarter. 
Fig. 33. — Part of the base of an angular tower (Mus. of Aquincum). 
Fig. 34. — Fragments of a small tower found in the mansio of Üröm.. 
Fig. 35. — Lantern tower from the cella trichora from Aquincum.. 
Fig. 36. — Fragments of lantern-towers from Aquincum. Stray finds. 
Fig. 37. — The upper closing part of a lantern-tower from, a potter's furnace from A quincum. 
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JÁRDÁNYI-PAULOVICS ISTVÁN 

GERMÁN ALAKOK PANNÓNIAI EMLÉKEKEN 
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Rövid összefoglalásunknak nem célja a magyarföldi összes germán 
emlékek ismertetése. Nagyobbtömegű őskori germán-régiségeket, leleteket 
hiába keresünk Pannóniában. Bz a terület sohasem volt a germánok 
vagy egy germán törzs őshazája, ezt feltételező leletek, adatok teljes
séggel hiányzanak. Viszont az összes rómaikori, valamint a népvándor
lások mozgalmaiból származó germán maradványok ismertetése ezen 
összefoglalás kereteit s egy aquincumi kiadvány célját, egyben azonban 
a szerző illetékességét is erősen meghaladná. 

Római időből is találkozunk Magyarország területén s így Pannó
niában is sírokban germán elemekkel : fibulákkal, germánjellegű pajzs-
dudorral, hogy csak a kálozi lovassírt,1 vagy a herpályi híres pajzsdudort,2 

mint legjellegzetesebb példákat említsük. Éppen a herpályi pajzsdudor 
annyira át van itatva klasszikus díszítőelemekkel, hogy abban inkább 
a rómaiságba beszivárgott germán elemek befolyását látjuk. 

Nemcsak a germánok merítettek a klasszikus római kultúra forrá
saiból, hanem a római császárság is nem egyszer vett át germán intézmé
nyeket, módszereket, szokásokat éppen olyan opportunus elgondolással, 
ahogy a rómaiság már előbb magáévá tette az itt talált keltaság egyik
másik kultuszát, szertartását, szokását. Mi sem jellemzőbb ebben a tekin
tetben, mint az, hogy maga a római hadászat is átvett a germánságtól 
egyes intézményeket, még azon a területen is, ahol pedig mintaszerűt 
alkotott : a védőművek terén.3 

Bzúttal eredetileg a mai Cseh- és Morvaország területén megtelepe
dett, de később átmenetileg részben a magyar Duna-könyökig lehúzódott 
nyugati germán markomannok és quádok emlékei, valamint a keleti 
germánság lényegesen ritkább régészeti maradványai érdekelnek bennün
ket. Blőbbiek jórésze a magyar Duna fölött lezajlott germán-eseményekkel 
függ össze, amelyekben nagy szerepet játszott Aquincum római helyőrsége 
is s amely események, kapcsolatok — mint látni fogjuk — foglalkoz-
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tattak az aquincumi művészetét, illetőleg művességet. Hzen összefoglaló 
értekezés közelebbi feladata a pannóniai (helyesebben magyarföldi) 
germán-ábrázolásoknak, azaz az itt élt vagy átmenetileg itt feltűnt germán 
személyek képmásainak ismertetése. Etnikai sajátságokat híven őrző 
jellegzetes alakokról lesz szó, amelyek a császárkori római művészetet 
is új típusokkal gazdagították.4 

Már régen kialakult »barbár«-típusok ezek, a nyugati klasszikus 
kultúrát, a civilizált római életet, nem egyszer magát az imperiumot is 
veszélyeztető, háborgató félvad népek torzonborz-külsejű alakjai. Leg
többször leigázott fogoly vagy rabszolga képében jelennek meg. A bar
bants ugyanazt jelentette a rómainak, mint a ßaoßaqoc a görögnek : 
alacsony rendű népet. Egyben a leggyűlöltebb ellenséget : a görögöknél 
elsősorban a perzsákat, Rómában eleinte a gallusokat, később főként a 
germánokat. A bar bar us szó egyébként — s ez a legjellemzőbb — egy
értelmű volt az embertelenséggel, vadsággal, kegyetlenséggel (Ruge, 
R. E., Barbaroi-címszó. 2858. 1.). 

A pannóniai germán-betörések szörnyű pusztításokkal jártak. 
A barbár germán hadviselés nyomában kipusztult falvak, kifosztott, 
kirabolt területek, felégetett városok maradtak, mint azt pl. a többszáz 
holdnyi területen jelentkező brigetioi vastag égett réteg tanúsítja. A roma-
nizált lakosság szenvedése határtalan lehetett. Érthető, hogy a bölcs 
Marcus Aurelius élete céljául tűzte ki ezen embertelenül barbár ellenség 
megsemmisítését, megfékezését, semleges zónával, gyülekezési tilalommal 
s egyebekkel való gúzsbakötését. 

A római művészet is jellemvonásainak megfelelően igyekezett e 
veszedelmes és gyűlöletes népet ábrázolni. A germánok kegyetlenkedései
nek megfelelően durva, vad típust alkotott róluk. Nem hamis képet, 
hiszen következetesen hűen szerepeinek mindannyiszor az etnikai voná
sok arctípusban, haj- és szakáll viseletben, ruházatban és fegyverzetben, 
mint látni fogjuk. Ez a tendencia a gyűlölt, rettegett és leigázott barbár
nép ábrázolásainál leginkább a genre-szerű kisbronzokban jelentkezik 
Pannóniában. Az alacsonyrendű barbár itt nem egyszer nevetség tárgya. 
A trófeum alatt sínylődő rab épp oly kedvelt téma a rémségektől való 
megszabadulás után, mint a bosszúvágyból fakadt kifigurázás, a nevet-
ségessé-tevés. 



I. A KELETI GERMÁNOK. 

Időbelileg nálunk először a keleti germánság emlékei jelentkeznek.5 

Történeti adatok szerint a germánság első érintkezése a klasszikus világgal 
éppen az Aldunánál, a Duna torkolat vidékén történt, mégpedig a Kr. e. 
III. században ott megtelepedett bastarnák közvetítésével. Ez a keleti 
germán törzs a Visztula forrásvidékéről jutott a Kárpátok koszorújának 
megkerülésével erre a területre s később mind Dácia, mind Pannónia 
történetében jelentős szerepet játszott.6 A hazájukból kivándorolt bastar
nák történetét eléggé jól ismerjük.7 Ez esetben azonban csak pannóniai 
kapcsolataik érdekelnek bennünket. Az Alduna melletti zavarok Moesia 
provincia alapításával, majd a bastarnáknak Traianus részéről történt 
megfékezésével véget értek. Könnyen feltételezhető, hogy már ebben az 
időben élénk kapcsolat, kereskedelem fejlődött ki Pannónia, különösen 
annak D-K-i része és ezen germán törzs között. Az is feltehető, hogy a 
bastarnák a római hadseregben eleinte valószínűleg mint zsoldosok, később 
azonban mint romanizált katonák szolgáltak.8 Ilyen bastarna-eredetű 
római zsoldost látnak a Kr. u. 98-ból kelt várdombi katonai diploma egyik 
aláírójában, L. Valér (tus) Bastema-ban is.9 Ez az emlék azonban nem 
bizonyít amellett, hogy ez az egyén Pannóniában szolgált volna a római 
hadseregben, csak azon hét tanú egyike, akik Rómában az okmányt 
nevükkel hitelesítették. 

Egy aquincumi sírkövön »keleti germán törzshöz-tartozandóságra 
valló névvel«,10 Aur. Bavila-val találkozunk, aki valószínűleg mint fogoly 
került ide, mert a felirat szerint mint libertus állított sírkövet örökbe
fogadó apjának, a legio egyik veteranusának.11 

Nyugatabbra, Brigetio vidékéről is feltételezhetők egy feliratból 
keleti germán kapcsolatok. A Szőny-nyel szemben fekvő Izsa (Celamantia 
castellum) területéről származó, Silvanusnak szentelt, oltáron12 a donátor 
Aur(elius) Felica Fiebiger és Schmidt szerint13 nem női név lenne, mint 
addig hitték, hanem (egy analóg esetre hivatkozva) keleti germán férfi
nevet, egy »római hadiszolgálatban álló keleti germánt« vélnek benne 
felismerni. 

Legkésőbbi idevágó feliratos emlékeknek tekintendők azon téglák, 
amelyek az Aquincumtól északra fekvő Duna-könyök római erődéiből, de 
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Aquincumtól délre is oly nagy számban ismeretesek és az Ammianusból 
jól ismert keleti germán hadvezérnek, Frigeridus v(ir) p(erfectissimus) 
dux-nak nevét viselik.14 Érdekes, hogy a birodalom ezen határszakaszán 
a nyugati germánság, a mindig fenyegetőbben fellépő quádok ellen éppen 
egy keleti germánnevű személyiség veszi fel utoljára a küzdelmet. 

* 
Ami a keleti germánok ábrázolásait illeti, a lapidáris emlékekhez 

hasonlóan, szintén kevés maradvánnyal rendelkezünk. Mindössze egy kis 
bronzfejecskét ismerünk Pannóniából,15 amelyben egy történelmi jelen

tőségű emlékmű domborműveinek alapján 
a bastarna germán-típusra ismerhetünk. 
AM. Nemz. Múzeum régebbi szerzeményei 
közül való, valószínűleg Délpannóniából 
származó, 3-6 cm magas bronzfejecske 
(1. kép.) közelebbi lelőhelye ismeretlen. 
Merev nyakon ül a hosszúkásarcú fej. 
Hosszú, hegyes, igen rendezett a szakálla ; 
nyitott szája fölött széles, tömpe orra van. 
Ovális szemei fölött a szemöldököt kis 
vonalakkal jelezték. Haja, hátulról előre 
fésülve, elől a homlokon egyenesen le
vágott. Fejtetőtől végig lefelé a fejecske 
— nyilván valamire való felerősítés miatt — 
átlyukasztott. 

1 kép. - Kisbrom **a a hosszúkás arcot, kidülledt szeme-
a Magyar Nemzeti Múzeumból. ket, széles orrot, mindenek felett pedig 

a haj- és szakállkezelést megfigyeljük, 
akaratlanul is arra a megállapításra jutunk, hogy fejecskénk leg
közelebbi rokonságát az adamklissii emlékmű16 metopeinek bastarna-
ábrázolásaiban találjuk meg : ugyanaz az arckifejezés és megdöbbentő 
egyezés látható a haj- és szakállkezelésben pl. a 17. metope két bar
bárján. Kis fejünknek ugyanaz a sapkaszerű, koponyát takaró hajviselete 
van, mint ott az álló bastarnának. A nyugati germán-bronzokkal kapcso
latban később részletesebben foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a jel
legzetes haj csomót, a germán nodust csak az előkelőbbek viselték volna. 
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Nem feltűnő tehát az, hogy ez a jellegzetes csomó a mi kis bronzunkon 
hiányzik, hiszen Adamklissiben is csak néhány bastarnán látható. 

Bronzfejecskénk keletkezésének idejét illetőleg régebbi, archaizáló 
típust látunk benne, amely nem lehet későbbi a Kr. u. I. századnál. 
Technikai kivitele, a külső körülmények : cizellírozása és patinája erősen 
elütnek a II. és III. század kisbronzamak (ahová később tárgyalandó 
nyugati germán-ábrázolásaink sorozandók) felületi kezelésétől és állapo
tától. Ott a pannóniai kisplasztikát Keletről már erős hellenisztikus 
legyintés érinti. I t t oly szobrocskával van dolgunk, amelyen ugyanaz az 
ízlés uralkodik, amely az adamklissii metopekat alkotta. A kis fej való
színűleg ugyanazon az úton jutott egy D-K-i műhelyből ide, mint a fent 
említett moesiai zsoldosok. Azon germán törzs képmása, amely először 
az Alduna mellett, később a markomann-háborúk idején, majd Probus 
alatt Pannónia sorsában is szerepet játszott s amelynek képtípusát az 
adamklissii emlék metopei örökítették meg. 

II. A NYUGATI GERMÁNOK 

A Majna melletti suebus germánokból való markomannok és quadok 
a Krisztus születése körüli években a Szudéták vidékére vándoroltak, 
ahonnan azután több évszázadon keresztül állandó érintkezésbe kerültek 
a pannóniai rómaisággal. Csehország területét a markomannok, Morva
országot pedig a quadok foglalták el.17 A harcias törzsek szomszédsága 
kezdettől fogva sok gondot okozott a rómaiaknak s nem egyszer komoly 
veszélyt jelentett a birodalom számára. Az állandó harcok, alkudozások, 
sőt szövetségek folyamányaképpen átmenetileg néha germánok telepedtek 
meg a Duna déli partja mellett is mind Maroboduus-szal, mindpedig 
később Vannius quad királlyal, aki szintén a rómaiaknál talált menedéket. 
Keleten viszont a szarmata jazygokkal voltak kapcsolatban, akikkel 
időnként, sokszor az impérium ellen is, szövetséget alkottak. Történetükből, 
az itt tárgyalandó emlékeket illetőleg, bennünket jelenleg főként az 
I. század vége és a II. század érdekel. 

Az I. század végén a germán-szarmata szövetség Domitianus-nak súlyos 
gondot és vereséget okozott ; a quadok akkor terjesztik ki hatalmukat 
egészen a Garamig, hűbéreseikké téve a kelta cotinusokat. Ezzel még 
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jobb bázist nyernek a Duna északi partján Pannónia állandó zaklatásához. 
Traianus-nak Dácia meghódításával kapcsolatos tet tei nyomán áll be 
viszonylagos nyugalom ezen a területen is. Ez időből, a I I . század elején, 
találkozunk az első nyugati-germán vonatkozású emlékekkel Pannó
niában. A hadrianusi aránylagos eseménytelenség u tán Antoninus Pius-
nak egy Carnuntumban lelt bronz érme R E X • QVADIS DATVS-körirattal 
(L. a záróképet ! ) a quádoknak az impériummal kapcsolatos hűbéri viszonyá
ról tanúskodik. Másként alakult azután a helyzet Marcus Aurelius alatt . 
Mindjárt uralkodásának legelején, 160-ban heves harcok törnek ki. 
A támadásba lendülő barbárok délre tendálásának okát igen plasztikusan 
jellemzi Alföldi András : 18 »A barbaricum területére beszögellő pannóniai 
Duna-könyök és a moesiai front előtt elterülő hatalmas, természetes hídfő, 
Dácia között ot t tá tongott a Duna-Tisza közén még egy terjedelmes 
tölcsér, amely a tót felföldön óriási rezervoárrá tágult . S világos, hogy 
ennek a tölcsérnek tar ta lma csak addig nem szakadt rá a délre eső terü
letekre, míg a felülről jövő nyomás nem volt túlságosan erős. . . Az északi 
germánság megmozdulása ugyanis Marcus Aurelius korában oly erővel 
sújtotta a Kárpátok alján élő barbár törzseket, hogy csak másfél évtizedes 
nehéz harcok árán lehetett újra megfékezni őket.« 

A nyomás mindjárt kezdetben oly vehemens volt, hogy már 166-ban 
sikerült a quádoknak és markomannoknak Pannóniába átmenetileg 
benyomulni, 169-ben pedig végiggázolva a virágzó provincián, Itáliáig 
nyomulnak előre : Aquileia megszállása és Opitergium elpusztítása jelzik 
előrenyomulásuk határát . Ez a veszély természetesen a legnagyobb erélyt 
vál tot ta ki Marcusból : nem elégedett meg kiűzésükkel, hanem a Dunán 
keresztül germán területre nyomult előre. Békekérések és ismételt fel
kelések váltják fel egymást ezen az ú. n. quád-markomann-háborúk 
folyamán. A Dunától északra semleges terület, egy demarkácionális zóna 
létesül római impérium alatt. A germánok Marcus másfelőli elfoglaltságát 
azonban újból és újból kihasználják, míg végre a császár az egész barbár 
terület meghódítását, Marcomannia, illetőleg a Kárpátok koszorújáig" 
terjedő Sarmatia provinciák alapítását, bekebelezését határozza el. E nagy
szabású és esetleg évszázadokra kiható terv befejezésében a halál akadá
lyozta meg őt, aki ezzel először vetet te fel »a régi, a Kárpátokig érő 
Magyarország területének egységbe való fogását a Nyugat védelmében/ ' 1 9 
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1. Köemlékek, feliratok. 

A quád-markomann-háborúk egyik legszebb emléke egy brigetioi 
dombormű (2. kép), nemcsak történelmi mozzanatot megörökítő felirata 
és ábrázolása, hanem az ábrázolt jelenet művészi kiválósága miatt is. 
Ószőnyben találták 1872-ben. Először a budapesti egyetemi könyvtárba 
került, majd 1873 óta a M. Nemz. Múzeum őrzi.20 Mint felirata mutatja, 
tulajdonképpen kenotaphium : hazájától, lakóhelyétől messze eső területen . 
hadban eltűnt harcos szimbolikus síremléke. Formáját tekintve is sírkő. 

2, kép. — Ószőnyi sírkő. Magyar Nemzeti Múzeum. CIL III 10969, 



Ma már hiányzó — valószínűleg timpanonos kiképzésű — oromdísz alatt ; 

kétoldalt egy-egy pillérrel határolt keretben az elhunyt, eltűnt hőst ábrá
zoló domborművű jelenet maradt meg a maga teljességében ; alatta 
egyszerű tagolású sima keretben volt a (jelenleg csonka) felirat. A fel
iratos mező a harmadik sortól lefelé már teljesen hiányzik. A dunaalmási 
mészkőből faragott emlék legnagyobb magassága csonka állapotban 117, 
szélessége 103, vastagsága 18-5—23 cm. Hátának durva megmunkálása 
arra vall, hogy építménybe, aediculába volt esetleg befalazva. Az emlék 
egyébként kettétört, miként a fekvő alak fejénél látjuk. A kőlapot még 
római időben másodszor is felhasználták, mégpedig padlónak vagy ajtó
küszöbnek, a baloldali pillér alapzatán ugyanis ajtósarok-lyuk látható. 
Ugyanekkor a dombormű mélyedéseit igen kemény (mintegy cementes) 
anyaggal töltötték ki, amelynek utolsó maradványait csak jelen tanul
mányozásunk alkalmával tüntettük el. 

A lécszerű pillérek között erősen bemélyülő képmező sisakos, páncél
ruhás főalakja jobbjában karddal, baljában a dudor alatt megmarkolt 
óriási (kerek?) pajzzsal, bal lábbal kilépve támadóan jobbra tart. Bar
bárokkal folyó küzdelmének kellős közepét látjuk. Egyik ellensége, meg
ölve, már lábai alatt fekszik. Dúsfürtű hajjal s külön csomókban lehulló 
szakállal jellegzetes germán feje felfelé néz ; alatta bal kezének ujjai 
láthatók, míg bal könyöke a római harcos bal felső lábszára előtt látható. 
Felső teste, amelyet csak egy szabadon lebegő köpeny fedett, a középső 
(fő-)germán alak jobbkeze mögött kivehető. A fej és törzs iránya közötti 
erős törés mintha arra vallana, hogy a kettő kontaktusa egymással már 
megszűnt volna 

A mi szempontunkból a dombormű legjellemzőbb alakja a térdeire 
rogyott, képsíkba kifordult, középső germán alak. Ez lesz hősünk leg
közelebbi áldozata. Beteljesülő végzetének tudatában már nem is véde
kezik, hanem mintha csak az ég felé emelné esdő tekintetét. Idős férfi, 
fajának minden jellegzetességével. Jobb kezében lándzsatöredék látható. 
Karjait csavartan simuló ruha fedi, amely a csuklóknál gyűrűsen meg
vastagodik. Felső testét egyébként a jobb vállon félgömbös kapoccsal 
összetartott redős köpeny fedi, amelynek hátul mélyebben lelógó leber
nyegei combjai mellett kétoldalt láthatók. Iyábain (derékon övvel átkötött) 
szűk nadrág van, elől a hastájon egy kerek (később megtárgyalandó) 
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dísszel. Kopottsagában is igen kifejező arcát szakáll keretezi, amely 
három nagyobb csomóban lóg le. Kopaszodónak látszó fején a jobb fül 
mögött a jellegzetes, jelen esetben különösen dús hajcsomó, a germán 
nodus látható. Homlokán pántszerű dísz nyoma ; egy brigetioi bronz
szobrocskával kapcsolatban erről a díszről később bővebben szólunk. 
Az eddig vázolt alakok mögött egy második rétegben, a, jobb felső sarok
ban, jobbra tartó (menekülő) germán alakja látható ; jobb kezében (kéz
feje a térdelő alak fejénél) ferdén lefelé tartott lándzsájának vége a római 
harcos pajzsán, szigonyszerű, hegye pedig saját ovális pajzsán látható. 
Ugyanolyan vállgombos köpeny fedi testét, mint az előző alakét. Egy még 
hátrább levő rétegben látható negyedik germánnal egyetemben szintén 
csomós szakállt és mindketten sisakszerű föveget viselnek. Kissé értel
metlen a kompozícióban a kép középtáján a római katona és a térdelő 
germán között kitetsző kidomborodás (a fekvő germán térdrészlete?). 
Ettől balra, a főhős mögött egy másik párnaszerű kidomborodás látható, 
amelyből vízszintes irányú, vékony rúd nyúlik ki. Utóbbi elejtett germán 
hadijelvény : signum, vexillum lehet. Ilyenekkel, a többréteges meg
oldással a kiváló kompozíció művésze tömegjelenetet akart érzékeltetni. 

A dombormű egy eseményt — noha csak elképzelt és csak egyéni 
sorsot megörökítő élményt —, tulajdonképpen történeti eseményt ábrázol, 
miként azt feliratának egyedül lehetséges kiegészítése (hello cum germants) 
is bizonyítja. A császárkornak a dunavidéki eseményekkel is kapcsolatos 
két nagyszabású emléke, Traianus és Marcus oszlopa őrizte meg számunkra 
legtanulságosabban a római történelmi reliefet. Mindkettő a Kr. u. II . 
század terméke : egyik a század elejéről, másik a végéről. Brigetioi 
domborművűnk értelmezését és keletkezésének idejét illetőleg, továbbá 
mind tárgyi, mind stílusbeli kapcsolatok tekintetében fenti emlékművek 
jeleneteiből kell kiindulnunk. Max Wegner21 stíluskritikai összevetéseinek 
és értékes megállapításainak eredményei ebben a tekintetben brigetioi 
domborművűnk szempontjából is fontosak. A történelmi dombormű 
kialakulásánál Wegner három korszakot különböztet meg : korai virágzás 
(Flavius-ok), klasszicisztikus megérés (Traianus, Hadrianus) és bárok 
késői virágzás (Marcus Aurelius) idejét.22 Szőnyi domborművűnk szem
pontjából természetesen csak két utóbbi korszak jöhet tekintetbe, ame
lyekbe esnek a két oszlop domborművei is. 
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Mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy a brigetioi kövön a cselek
vény iránya a néző szempontjából : jobbratartás és ez megegyezik mind
két oszlop jeleneteinek irányával. Az egyirányba való tartás okozza 
azután azt, hogy az oldalnézet többé-kevésbbé erősebben érvényesül, így 
domborművűnkön is minden alaknál, részben még a középső germán 
»vezető«-embernél. is. B jelenségben a görög dombormű hagyományos 
maradványára kell ismernünk.23 Mindkét oszlopon egyező eme jelenségek 
mellett röviden rá kell mutatnunk az eltérő különbségekre, hogy a szőnyi 
domborműnek valamelyik korszakba való besorolását már stílussaját
ságok alapján is megejthessük. 

Wegner szerint24 a Traianus-oszlop harci ábrázolásai tömegharcok, 
míg a Marcus-oszlop jelenetei inkább párviadalokra oszlanak. Donibor
művünkön, amelyen egyébként is erősen érezhető régebbi tradíciók 
lehellete, a tulajdonképpeni tömegharc — már az egyéni tartalom miatt 
is — pillanatnyi párharcok egymásutánjára redukálódik. Képünk csupa 
mozgalom, a tömegharc (művészien megoldott) össze-visszaságával, 
amely azonban közelebb áll a Marcus-oszlop lendületéhez, mint a 
Traianus-emlék nyugalmasabb jeleneteihez. A mozgalmasságnak, heves
ségnek megfelelően a barbárok lemészárlása25 is egyik kedvenc témája 
a Marcus-oszlop mesterének, vagy korának. Bgy másik rokonvonás a 
tökéletesebb ruházat kérdése. A Marcusszal küzdő germánok, mint az 
Furt w angler nek is feltűnt26, legtöbbnyire már teljesebb ruházatúak. 
Kövünkön is a germánok rendes hadi ruházattal és felszereléssel (sisakkal) 
jelennek meg annyira, hogy az emlék ismertetői pl. a leghátulsó — két
ségen felül germán — alakban éppen ezért következetesen római légioná
riust véltek felismerni. Mindezen sajátosságokon felül azonban a legdön
tőbb stílusbeli kritérium domborművűnknek a harmadik, a bárok-

• 

korszakba való tartozását és a Marcus Aurelius-féle háborúkkal való 
kapcsolatát illetőleg : a térkitöltés nagyszerűsége. 

Az kétségtelen, hogy a klasszicizmus lehellete még érezhető emlé
künkön a csoportnak távlati — szinte több réteges — pompás ábrázolásán. 
A kidomborodások lépcsőzetessége közel áll a Traianus-jelenetekhez, 
nincs magasdomborműves kidolgozás, erősen kiálló, külön alakokkal, 
mint Marcus oszlopán. Brősen érezhető tehát még a Traianus- vagy . 
inkább Hadrianus-kori történeti relief hatása. Ilyen utánélésekkel provin-
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ciális műhelyekben mindig számolhatunk. A Marcus-oszlop eseményeivel 
egyidejű jelenetet örökít meg a kenotaphium, azzal talán egy időben, 
de nem egészen annak a hatása alatt. El kell ismernünk azt is, hogy a 
Marcus-oszlop művészileg lényegesen alacsonyabbrendű a Traianusénál,27 

a téralkotás elveiben azonban a Marcus-oszlop mestere túlszárnyalja a 
másikat.28 Kgyéb kiválóságokon felül a pillérekkel határolt mező jelene
tének megrajzolása, a főcselekvény beállítása a dicsőített hős teljesen 
látható alakjának és a germán főembernek előtérbe helyezésével, a már 
megölt barbár fejének szinte dekoratív elrendezése, legfőképpen pedig a 
háttérben mozgó germánok fejeinek egyenesen klasszikus beillesztése a 
brigetioi domborművet összes ilynemű ismert emlékeink fölé emelik. 
Ez a tökéletes térbeosztás és a mélységhatás legjellemzőbb sajátosságai 
a Marcus-oszlop jeleneteinek. Egyben azonban utolsó fellobbanás is, 
miként Wegner megállapítja.29 

Mindezen stílusbeli vizsgálódásokat a relief korának s az ábrázolt 
jelenet történelmi hátterének meghatározása érdekében azért bocsátottuk 
előre, nehogy a döntőnek mutatkozó epigráfiai és históriai kritériumok 
a stíluskritikai megállapításoknál bennünket befolyásolhassanak. 

Epigráfiáikig ugyanis mindjárt az Ael(ius) Hadrianus utáni időre 
vall, a bellum cum Germanis nem lehet tehát a domitianusi háború, hanem 
csak a Marcus-féle hadjárat. Viszont későbbi sem lehet, mert a legio 
I. adiutrix még nem visel melléknevet. A második sorban az ad(iutricis) 
után [qjui állott, annál is inkább, mert az első sor dativusban áll. His-
tóriailag is legfontosabb azután a felirat harmadik sora. A követ ezen 
a helyen annak idején talapzatra-illesztéskor a múzeumban habarccsal 
egy kissé eltakarták, még régebben pedig be is volt meszelve. így e sor 
epigráfiai kiegészítését illetőleg az irodalomban csak találgatásokkal talál
kozunk. Még legközelebb állott a valósághoz a feltevés, hogy e sor meg
levő első szavában [QJuadis lenne olvasandó. A habarcstól és mésztől való 
megtisztítás után azonban kiviláglott, hogy e csonka szó MANlS-nak 
olvasandó, amely pedig minden kétséget kizáróan csakis [Gerjmanis-mk 
egészíthető ki. Az M jobb felső sarka, szöge ugyanis határozottan megvan. 
Már most az egész sor kiegészítését illetőleg figyelembe kell vennünk azt, 
hogy a betűk beosztása soronkint lefelé egyre sűrűbb s ha a hiányt a har
madik sorban ennek megfelelően akarjuk kiegészíteni, akkor a felirat 
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ezen sora következőképpen alakul : [hello cum Gerjmanis, qui vix(it). 
Az in a hello előtt minden esetre hiányzott, miként a, többi, közelebbi 
lelőhelyű ilynemű feliratokon is legtöbb esetben hiányzik.30 A következő 
(már teljesen hiányzó) sor ann(os) -szál kezdődött s A el (tus) Septimus 
éveinek számát, valamint a követ az eltűnt optio emlékének állító nevét, 
továbbá az állítás tényét tartalmazhatta. A meglevő feliratrész olvasása 
tehát a következő lehetett : 

Ael(io) Septimo opt(ioni) leg(ionis) I 
[ad(iutricis), qjui desideratus est 
[hello cum Gerjmanis, qui vix(it) 
[ann(os) 

A második sorban csak ad állhatott, adi részére már nincs elegendő 
hely. Az optio az ábrázolás szerint fiatal, életerős férfi, kenőtaphiumát 
aligha özvegységre jutott hitves, hanem inkább testvér vagy szülő állít
tathatta. 

Ábrázolás és felirat teljes összhangban vannak egymással s egy 
egyéni emlékmű állításán felül történelmi eseménynek is emlékei. Feljebb 
módunkban volt a domborművet stílussajátságok alapján Marcus 
Aurelius korával kapcsolatba hozni, amit most a felirat egyes elemei is 
megerősítenek. A felirat jellege, szerkezete ugyanis szintén arra vall, 
hogy a kenőtaphium a Marcus alatti quád-markomann háborúk beszédes 
emléke. B germán törzsek egyik legjobb leereszkedési vonala a birodalom 
felé éppen a Vág völgye volt. Az emlék lelőhelye, az eltűnt harcos csapat
testének székhelye éppen a Vág torkolatával szemben épült Brigetio 
tábora volt, amely (Aquincum és Carnuntum között) mint főhadiszállás 
mindenkor nagy szerepet játszott a germán háborúk idejében. 

A dombormű leírásánál eddig nem foglalkozhattunk bizonyos rész
letekkel, jelenségekkel. E tekintetben a germán alakok érdekelnek ezúttal 
bennünket. A főalak szalagszerű fej díszéről az itt ismertetett bronz
szobrocskák ú. n. homloklyukával kapcsolatban szólunk. Ugyanott 
módunkban lesz megállapítani, hogy különösebb fejdísz csak ott van, 
ahol sisak vagy egyéb fejfedő nem szerepel. A fedetlen fő különben elő
kelőbbek kiváltsága. A háttérben látható két germán egyébként sisakot, 
illetőleg (a jobboldali) csúcsos (?) föveget visel. 
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Ruházatukat illetőleg jellegzetes a — rendesen meztelen felsőtestet 
takaró — jobb vállon kerek dudoros fibulával összekapcsolt köpeny. 
Korbeliség szempontjából ez a fibula teljesen egybevág azzal, amit eddig 
mondottunk. Hogy csak egy esetet említsünk, a rómavárosi kapitóliumi 
Marcus Aurelius-domborművön császáron és germánokon egyaránt ezen 
fibulát láthatjuk.31 A térdelő germán szorosan a lábszárakhoz simuló 
nadrágot visel, amelyet öv szorít a (meztelen?) felsőtesthez. Ugyanolyan 
sima nadrág ez, amilyent az ismert párisi térdelő germán bronzszobrocs
káján látunk.32 A nadrágon elől, hastájon a köldök fölött sajátságos díszt 
látunk : aránylag nagy kerek korongot, középen lyukkal vagy heggyel. 
A valóságban nyilván fémből lehetett. H jelenséggel találkozunk a Bécs 
területén előkerült s a Museum Vindobonense-ben őrzött kis bronzon, 
amely egy nodus-os hajzatú, meztelen felsőtestű germánt ábrázol.33 

A csavartszárú nadrágon ugyanazon helyen, mint a brigetioi dombor
művön, Kenner szerint egy szögfej (Nagelkopf) látható, »amelyet az alak 
felerősítése céljából ugyan csak később vertek be durva módon, azonban 
nem megy azon egészen keresztül ; a hátlapon a szög végéből semmi sem 
látszik.« A szobrocska hátáról készült fénykép szerint a »szegfej« igenis 
keresztül megy, hátul ellapított, tehát a »szeg« nem felerősítésre szolgált, 
hanem annak más értelme kellett, hogy legyen. A Duna mellett, tudtom
mal íme két emléken, is jelentkezik e korong. Ha nem tévedek, ősgermán 
viselet-maradvánnyal van dolgunk. Sophus Müller34 egy bronzkori női 
sír tárgyalása kapcsán mondja : »Auf dem Bauche war ein nicht minder 
eigentümliches Schmuckstück angebracht, eine grosse runde Bronze
platte mit einer vorstehenden Spitze in der Mitte, um die Spiralmuster 
im Kreise laufen. Auf der Rückseite befindet sich eine Öse, mittelst 
welcher die Platte an der Kleidung oder dem Gürtel befestigt war, wie 
wir aus dem Borum Bshöi-Fund wissen, wo die Bronzeplatte am Unter
rocke dicht an der Kante deutliche Spuren hinterlassen hat ; ebenso 
sichtlich ist, dass der Gürtel unter ihr durchgegangen ist. In mehreren 
anderen Gräbern hat man diese Gürtelplatte in ganz derselben L,age ge
funden.« Kgy másik helyen:35 ». . .auch in Männerngräbern ist man auf 
sie gestossen. Man ist zu der Annahme genötigt, dass sie an der Kleidung 
zum Aufputz angebracht wurdeh oder vielleicht als Knöpfe dienten. 
Die grossen Gürtelplatten wurden früher ohne Grund für Schildbuckel 
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erklärt.« A bronzkori férfiruházatról szólva Sophus Müller ezeket mondja36: 
»Ferner diente ein grosser und schwerer Knopf aus Bronze (Abb. 120) 
oder Holz, der in einem Gürtel um den Leib angebracht war, zum Zusam
menhalten der Unterkleidung. Wenn wir noch hinzufügen, dass in den 
Männergräbern bisweilen auch einige von den weiter unten besprochenen 
runden Bronzebuckeln vorkommen. . .« Ez a divat tehát ily messzire megy 
vissza.37 Az ősgermán ruha viselet jellegzetes maradványa ez a korong, 
amely a sokévszázados római érintkezés idején is megmaradt, mint ezen 
császárkori ábrázolásokon látjuk. Rómaikori ily leletről eddig nincsen 
tudomásom, bizonyos homályos rendeltetésű bronzkorongok azonban 
ebből a szempontból megvizsgálandók lesznek. 

A második lapidáris emléket minden bizonnyal éppen Marcus Aurelius 
felvidéki vállalkozásával kapcsolatban, aquincumi helytartó állította. 
Díszes mészkőoltár (3. kép.), amely mind feliratával, mind dombor-
műveivel a germánok feletti győzelmet illusztrálja s amelyen legyőzött 
germán ábrázolásával is találkozunk.38 Magassága 86, szélessége 58 és 
mélysége 38 cm. Három oldalán tagolt díszű alap és még díszesebb felső 
párkány (sarok-akrotérionok alatt ékrovás-díszes perem, astragalos- és 
hornyolt dísz) fut körül. Tagolt keretű előlapján igen jó betűkkel vésett 
felirat látható : 

VIRTVTI 
ET 

HONORI 
L • VLPIVS 
MARCEIJAS 
LEG•AVG 
P R - P R 
PANNON • I NF 

Az emlék 1818 óta ismeretes, a pécsi székesegyház körül tűnt fel, 
pontos lelőhelyét nem ismerjük. 1873 óta Budapesten a M. Nemz. 
Múzeumban van. A felirat és ábrázolásai egyenesen kizárják azt, hogy 
eredetileg is Sopianaeban állott volna. Domaszewski39 aquincumi erede-
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tűnek tartja. L. Ulpius Marcellus, az oltár állítój a ugyanis Pannónia 
inferior legatus-o., akinek székhelye Aquincumban volt. Domaszewski 
szerint »Die Beziehung dieses Steines auf das Fahnenheiligtum ist durch 
die Reliefs an den Seiten
flächen : l. Victoria, r. Mars 
gesichert. Der Stein stand 
als Votivaltar des Statthalters 
im inneren Hofe des Imagers 
von Aquincum.«40 Oltárunk 
állítój a valószínűleg fia »az 
Antoninus Pius és Marcus 
Aurelius alatt élt híres jog
tudósnak, Ulpius Marcellus-
nak« és éppen Marcus Aure
lius alatt lehetett Aquincum 
legátusa.41 

Az oltár egyik oldalán 
bemélyülő fülkében gömbön 
álló, szembenéző Victoria lát
ható, sablonos ábrázolásai
ról jól ismert lebegő ruhá
ban, szárnyakkal ; behajlított 
jobbjában a mell táján sza
lagos kerek koszorút tart, le-
jebb eresztett baljában pedig 
pálmaágat. Tornyos frizurás 
feje nagyobb részt le van 
törve. A másik oldallapon, 
ha nem is Mars — mint 
Domaszewski mondja —, de teljes páncélruhába öltözött alak, római 
harcos áll előbbihez hasonló fülkében. Rövid tunikára húzott páncél
öltözete lándzsára támaszkodó jobb karját nagyobb részben szabadon 
hagyja, míg leeresztett balját karpáncél fedi. Balkezét különben pajzsán 
pihenteti. Szintén szemben áll ; elől levert fejét sisak fedi. Jobb válláról 
leeresztett, mellén keresztbemenő szíjon kardja lóg. Hátáról (elől a 

3. kép. — L. Ulpius Marcellus legátus oltárkőt 
Magyar Nemzeti Múzeum. CIL III 10285. 
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nyaknál is átvetett) köpeny lóg le. Kissé szétterpesztett lábain lábpáncél 
és összefűzött saru látható. Mindennél jobban érdekel bennünket lábai 
előtt — mondhatjuk : alatt — fekvő alak a kép jobb sarkában. Lerogyott, 
bal könyökére támaszkodó barbár ez, aki a harcos felé néz. Profilban 
látható fején az erős törés dacára is jól látható dús haja és tipikus germán 
szakálla. Ha igazat adunk Furtwänglernek,4 2 hogy »wo wir Barbaren 
mit nacktem Oberkörper und engen Hosen, mit vollem Bart und unbe
decktem Kopfe finden, haben wir zunächst immer an Germanen zu 
denken«, akkor a meztelen felsőtestű és csak szűk nadrágba öltözött 
alakban legyőzött germánt kell látnunk. Annál is «inkább, mert jobb 
halántékán erősen kidudorodik faji hajviseletének legsajátosabb formája, 
a nodus. Ez a már mondottak alapján sem lehet kétséges. A dombormű 
tehát a germánok felett aratot t győzelmet szimbolizálja egy római harcos 
és leigázott germán képében. Az esemény időpontját pedig a legátus 
személyéből rekonstruálhatjuk. Az Antoninusok idejéből ugyanis, mint 
említettük, két Ulftius Marcellus ismeretes : a kiváló jogász és egy had
vezér. »Ha az utóbbit valóban el lehet választani a jogtudóstól, talán 
annak fia volt, úgy közeli a feltevés, hogy ebben az ifjabbik Ulpius 
Marcellusban, kinek praenomenje egyébként természetesen nem bizonyos, 
lássuk az alsópannóniai legátust is. Ebben az esetben neki Pannóniában 
már a hetvenes években kellett parancsnokolni. . . <<43 

Az emlék hátsó, »lecsapott«, talapzat- és párkány nélküli egészen 
sima oldalát kétfülű edényből kinövő páros szőlőinda ékíti. Az egymásba
fonódó indák nagy nyolcast formálnak s a felső nagyobb körben szőlőt 
csipegető emlős állat (kecske?) alakja látható. 

A Virtus-nak és Honor-nak hálálkodó felirattal, Victoria "alakjával, 
a germánok feletti győzelem szimbolikus képével ékes oltárral Aquincum 
legátusa a 173 és 177 körüli quád-háborúkkal kapcsolatos sikeres hadi
tet tek emlékét örökítette meg. Mint történelmi emlék is méltán állítható 
a brigetioi kenőtaphium mellé. 

Egy Balaton-menti sírkő (4. kép.)44 harci jelenetének értelmezését 
a később tárgyalandó aquincumi lepényminták igazolják. A csonka és 
lágy homokkő anyaga miat t erősen kopott emlék a zalamegyei Felső-
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Dörgicséről került a M. Nemzeti Múzeumba (51—1882. 3. lelt. sz.). Fenn 
az elhunytak mellképei láthatók : viseletükből, ékszereikből következ
tetve — Hampel szerint — eraviscus eredetű nőt és két férfit ábrázolnak. 
Az alattuk levő mezőben 
a barbárt ölő hős lovon 
jelenik meg. A kő összes 
alakjait jellemző rettenetes 
primitívséggel megrajzolt 
és faragott cselekvényt a 
szokásos áldozati jelenetbe 
komponálták bele : balra 
tunikás, álló férfialak, 
jobbra pedig a tripus 
mögött kezeiben ételt tartó 
nő látható. 

A balról jobbra menő 
ló nyaka (feje legnagyobb 
részben letört) mintha 
sodronyos nyakpáncéllal 
lenne borítva. Az is lehet, 
hogy a befont sörényt 
akarta ezzel a lokális mes
ter ábrázolni. Mind ez, 
mind a ló merev tartása 
bizonyos középkori jelleget 
ébreszt bennünk. Hasa alatt 
elől jól látható a heveder, 
míg hátul a farmatring, 
amelyről szíjakon kis koron
gok csüngenek. A lovas 
ruházatát jobbára csak szíjak, övek jelzik. Feltűnő a kagylóhéjat for
máló, fellebbenő köpenye. Jobb válláról, mellén keresztbemenő szíjon, 
tőrszem fegyver lóg. Baljában ovális nagy pajzsot, jobb kezében pedig 
döfésre kész lándzsát tart. Feje, bizonyos nézetekből, rendkívül érde
kes. A magas homlokon feltornyosuló dús hajcsomó s az arc egész 

Sïrki 

4. kép. 

Felsó-Dörgicséről. Magyar Nemzeti Múzeum,. 
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jellege kimondottan Lucius Verus-m vagy Marcus Aurelius-r& valla
nak. A lovas előtt bal térdére lerogyott »barbárnak« képsíkba kifordult 
testén ruhát nehéz felfedezni; felső teste minden esetre meztelen volt, 
musculaturát nem mutató lábait azonban mintha nadrág fedte volna. 
Ennek övkötese a derékon magasan mintha látható lenne. Mindezt teljes 
biztossággal azonban nem lehet megállapítani. Baljával ovális pajzsára 
támaszkodik, míg jobbját védekezőleg a lovas felé kinyújtja. Arány
talanul nagy feje esdeklően fordul a lovas felé. Széles arcát dús szakáll 
övezi. Homlokán a leghatározottabban felismerhető a szőnyi dombor
művön is konstatál t homlokpánt s ami még ennél is fontosabb : teljes 
biztossággal kivehető a jobb halántékon lelógó jellegzetes hajfonat, a 
nodus. Kétségtelen tehát, hogy i t t is germán ellenséggel, germán ábrázo
lással van dolgunk. Az elhunytak egyike-másika, akik ezen sírkő alat t 
nyugodtak, Verus vagy Marcus seregében, minden esetre a quád-marko-
mann háborúk idejében szolgáltak, sőt el is eshettek. Nem csodálkozha
tunk azon, hogy a barbárt ölő hős képtípusa (amelynek legszebb lovas 
példányaival Nyugaton is találkozunk, hogy i t t csak a wormsi múzeum 
szép sírköveire utaljunk) annyira elterjedt Pannóniában, mint azt — éppen 
a lovas császárral — aquincumi lepényminták is igazolják, hiszen a nagy 
germán invázió a I I . század közepén s az azt követő események hosszú 
időn át izgalomban ta r to t ták a tar tományt , sőt az egész birodalmat. 

A térdrerogyó alak mozdulatában (pajzsával egyetemben) akár a 
brigetioi dombormű »vezér«-germánjának típusára is ismerhetünk, a lebegő 
köpenyes, száguldva támadó lovas császári alakját pedig egy aquincumi 
agyagbélyegző is megőrizte számunkra. Az elhunytakon látható ékszerek, 
főként a vállfibulák a felső középső s a tripus mögötti alsó női alakokon 
szintén datálási támpontoknak tekinthetők, s fenti véleményünket meg
erősítik. 

* 

Az Itáliáig ható germán invázió alóli nagy felszabadulás, meg
könnyebbülés, a germánok feletti győzelmek, mint lát tuk, Virtus és 
Honor kultusza mellett az antik formakincs különféle típusait szólal
t a t t ák meg Pannóniában (germánok pusztulása az emlékoszlopok tömeg
jeleneteinek stílusában, hős lába alatt fekvő germán, barbárra támadó 
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lovas, Victoria alakja). Találkozunk azonban a győzelem legbeszédesebb 
szimbólumával is, a trofthaeum-mûl, amely viszont szinte elválaszthatatlan 
a megkötözött fogoly, barbár alakjától. Az emlék éppen Aquincumból való. 

A mészkőből faragott töredék valójában csak ££ 
58 cm magas, 29 cm széles és 14 cm vastag kőlap. 
(5. kép.) Az Aquincumi Múzeumban van (482. 
lelt. sz.)45 Csonka emlék: mintha fenn hiányos 
lenne, az egyik lapját később lefaragták. A másik 
lapon stilizált indadísz látható bemélyített perem
mel, ami arra vall, hogy egy másik (hátsó) lap lehe
tett itt hozzáillesztve. Olyan kisebbszerű aedicula 
egyik oldalfala lehetett tehát, amelynek belső lapját 
díszítette az inda. A szabadon állott élen dombor
műves ábrázolást látunk : ágcsonkokkal élénkített 
fatörzsön páncélruhás, sisakos trophaeum ; a karok 
irányában keresztbemenő rúd végén tárgyak elmosó
dott körvonalai. Ellenségtől elvett jelvény (signum) 
lógott e rúd két végén arra applikált ellenséges paj
zsok, lándzsák mellett. Az éldombormű jobb har
madát lefaragták, mikor a lapot meg vékonyították. 
A fa tövénél kuporgó, előre néző, mellrerakott 
(összekötözött?) kezű barbárt találunk. Az emlék 
formái általában igen elmosódottak, kilúgozottak 
(sokáig lehetett vízben vagy esőnek kitett helyen) s 
ezért a barbár alakja is erősen deformálódott, törzse, 
végtagjai pl. elvékonyodtak. A hosszúkás arc, hegyes 
szakáll, a jobb oldalon nodus-nak. látszó hajcsomó 
germánábrázolásra vallanak. Az aquincumi lepény
mintákon a szarmatákat egészen másként ábrázol
ták, úgyhogy itt is csak germán fogolyról lesz szó. 

Időbeliség szempontjából a lendületes indadísz 
még feltétlenül a II. század közepére, második felére 
vall s így joggal sorozhatjuk ezen szerényebb, de 
jellegzetes emléket is az eddig tárgyalt kőemlékek 
csoportjába ; a páncélöltözet, még ennyire elmosó-

sp. 
Csonka kőemlék az 

quinciinii Múzeumban. 
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dott állapotban is, művészi munkát sejtet, jó formai és felületi kezeléssel. 
Valószínű, hogy siraediculához tartozott, amely síremléken az elhunytnak a 
quád-markomann háborúkban szerzett hadi érdemeit igyekeztek kiemelni. 

A germánokra : eseményekre, egyénekre, csapattestekre, germániai 
származási helyekre vonatkozó feliratos emlékek tulajdonképpen nem 
tartoznának ezen összefoglalás keretébe. Feladatunk tulajdonképpen csak 
a magyarországi germán-ábrázolások ismertetése. Éppen ezért az epi
gráfiai anyag rövid összefoglalásánál nem is törekszünk teljességre, hanem 
az epigrafikus emlékek megemlítésével inkább csak a keretnek, a törté
nelmi légkörnek érzékeltetését óhajtjuk teljesebbé tenni. Ezen feliratos 
adatok beszédes bizonyítékai azon kapcsolatoknak, amelyekben vag}^ 
amelyek folyamányaképpen a germán-ábrázolások keletkeztek vagy 
idejutottak. 

A magyarországi germán-vonatkozású rómaikori feliratos emlékek 
első kisebb feldolgozását Thienemann Tivadarnak köszönhetjük.46 A pan
nóniai germán-vonatkozású feliratok egy részét közli különben A. Riese 
is.47 A szomszédos alsó-ausztriai germán-vonatkozásokra vonatkozólag 
Leonhard Franz összefoglaló munkájára,48 valamint Eduard Beninger 
művére49 hivatkozunk. 

Miként a keleti germán-emlékeknél említettük és láttuk, már korábbi 
időből, így az I. század végéről is, adatunk van arra, hogy germán egyének 
— akár mint zsoldosok, akár mint germán vidékről sorozott rendes 
katonák — a római hadsereg soraiban, legtöbbnyire már mint római 
polgárjogot nyert egyének fiai, szolgáltak. Egy Rákospalotán előkerült, 
tehát aquincumi, csonka római sírkő egyik állító jaként L. Val(erius) 
Germanus szerepel.50 Az elhunyt, akinek fenti Germanus egyik örököse, 
L. Val(erius) Patia (?) volt; a felirat eredetileg jelezte származási 
helyét is : domo. . -a, talán éppen egy germániai helységet. A felirat 
szerkezete [az elhunyt neve nominativusban, a h(ic) s(itus) e(st)-formula, 
a domo. . ., az ann(orum), az apa nevének kitétele] arra vall, hogy korai 
s Germanusunk még az I. században állíthatta ezen emléket Pannóniában 
talán atyjának. 

Már a II. századból való egy szintén csonka, de díszes és igen jó 
betűs intercisai (dunapentelei) sírkő,51 amelynek kettős germán vonatko-
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zása is van. Az elhunyt Lentinus, Prudens fia, ugyanis a cohfors) III 
Bat(avovum) eques-e volt. A csonka ötödik sorban viszont Germanus 
vexfillarius?) olvasható. A felirat előző része befejezett egésznek mond
ható, a csonka állapotban levő ábrázolás szerint is a sírkő csak egy egyénnek 
szólt, az áldozati jelenet mezején is látható egyébként egy lovas. Germanus 
viszont semmi esetre sem lehet Lentinus jelzője, hanem egy másik név : 
a sírkő állítójának, talán az örökösnek a neve. Az egynevűség viszont 
idegenre, távolabbról, germán területről ideszakadt harcosra vall. 

Ugyancsak Intercisaból való egy csonka sírkő,52 amelyet valószínűleg 
[Dojnatus nevű fiú mint örökös és Gefrjmaniu, valójában Ger mania nevű 
coniux állítottak az apának. A kő korai [hficj s (itus) e(st) -formulával] 
és betűi igen primitív módon vésettek, így egyáltalán nem lehetetlen, 
hogy a latinul aligha értő véső a szó végén az A-t V-nak rajzolta 
és véste. 

Az aquincumi múzeum egy csonka, alakos díszű, az ábrázolás szerint 
is csak »egy« lovas emlékének állított sírkövén53 Ti(berius) Claudiufs] 
jelzője minden valószínűség szerint Ger(manus). Arra nézve, hogy —mi
ként eddig hitték — a sor kezdő ger a \Tun\ger végződése lenne, nincs 
semmi bizonyíték, mert a feltételezett Tun helyén a felirat értelme szerint 
azafnnforum)] nn betűinek és korszámnak kellett inkább állnia. Minden
képpen a Tun-ger kiegészítés ellen szól végül az a döntő tény, hogy 
— mint újabban megállapíthattuk — a Ger előtt pont látható! Az emlék 
jellegzetességei : kagylóból kiemelkedő fej, egyéb domborműves (primitív) 
ábrázolások s a felirat betűi korai időre — Kuzsinszky szerint esetleg 
az I. századra — vallanak. Semmi esetre sem lesz a II. század elejénél 
újabb. 

Valószínűleg a II. század második felében lezajlott quád-markomann 
háborúkkal kapcsolatban kapott menedéket az impériumban, vagy kötött 
szövetséget a rómaiakkal a fivéreivel együtt később teljesen romanizá-
lódott Septimius Aistomodius, aki carnuntumi sírkövén rex Germ(anorum) 
jelzővel szerepel.54 

A provincia határán folyt állandó hadi és kereskedelmi érintkezések 
miatt külön germán-tolmácsok is működtek. Ennek emlékét őrzi egy 
aquincumi Sarkophag felirata55 is, amelyen M. Aur(elius) Flavus mint 
inter prés Gefrmanorujm off(icii) cofn)s(ularis) szerepel. 
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Egy Brigetio vidékéről (Környe vagy Tata) való Sarkophag56 Victoria 
Verina hamvainak késztilt, aki domu Foro Hadrianensi (a Corpus szerint 
a mai Voorburg) provincia Germania inferiori származott. 

Székesfehérvárról került 1815-ben a M. Nemzeti Múzeumba egy töre
dékes díszes sírkő,57 amely eredetileg Brigetio környékén állhatott. 
C. Dignius Secundian[ us], aki m(unicipii) Brig(etionis) aug(ustalis)-a 
volt, natione Raét(us)-ként szerepel az emléken. 

A 267. évről datált oltárkövön, amely Aquincumból származik, 
(most a M. Nemzeti Múzeumban), Clementius Silvius és Val(erius) Mar-
cellinus magas tisztségek viselői, municipes ex provincia Raetia áldoznak 
a császár Geniusának.58 

I t t említjük meg, hogy két aquincumi felirat az Aquincumban meg
telepedett kölni kereskedők, Agrippinenses Transalpini helyi szervezetéről 
is tanúskodik.59 Egy aquincumi korai (ma csonka) sírkövet viszont kölni 
származású, [. . .domjo Cl(audia) Ara, katonának állítottak, aki a legio 
II adiutrix lovasa volt. Szilágyi János, az emlék ismertetője, ebből követ
keztetve lehetségesnek tartja, hogy 1. »még a polgárok is a rajna-menti 
katonasággal jöttek ide«, 2. hogy esetleg »az Aquincumban megtelepedett 
kereskedő kölniek kolóniájából sorozták be emberünket a legio II adiutrix 
kötelékébe.«60 Egy ugyancsak aquincumi, ritmikus formába öntött fel
iraton viszont Francus római polgárnak nevezi magát.61 

Thienemann szintén aquincumi felirat egyik csonka szavát [AJmalo-
gerf us ]-nak, illetőleg [ A ]maloger[ nus]-nak igyekszik kiegészíteni62 és azt 
Holderrel szemben is, aki keltának vette fel,63 germánnak tartja. Utóbbi 
meghatározás annál valószínűbb, mert a felirat meg is mondja fenti 
katona származási helyét (domo Betav). Az emlék egyébként, a felirat 
szerkezetéből ítélve, I. századi lehet. 

E felirat figyelmünket a germán vidékek harcosaiból álló csapat
testekre is felhívja. A Rajna torkolat vidékének batavus földje, illetőleg 
germán törzse több csapattestet adott, amelyek Pannóniában és Daciában 
is szerepelnek. Erre vonatkozólag inkább csak példákat említünk. Duna-
adonyban (Vetus Salina) lelt s Rácalmásról a M. Nemzeti Múzeumba 
(66—1906. 14. lelt. sz.) jutott, először hamisnak tartott, kőtáblán 
Gl(audius) Tyrannus mint trib(unus) coh(ortis) III Bat(avorum) szere
pel.64 A cohors III Batavorum equilata téglabélyegei ugyancsak Duna-
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adonyból ismeretesek s ezen tények alapján Szilágyi János határozottan 
állíthatta, hogy fenti csapat táborhelye a II. és III . században Vetus Salina 
volt.65 A cohors I Batavorum miliaria pia fidelis és a cohors II Batavorum 
pannóniai szereplését legújabban Szilágyi János foglalta röviden össze.66 

Brigetio környékén három ízben találkozunk egy téglabélyeggel : 
A I B, amelyet általában a (la) I B(atavorum)-nak olvasnak67. Bgy 
példányt a Corpus is említ Puszta-Almásról, amely kétségtelenül a Brige-
tiohoz közelfekvő ftizitői (Adiaum, Azao) táborból származik.68 Ujabban 
került napfényre egy másik darab a ftizitői tábor közelében római épület 
falaiból. Bz Szőnyben van Kállay Ödön gyűjteményében. Meglehetősen 
jó betűkből álló bélyege inkább A T B-nek olvasható. A középső betű 
felső szárainak kiszaladása azonban csak modoros írás lesz, ami annál 
valószínűbb, mert a harmadik téglán viszont, amely a győri múzeumban 
van,69 ugyanazon betű alsó szára van meghosszabbítva s ezért a bélyeget 
A ív • B, al(a) B(atavomm)-nak vélték olvasni/Ugyanilyen formában 
ismeretes a bélyeg Daciából, Székelyföldvárról is s ugyancsak alfa) 
Bfatavor"umJ-nak oldják fel.70 Annyi kétségtelennek látszik, hogy minden 
esetben ugyanazon csapattestről van szó. Brigetio közelében, Szomódon 
újabban előkerült, Domitianus-idejebeli, felirat alapján Szilágyi János 
fenti bélyegben most nem annyira batavus egységet, hanem inkább az 
a(la) I (Flavia Augusta) B(ritannica) csapattestét látná.71 

Bgy ebként csak Aquincum területéről 3 felirat is ismeretes, amelyek 
batavus származású harcossal kapcsolatosak. Kettő már régebben isme
retes volt.72 Az újabban felszínre került harmadik kőemlék katonája 
[Ulpi]a Novifomagus• BJatavorufm]-hói (& mai Nijmegen-ből) került a 
Duna mellé Aquincumba.73-—Bgy batavus katona magyarföldi regényes 
hőstettéről is van azután adatunk. Nemcsak pannóniai feliratról,74 hanem 
Dio Cassius feljegyzéséből is.75 Bz a lovas teljes fegyverzettel és nyilazás 
közben Hadrianus szeme láttára úsztatott volna át a Dunán. Arra vonat
kozólag, hogy az adonyi III. batavus cohors vagy a füzítői I. batavus 
ala katonája lehetett-e ez a hős, a vélemények megoszlanak.76 

Aquincumban, illetőleg Óbudán középkori (a XII. és XIII . századok 
találkozása körtili) időből is találkozunk kőemlékkel, amelyet dombor-
művekről, síremlékekről, trofeumok aljáról és kisbronzokról ismert térdelő 
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5a. kép. — Az óbudai Kálvin-utcai középkori 
templom egyik oszlopdísze germán ábrázolással. 

germán kidomborodó alakja 
díszít.77 Az övvel tartott 
nadrágot viselő alak mindkét 
kitárt karjában -— a középkori 
kőfaragó önkényes felfogásának 
megfelelően — egy-egy kerek 
pajzsot tart. (5a. kép.) Ettől el
tekintve formája, törzsének, fejé
nek, végtagjainak minden 
mozdulata szinte kiáltóan antik-
jellegű s első tekintetre is leigá
zott barbár, jelen esetben germán 
ábrázolását kelti bennünk. Az 

emlék kiváló ismertetője, Horváth Henrik szerint »a római provinciális 
művészetből vett kölcsönről van szó.« A barbár alak »valószínűleg"olyan 
mintakép után készült, mely a maga idejében hasonló típust követett, 
például a Marcus Aurelius oszlopét.« Az ábrázolásnak Horváth egyéb
ként — igen helyesen — apotropaikus értelmet tulajdonít. A formatés 
tartalmi klasszikus elemek átvételét egyébként a korszak szellemi
ségével, a késő-román klasszicizmussal magyarázza. A nagy gonddal 
kidomborított pannóniai összefüggést fentieken felül Horváth szerint még 
»az a körülmény is igazolja, hogy ugyanebben az épületben, sőt teljesen 
megegyező profilképzéssel, másodlagos 
elhelyezésben átfaragott római oltárkövek 
szerepelnek.« A magyarföldi tudatos román 
klasszicizmus figyelmét tehát még a 
pannóniai antik germán-ábrázolások sem 
kerülték el. 

2. Agyagtárgyak. 

Az anyagra, méretre és rendeltetésre 
nézve szerényebb jellegű agyagemlékek 
germán-ábrázolásai nagy jelentőségűek 
abból a szempontból, hogy gyakran a 
császár képe szerepel rajtuk. Ez a jelenség 

6. kép. — Lepényminta kiöntött mása 
Marcus Aurelius triumphusával. 

A quincumi Múzeum. 



7. kép. — Germán ábrázolások aquincumi 
lepény mintákról. Aquincumi Múzeum. 

nemcsak mint korhatározó krité
rium fontos, hanem jelentőségét 
növeli az a tény, hogy ismételt eset
ben a kétségtelenül felismerhető 
császár éppen Marcus Aurelius. 
A germánok feletti győzelme 
diadalmenetének leegyszerűsített 
jelenete pedig kézzelfogható meg
örökítése azon történelmi esemé
nyeknek, amelyekkel kapcsolatban 
s amelyek folyamányaképpen a 
nyugati-germán ábrázolások e vidéken keletkeztek és divatossá lettek. 

Két aquincumi negatív lepényminta egyikét, illetőleg annak kiégetett 
agyag-lenyomatát mutatjuk be. (6. kép.)78 Ez a teljes példány, a másik 
— a bemutatottal szinte a legaprólékosabb részletekig megegyező — darab 
töredékes és egyébként is rosszabb fenntartású. Már az ábrázolás külső
ségeiből is megállapítható, hogy a jelenet a quád-markomann háborúkkal 
hozható kapcsolatba s azon germán-barbár ábrázolás is fellelhető. A két
kerekű dísz- (diadal-) szekéren álló császárhoz, Kuzsinszky szerint is, 
»Marcus Aurelius és fia Commodus. :. képmásai legjobban hasonlítanak...« 
A császár »visszafelé nézve, a magasra emelt kezében tartott lándzsáját 
lefelé a fogoly felé döfi, aki a kocsi végén félig térdelve hátrafelé 
fordított arcával a császár felé föltekint. Barbárságának jellemzésére 

szolgál a hosszú szakálla mellett 

8. kép. — Lepényminta töredéke. 
Aquincumi Múzeum, \ 

fején a süveg, amint az előkelő 
dákok hordták, a hosszú kabátja 
derekán átkötött övvel és a bokáig 
érő nadrágja.«79 Ha a császárban 
Marcus Aurelius fedezhető fel 
(akit Victoria megkoszorúz, 
trófeumdíszes diadalkapu alatt 
vonuló lovait pedig maga Mars 
vezeti), akkor a barbárban mindkét 
példányon (7. a—-b képek.) rab 
germánt kell látnunk, akit a császár, 



9. kép. — Lepénymintához szolgáló 
bélyegző Marcus Aurelius lovas 

ábrázolásával. Aquincumi Múzeum. 

a lepényminta készítőjének naiv felfogása 
szerint, éppen leszúrni készül. A ruházat 
is germánra vall, megvan továbbá a 
jellegzetes szakáll is, sőt a rosszabb 
példány germánjánál még mintha a 
süvege alól kikandikáló nodus is látható 
lenne. (7. b kép.) 

A kérdést, hogy tényleg germán
ábrázolással, illetőleg germánok felett ara
tott győzelem diadalmenetével van dol
gunk, mindezeken felül kétségbevonhatat
lanul eldöntik a diadalív trófeuma 
mellett és a jelenet alatti körszelvényben 
látható fegyverek, amelyek — ha csak a 

pajzsokat, nyilat, de legkivált a germán fúvó hangszereket: a lurum-ökat 
tekintjük — kimondottan germán hadizsákmányt akarnak ábrázolni. 

A barbárok, germánok feletti 
győzelmet szimbolizáló aquincumi 
lepényminták második típusa a le
igázott ellenségen keresztül gázoló, 
lovagló császárt ábrázolja. A győzelem 
jelképe gyanánt itt is szerepel a 
császárt koszorúzó Victoria. Bgy 
lepényminta-töredéket (8. kép.) és a 
bélyegző formájában külön megmaradt 
középrészt a császár alakjával (9. kép.) 
ismertet Kuzsinszky az aquincumi 
(gázgyári) nagy fazekastelep területé
ről.80 Alul egy »barbár alakja, melyet 
a ló, két mellső lábát magasra emelve, 
leteper. A menekülő barbár félig térdre 
esett, de fejét visszafelé fordítja és 
kezét magasra felnyújtja, hogy kegyel
met kérjen a császártól. Jellemzésére '•'••i£.>7 %' ely/^nysuto 

•' r mmtabol germán ábrázolással. 

szolgál a hosszú haj és a ráncos ruha, Aquincumi Múzeum. 



mely egészen térdig érhetett.«81 Rész
letképünkön (10. kép.) kivehető a láb
fejig érő, jellegzetes germán-nadrág is. 
Felső testét vállára vetett redős köpeny 
fedi, amely a bal vállon lehetett össze
kapcsolva ; hasonló köpenyt látunk a 
brigetioi dombormű középső, »előkelő« 
germánján is. Jellegzetes a feje is. 
Bajuszos, szakállas, javakorbeli férfi 
arca tekint fel a császárhoz; hajzata 
igen dús, szinte gömböcsösen csomós, 
jobb halántékáról pedig mintha két 
fonatban csüngene le. Mint láttuk : a 
szőnyi kenotáfium főgermán-alakjának 
nodusa is két hajfonatban végződik. 
Hasonló az eset itt is s a halánték 
táján észlelhető erősebb kidudorodás 
talán a nodus-t akarta érzékeltetni. 
Mindennél fontosabb azonban egy har
madik kapcsolata a brigetioi emlék germánjával. A germánt ábrázoló 
pannóniai kisbronzok homlokán — mint látni fogjuk — néhány esetben 
kerek lyuk látható. Bzt mi ott — Tacitus (Germania 38) alapján — az 
előkelőbbek fejdíszével (principes et ornatiorem habent) hozzuk kapcso
latba. Az aquincumi lepényminta szóbanlevő barbárjának fején ime jól 
látható a fejdísz. A dús hajzatot ugyanis a homlokon kétvonalas, diadém-
szeru fejék szorítja le, amelyet hátul szalagok tartottak össze. 

A császár — miként az várható — előkelőbb ellenségen, princeps-en 
diadalmaskodik. A legyőzött tömeget viszont egy másik alak jelzi, aki 
középen a ló hasa alatt fekszik : jobb könyökére esett, miközben jobb 
alsó lábszárát maga alá húzta. (11. és 12. képek.)82 Az emlék éppen ezen 
a részen igen megkopott s ezért igyekeztünk a fekvő alakot rajzban is 
érzékeltetni, b á r — különösen a ruházatát illetően — a rajz sem fedi 
talán egészen a valóságot. Felső testének ruházatát illetőleg esak a vállát 
takaró köpeny ismerhető fel teljes biztossággal. Fejének, arcának jellege, 
a kopás dacára is, igen jól felismerhető. Az előbbinél sokkal dúsabb 

11. kép. — Részlet egy lepénysütő 
mintából, germán ábrázolással. 

Aquincumi Múzeum. 
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szakállú arcot dúsan hullámos haj koronázza. Általában az előbbi alaknál 
jóval öregebb embernek, beesett mellű aggastyánnak a benyomását kelti. 
Miként jobb karját — mint Alföldi vélte — ez a kétségtelenül lerogyott, 
sőt fekvő alak nem lándzsadöfésre tartja (hiszen lándzsája, vagy inkább 
botja ott fekszik előtte), akként nem téveszthet meg bennünket a feje 
felett látható tárgy sem, amiből, azt fövégnek nézve, Alföldi (rajz "hiányá
ban) szarmata jazig harcosra következtetett.83 Szinte kínos pontossággal, 
rendszerességgel ott vannak ugyanis barbáraink 
mellett nehéz helyzetükben elejtett fegyvereik : mind
egyik mellett annak dárdája és pajzsa. Ha az eddig 
elmondottak nem győzhettek meg bennünket teljes 
hitelességgel afelől, hogy leigázott germánokkal van 
dolgunk, akkor az aquincumi fazekas műhely lepény
mintáinak már ismertetett első típusán szereplő paj
zsok a maguk ősi germán típusaival minden kétséget 
eloszlatnak e földön fekvő két alak nemzetiségét ille
tőleg. A diadalmenetes lepény mintán ismételten sze
replő, tompa hegyű, illetőleg hatoldalú pajzs egyik 
csücske formál oly jellegzetes föveget a középen fekvő 
germánnál. Ez tehát a mellette levő barbárhoz tar
tozó germán pajzs, amelynek nagyobb részét a másik 
germán feje eltakarja. Utóbbinak fegyverei fölötte, 
illetőleg (távlati megrajzolással) mögötte fekszenek : 
csúcsosan ovális pajzsát sem tartja, hiszen bal karjának vonala egészen 
bal combjáig követhető. I^ábai alatt látható felirat : M VERVS a minta 
készítőjének a nevét árulja el. 

Utóbbi típus lovas-alakja egészen is megmaradt egy agyagbélyegzőn 
(9. kép.),84 »mely — Kuzsinszky szerint — a császár képmását félig-
meddig felismerhetővé teszi. A göndör haj és hosszú szakáll — szerinte — 
legalább is azt mutatják, hogy Marcus-ra vagy Lucius Verus-ra gondol
hatunk, kiket már egy előző mintán láthattunk.85 így még jobban meg 
volna adva a tárgyi kapcsolat mintáink között és az idő is meg volna 
határozva, amelyből azok származnak«, állapítja meg Kuzsinszky. 

A legyőzött ellenséget jelképező alakokra vonatkozó fentebbi meg
állapításaink alapján minden jogunk megvan arra, hogy a diadalmasan 

12. kép. — Az előbbi kép 
vonalas rajza a fazekas 

mester jelzésével. 
Aquincumi Múzeum. 
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13. kép. — Lepénymintatöredék a komáromi 
Milch-gyüjteményböl. Magyar Nemzeti Múzeum. 

vágtató császárban itt is 
Marcus Aurelius-t lássuk. 

Ebbe a csoportba tartozik 
a bécsi Kunsthist. Museumnak 
Ószőnyből származó lepény
minta-töredéke is.86 Iyovon 
vágtató császárt ábrázol. 
Kuzsinszky szerint »ugyanaz 
a göndör haj és szakállas arc 
jellemzi, úgy hogy ha nem is 
lehetett Marcus-é vagy Lucius 
Verus-é, annál nagyobb való
színűséggel Commodust ábrá
zolta.« Alföldi kétségtelenül 
Marcus Aurelius-t ismeri fel benne. A barbár — legalább a töredéken —-
hiányzik. A fénykép szerint azonban a ló bal mellső lábánál a domboro-
dások arra vallanak, hogy itt is kellett valaminek lennie. Hz esetben 
nem nehéz az ábrázolás cselekményét és a császár személyét illetőleg az 
előbb tárgyalt ábrázolásokkal ezen töredéket kapcsolatba hozni. 

Annál nagyobb jogunk van erre, mert Szőnyből, Brigetioból egy 
másik lepényminta-töredék is ismeretes, amely szintén ezen csoportba 
tartozik.87 A komáromi Milch-gyüjteményből került a M. Nemzeti 
Múzeumba (lelt. száma : 
4—1933, 83.). Négy darab
ból összeragasztott csonka 
negatív forma, amelynek 
gipsz-lenyomatát mutatjuk 
be. ( 13. kép.) Primitív mó
don rovátkolt díszű keret
ben felágaskodó lovon ülő 
alak — a császár — a kép
síkba kifordulva és lefelé 
nézve dárdáját felemelt 
jobbjával a ló hasa alatt , . 1 - A u t-• i>, A » i\ 
J J 14, kep. — Agy ágkor ongtoreaek Aquincumból. 
hátára lerogyott alak felé Aquincumi Múzeum. 



szándékozik döfni. Testét bőrszalagos páncélruházat fedi, mint a ló 
előtt és után menő pajzsos-dárdás harcosokét is. Mindhármukon süveg-
szerti sisak látható. It t kizárólag a ruházat — szűk, a lábfejig érő nadrág 
és meztelen felsőtest —, valamint a fegyverzet az, ami a lerogyott 
barbárt közelebbről meghatározza. A cselekvény elgondolása ugyanaz, 
mint az előbb tárgyalt mintáknál. Üj azonban a gyalogos harcosok szerep
lése, Victoria pedig hiányzik. Ennek dacára is előkelőbb személyt akart 
a minta készítője a lovas alakban ábrázolni. A jobb brigetioi mintákhoz 
viszonyítva (mert hogy ilyenek is voltak, bizonyítja a Bécsbe került 
töredék) igen erős egyéni ízt adott készítményének, ami a jelenet darabos-
ságától kezdve sok mindenben, így a rómaiak ruházatának, különösen a 
sisaknak túlzottan egyéni megrajzolásában nyilvánul. Az arcok, külö
nösen az arcélek valósággal uniformizáltak. Ennek a következménye 
azután, hogy a földön fekvő alak fejéből, arcából lehetetlen annak 
nemzetiségét meghatározni. Vannak mellette azonban, szerencsére, egyéb 
jellegzetességek, elsősorban germán ruházata és fegyverei : lábánál a 
hatszögű, balkarjánál pedig az ovális ismert germán pajzs látható. 

Nincs támpont arra, hogy a főalak kit, melyik császárt ábrázolja. 
Alföldi szakállt alánnak látja s ezért felveti III. századi lehetőségét is. 
Ha azonban az agyagművességben különben is könnyebben kiütköző 
egyéni megnyilvánulásokat leszámítjuk, a mintán látható jelenetet 
könnyen kapcsolatba hozhatjuk az előbb tárgyaltakkal. Ugyanazon ere
detre megy vissza ez a kompozíció is, mint amazok, s ami jelen esetben 
ennél is fontosabb, ugyanazon témakörbe, korbelileg is ugyanazon ese
ményekre vonatkozó emlékek láncolatába sorozandó ezen művessegileg 
szerényebb maradvány is. 

Egy aquincumi agyagkorong töredékein körgyűrűben kétoldalt (a 
középen állott alak vagy jelenet felé igyekvő, illetőleg néző) ember
csoportotlátunk. (14.kép.)88 A tömegbe csoportosítottak ijedtségre valló 
testtartásából, a felemelt kezekből legyőzött népre következtethetünk. 
Császárral kapcsolatos leigázási vagy császárt üdvözlő jelenetet lát a 
korongon Alföldi is. A baloldali két alakról (15. kép.) Kuzsinszky is fel
tételezi, hogy »hosszú hajuk arra mutat, hogy barbárok lehetnek, kik 
kegyelemért könyörögnek. Azoknak látszik a másik oldalon az az öt férfi 
is, akik között az egyik (a középső) szintén felfelé nyújtja a kezét. A közé-

234 



mm 

15. kép. — Agyagkorongtöredék Aquincumból. 
Aquincumi Múzeum. 

pen kellett tehát a császárnak lenni és ott látszik is egy kis fej, melynek 
arca szembenéz.« A barbárok az erős kopás miatt nehezen különböztet
hetők meg egymástól, ruházatukból azonban mégis tudunk némi különb
séget tenni. így feltűnő a jobb
oldali két első alak (16. kép.) vállra | 
vetett, a bal vállon összekapcsolta a 
germánok ábrázolásánál ismételten 
szereplő köpennyel. Felső testük 
mintha meztelen lenne, a jellegzetes 
nadrágot a hiányok miatt - sajnos -
nem tudjuk megállapítani. Az első 
alakon azonban a köldök táján 
mintha a germán övkorong (Gürtel
platte) látszana. Megerősíti e két 
alakkal kapcsolatos feltevésünket 
az, hogy az első alaknál kétségtelenül látható a szakáll, sőt a jobb halántékán 
mintha a jellegzetes germán-haj csomó, a nodus is megvolna. Sőt még mintha 
a nadrág csavarodása is látszana ezen alak bal combj án. Testének, különösen 
fejének méltóságteljes tartása 
elárulja, hogy ez volt az elül-
álló, előkelőbb germán, a 
vezér ; éppen ezért talál
hatók meg rajta a fenn 
vázolt jellegzetességek. 

A két baloldali alaknak, 
valamint a harmadik (középső) 
j obboldali alaknak fejf or máj a 
és haj viselete teljesen egyező : 
mind ebben, mind ruházatban 
a germánoknak tartott két 
alaktól teljesen eltérnek. Velük hasonló ruházatot visel egyébként a jobb
oldali negyedik és ötödik alak is. Míg a germánok magasan kötött nadrág
félét hordanak, ezek térdig érő, tunikaszerű, alsóruha felett merev-vonalú 
köpenyt viselnek. Ugyanaz a ruházat, amely sokkal jellegzetesebben 
egy másik, később tárgyalandó, aquincumi lepénymintán is szerepel. 

16. kép. — Agyagkorongtöredék. Aquincumi Múzeum. 
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A bellum Germanicum-Sarmaticum mindenfajta ellensége volt, lehetett 
tehát képviselve ezen emléken úgy, mint a következőkben ismertetendő 
lepény mintán is. 

A középen szerepelt személyiség, akinek mintha egyik keze is 
látszana, szakállas ; vonásaiból kis jóakarattal Marcus-xa vagy Lucius 
Verus-m, inkább azonban az előbbire vélünk ráismerni. 

Hogy előbbi barbár-csoportok tényleg a triumfáló császár előtt 
kegyelemért esdeklő barbárok, azt szinte kézzelfoghatóan igazolja egy 
szintén aquincumi, töredékekben megmaradt lepény mint a, amelyen az 
emelvényen ülő és Victoria-koszorúzta császár is látható. (17. kép.)89 

A trófeum mellett álló három alak mindegyikének nyakán torques van, 
míg testüket (formailag az előbbi emléken is látott) jelen esetben páncél
ingszerű rövid szőrruházat-féle takarja. Az egyik sisakot is visel. Alföldi 
páncélos, sisakos római katonákat lát bennük. Bennünket jobban érdekel 
az előttük térdelő negyedik barbáralak : szakállas fején nagy haj tekercs, 
felső teste mintha meztelen lenne : semmi esetre sem fedi azt a többieken 
látható ruha, lábszárain viszont szűk, csavart nadrág látható. Míg a három 
álló barbárt fedő »sodronypáncél« — Kuzsinszky szerint — »a kelták 
viseletéhez tartozott«, a térdelő alakban viszont feltétlenül germánt kell 
látnunk. Az esdeklő csoport nem lehet teljes (erre vall a második sorból 
kilátszó ötödik fej is), a hiányzó részen még több fogoly, barbár is lehetett ; 
ott kellett lennie a következetesen szereplő »előkelő» germán vezérnek is. 
A töredék felső részén látható zászlón ma már csak a leg(io)olvasható, 
száma minden valószínűség szerint a I I adi(utrix) lehetett. 

A germán-vonatkozású lepényminták ismertetésének lezárásánál vég-
konkluzióképpen elfogadható időmeghatározás és a történeti háttér szem
pontjából felette fontos az, hogy a császár személye jelen esetben teljes 
határozottsággal megállapítható. »Hogy ki lehetett a császár — mondja 
ugyanis Kuzsinszky90—, közelebbről meghatározhatj a az a fiatal alak, 
aki a vállán összetűzött köpenyben előtte, szintén balra fordítva koszorús 
fejét, az emelvényen áll. Az ülő császár ugyanis annál inkább lehet 
Marcus Aurélius, mert érmeken többször látni, amint oldalán az ifjú 
Commodus-száí együtt éppúgy szerepel, mint i t t . . . « 

Az aquincumi lepényminták ezen csoportjának, következésképpen a 
rajtuk szereplő germán-ábrázolásoknak keletkezési idejére nézve szintén 
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fontos adatot szolgáltat egy ugyancsak a már említett M • VBRVS mester 
jegyével ellátott, szintén töredékes aquincumi lepényminta.91 A kerek 
mintán füzérkoszorúban érmekről jól ismert jelenet látható : egymással 
szemben álló, tógába öltözött császárok : Lucius Verus és Marcus Aurelius 
(utóbbi-feje hiányzik) kezet fognak. A földön közöttük földgömbön álló 
sas, szájában pálmaággal ; hátuk mögött pedig egy-egy lebegő Victoria 

17. kóp. — Lepényminta Aquincumból. Aquincumi Múzeum. 

alakja koszorúval. A felirat, Alföldi szerint, nem nevezi meg a császárokat, 
miként Kuzsinszky vélte, hanem így hangzik: CONCO[RDIAE] AVGV-
[STORVM] FELICITER. E császárjelenet, ugyancsak Alföldi szerint, 
éppen Kr. u. 161. és 162. évek érmeiről jól ismert. A minta tehát oly 
esemény vagy események emléke, amelyek még a két császár együttes 
uralkodási idejében játszódtak le. 

Az ismertetett, diadalt megörökítő korongok két, egymással igen 
közeli rokonságban levő stílust, mondhatjuk, műhelyt képviselnek, 
amelyek — Kuzsinszky szerint is92 — »annyival érdekesebbek, hogy képeik 
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egykorú eseményekre vonatkoznak, melyek központjában az akkor ural
kodó császárok állottak : Marcus Aurelius és Lucius Ver us.« Az egyik 
kisebb csoportba a keretdísz szigorú azonossága folytán a most említett 
a kézfogó császárokat ábrázoló, valamint a két földönfekvő germán felett 
vágtató császárt ábrázoló korongok és a lovon vágtató császárt repro
dukáló bélyegző tartoznak. Ezek korát Marcus és Verus együttes meg
jelenése miatt legkorábban 161-re telietjük. A germán-jelenetes korongon 
sejtetett eseményekre való tekintettel azonban inkább a quádoknak és 
markomannoknak 166-ban történt s egészen Aquileiáig ható betörésével 
kapcsolatos sikeres hadiesemények megörökítését, illetve azok szimbó
lumát látjuk rajtuk. Lucius Verus elhunyta miatt semmi esetre sem mehe
tünk viszont a 169. évnél későbbre. így végeredményképpen a Kr. u. 
166—169. évekre korlátozódik ezen korongcsoport keletkezésének ideje. 

A másik kisebb aquincumi csoportba a diadalkapus jelenettel ékes 
két korong és a barbárokat emelvényen fogadó császárt ábrázoló korong 
tartoznak. I t t minden esetre már csak egy császár látható, s ezen felül 
pontosabb korhatározó kritériumnak az egyik lepényen szereplő fiatal 
Commodus jelenléte tekintendő. »A szakállas arca — mint Kuzsinszky 
megállapítja93 — Marcus Aurelius-nak felel meg, és a mellette álló másik 
fiatal alak csak a 17 éves Commodus lehet, aki úgy került apja mellé, 
hogy amikor Kr. u. 178-ban Marcus ismét a markomann harctérre ment, 
apja kíséretében volt. Előbb tehát ez a korong nem keletkezhetett, mint 
178 után.« Ez a meghatározás a Commodus-t is ábrázoló korongra fel
tétlenül helytálló. A kissé díszesebb kerettel bíró diadalszekeres korongok 
azonban valamivel korábbiak lehetnek s ha nem tévedünk, azokban a 
176-ban Rómában a barbárok (germánok és szarmaták) legyőzése felett 
tartott diadalmenet emlékét igyekezett az aquincumi mester is meg
örökíteni. Mint tudjuk, Rómában ekkor Marcus-nak diadalkaput emeltek 
s a távlatoknak és relatív mélységeknek primitív megrajzolásával az 
aquincumi korongok is ábrázolják ezt a diadalkaput, amelynek felairata : 
quod omnes omnium ante se maximorum imperatorum glorias supergressus 
bellicosissimis gentïbus deletis aut subactis. . .<<94 büszkén hirdette annak 
az imperatornak a dicsőségét, aki először akarta kiterjeszteni a birodalom 
határait a Kárpátokig. 

* 
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Már a brigetioi kenotaphium (2. kép.) főjelenete messzebbre vezet 
vissza bennünket. Az eltűnt harcos alakja az előkelő barbárral a Kr. e. 
V—IV. század görög sírsztéléire emlékeztet. A ketalakos főmotivum 
akár egy görög metope felületét is kitölthetne. A főjelenet motiválása 
kétségtelenül klasszikus görög minta hagyatéka. Beállítása a tömeg
jelenetbe, a hozzáadások viszont már a római történelmi dombormű 
számlájára Írandók. 

A görög hagyományok a még szerényebb dörgicsei sírkő (4. kép) 
lovasjelenetén s még inkább a császár alakjával ékes aquincumi 
(6. és 8. kép.) és brigetioi (13. kép.) lepénymintákon szintén 
kiütköznek. 

A lovas harcosokkal ékes sarkophag-domborművek mellett meg
lepően jó összekötő kapocsnak tekinthető a fenn mondottakra nézve 
egy zürichi magángyűjteményben lévő (nem eléggé meggyőzően Kr. u. 
100 körüli időre datált), Rómában vásárolt márvány dombormű (Hans-
joerg Bloesch, Antike Kunst in der Schweiz. Zürich, 1943. 127. kk. és 
203. kk., 75. tábla). A domborműves jelenetben Blöesch általában 
rómaiak és barbárok küzdelmét látja, anélkül, hogy a barbárokat közelebb
ről meghatározná ; holott a nagyhajú, szakállas fej típusok, a jellegzetes 
fegyverek, a meztelen felsőtest a vállat takaró köpennyel s a bokáig érő 
csavart nadrág iuár az első tekintetre is kétségbevonhatatlanul germán 
barbárokra vallanak. 

A nagyvonalú cselekmény központjában a lovon vágtató páncél
ruhás előkelő római harcos (szerintünk nyilván császár!) és — ez esetben 
lóról -— térdrerogyó, már köpenyét is elvesztett nadrágos barbár áll. 
A cselekmény iránya balról-jobbra tart, mint a »gyalogos« brigetioi s a 
részben »lovas« felső dörgicsei domborművön, valamint az említett lepény
minták pozitív-lenyomatain. Ha a 9. képen látható aquincumi agyag
bélyegzőt megfordítjuk, a zürichi márvány főhősének mozdulatával 
találkozunk. A térdrerogyó barbár alakja is ott van fenti pannóniai 
emlékeinken a római hőssel, illetőleg császárral szemben, annak lova 
előtt vagy lova alatt. Pannóniai ilynemű reliefjeink és agyagmintáink 
úgyszólván mind ezen zürichi emlékkel is regisztrált klasszikus harci 
jelenet lekicsinyítései, kivonatai. Bnnek természetes oka pedig a közös 
forrás, amely görög földön vagy görög szellemben fakadt. 
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Hansjoerg Bloesch igen jó meglátással a Rómából származó zürichi 
domborműben a magas görög ethos egyik késői ki virágzását látva, 
annak fő vonalvezetésében a pompéjii híres Nagy Sándor-mozaik fő-
jelenetére ismer. A vágtató római lovas (pannóniai emlékeinken a vág
tató császár) a pompéjii mozaik Nagy Sándor-alakjának a mása. Fő ellen
felét, a lovával együtt lerogyó nadrágos barbárt, Bloesch szerint, szinte 
változtatás nélkül vette át a mozaikról a római szobrász. Képsíkba 
kifordult test mozdulat a, széttartott lábszárai és jellegzetes, behajlított 
térdtartása pontosan niegvan a pannóniai domborműveken is. A lepény
mintákon ez az ellenfél — a jelenet leegyszerűsítésének megfelelően — 
a ló alatt látható. A zürichi domborművön különben a vágtató ló alatt 
szintén szemlélhető két elesett barbár, akár csak a 8. képen látható 
aquincumi lepénymintán. 

Noha Bloesch a zürichi reliefen flaviusi tradíciót vél felfedezni, 
kénytelen megállapítani a traianusi formaérzés behatását is. Magunk 
részéről viszont már a Marcus-oszlop formaelemeit is felismerni véljük 
rajta. Sőt azt a feltevést is meg mérnők kockáztatni, hogy a fontos 
rómavárosi márványban nem egyszerű kút dombormű vet, hanem valami 
nagyobb, históriai emlékmű tartozékát, pl. a Marcus-diadalív egyik 
domborművét, tábláját lássuk, amelyet esetleg később lyukasztottak át 
(teljesen szervetlenül, a jelenetet zavarva, a főhős lovának egyik mellső 
lábánál) s alkalmaztak a középkorban vagy reneszánsz-időben kútdíszí-
tésre. Ebben az esetben a főalak itt is császárt ábrázolna. A márvány-
dombormű mindenesetre rendkívül értékes adatszem az ismertetett 
szerény magyarföldi római emlékek hellenisztikus, sőt klasszikus gyöke
reinek kutatásában. 

* 

Nagyon jellegzetes germán-fejet ábrázol egy eszéki lelőhelyű agyag
mécses.95 Magának a mécsesnek a felső része fej alakú (18. kép), mind
össze a szakáll szélesedik ki a végén a korai, volutás típusú lámpák 
tompaszögű égőnyilására. A beöntő nyílás pedig a homlokon van úgy, 
hogy a mécses e fontos szerkezeti részei aránylag kevéssé zavarják az 
érdekes fej formát. Alulról tipikusan mécses formájú, sima felületű, mind
össze levélformájú kiálló talpát díszítik levéleres. be vágások. 
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Az are hosszúkás, lefelé keskenyedő, gonddal terhes homlokán közé
pen mély függőleges barázda látható, ezt a komorságot fokozza a két
oldalt felhúzott dús szemöldök vonala. Tekintete merev. Széles, tompa 
orra alatt a bajusz végei felé vastagodik, míg duzzadt alsó ajka alól 
kiinduló s az égő nyílásba átmenő szakálla olyan kecskeszakáll-féle. Haja, 
hátulról előre fésülve a felső homlokot és halántékot takarja egyenetlen 
haj csomókkal, míg nagyobb része a jobb halántékon a jellegzetes germán 
hajcsomóba, nodus-ba kötve mint egy szarv áll ki a fejből. Maga a nodus 
kissé primitív módon formált, nem adja vissza a haj becsa varasának és 
csomóba-kötésének módját, miként azt pl. a bronz
szobrocskáknál látjuk. A kerek beöntőnyílás nincs ponto
san a homlok közepén, inkább kissé annak jobboldalán. 
Bz lehet csak véletlen dolga, de lehet esetleg — mint a 
bronzfejeknél jelentkező hasonló alakú és elhelyezésű 
lyukaknál látni fogjuk — jelentőségteljes dolog is. 

Az igen kifejezően megmintázott arc ügyes kézre 
vall. A művész egy jellegzetes típust formált meg ez esetben, 
annyira, hogy a jellegzetességekből még a germán nodus 
nélkül is biztosan lehetne következtetni az ábrázolt 
nemzetiségére. A haj kezeléssel egyetemben az arctípusból 
a mécses korára is lehet következtetni. Már a mécses 
égő részének formája is korábbi, Kr. u. I. századba 
visszamenő (de, különösen nálunk, még a II . század 
közepén is divatos) mécstípusra vall. Az ábrázolt germánt 
illetőleg pedig már az első tekintetre szembeötlő, hogy nem az eddig 
tárgyaltakkal azonos felfogással, ábrázolási móddal van dolgunk, hanem 
egy korábbi, nyugati germán-típussal. Nem sorozhatjuk — ha szabad 
mondanunk — a marcus-i körbe, hanem minden jogunk megvan arra, 
hogy az agyagfejben a Traianws-oszlopon szereplő germánokkal való 
azonosságot állapítsunk meg, a rokonvonások szinte a legapróbb rész
letekig megtalálhatók: a szemkezelésben, a dús szemöldök, az orr, 
bajusz és szakáll kezelésének feltűnő egyezésében. Mindezeken felül pedig 
az arckifejezés, a gondtól nyomott homloknak, legkivált azonban a többé
ke vésbbé rendezetlen s homlokba húzott hajnak a megmintázása oly 
megdöbbentő hasonlatosságot árulnak el a Traianus-oszlop germán-

18. kép. 
Germánfejel 

ábrázoló 
agyagmécses 

Eszékről. 
Osijek 

Museum. 
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fejeivel, hogy szinte az az érzésünk, mintha fejecskénk egyenesen onnan 
lenne kivágva. Ez esetben tehát a 76 % hosszú, 43% széles és 32 % magas 
mécsesben az I. és II. század fordulója körüli időben készült művel van 
dolgunk, amely az eddig ismertetett ábrázolásoktól több tekintetben 
lényegesen eltérő korábbi típust képvisel s amelynek forrását a Traianus-
oszlop történelmi domborműveit alkotó művészetben kell keresnünk. 

Egyéb aquincumi agyagtermékek bebizonyított eszéki (Mursa) 
exportját96 tekintve, ezen germánfejes agyagmécses készítői műhelyét is 
joggal kereshetjük északabbra, talán éppen a quádokkal közvetlenebbül 
és állandóbban érintkező Aquincumban. A korai mécsforma is éppen 
Aquincumban fordul elő még Traianus idejében is.97 

A következőkben ismertetendő két tárgy tulajdonképpen már átmenet 
az agyagplasztikából a kisbronzokhoz. Az első agyagszobrocska (19. kép.) 
Savariaból, amely az 1938—41. évi szombathelyi ásatásaink folyamán 
agyagműves műhely közelében a cella trichora és a soproni kapu nyugati 
tornya közötti területen került napfényre. Barbár rabszolga álló alakját 
ábrázolja, amelybe azonban — valószínűleg az agyagműves tudatlan
ságából — phallitikus, illetőleg priapikus motívumok is keveredtek. 
Ivábfejei, balkar tőből, jobb kézfej alkar-résszel, valamint a phallus 
letörtek. Meglepő a kis szobron az, hogy világos sárgás-barna ólommázzal 
borított. 

Kissé széttartott lábain nyugodtan állott, testhez simuló, könyökben 
behajlított jobbjával a túlzottan kihangsúlyozott nemi szervek felé nyúl
hatott, balkarját — a vállkiindulásból és a bal halántékon látható tapadási 
foltból következtetve — felemelve tartotta. Nagy ovális tapadó felület 
látható a fejtetőn is, miből feltehető, hogy valamit vitt a fején s ezt tart
hatta egyensúlyban bal karjával. Fejtetőről előrefésült haja (a jobb fület 
is elfedve) rendezett csomókban kucsmaszerűen takarja fejét, hátul a tarkó 
fölött kidudorodás figyelhető meg, amely könnyen összefügghetett a fej
tetőn tartott dologgal. A kissé jobbra és lehajtott fejen az igen keskeny 
arc hegyes szakállban végződik. Az arc finomabb vonásai sokat szenved
tek, durvultak a mázbevonás folytán. Szemei így is beszédesnek, 
szúrósnak látszanak, orra (ma részben le is kopott) tompán széles, bajusza 
is megállapítható, feltűnően keskeny az álla. Mindezekből s az erősen 
kidomborodó pofacsontból is, már germánra is következtethetünk. Felső-
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teste meztelen, övön alul viszont rovátkás nadrág takarná testét, amely 
azonban a formáló kombinatív hajlama miatt csak rövidnek, úszó
nadrág-félének látszik. . 

Az egész testtartás, fej forma és (bár ez esetben elrontott, össze-
konfundált) ruházat, illetőleg ruhátlanság békés szolgálatba vett barbár, 

19. kép. — Savariai agyagszobrocska. 

minden valószínűség szerint germán hadifogolyra, rabszolgára vallanak. 
Korának meghatározásánál döntő faktornak tekinthető mázas volta. 
Az agyagminták és cserepek, amelyek lelhelyének környékéről felszínre 
kerültek, a Kr. u. II. és III. század jellegzetességeit demonstrálják. Kizáró 
kritériumként állíthatjuk fel azt, hogy a máz sem a korai I. századi, sem 
a Pannóniában kizárólagos késői, IV. századi mázbevonással nem azonos. 
A formai elemeket is számbavéve, szobrocskánkat a nagy quád-marko-
mann háborúk utáni, azoknál évtizedekkel későbbi időre, a II. század 
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végére vagy a III. század elejére tehetjük. Priapikus jellege miatt pedig 
ezen emlék egyben abba a csoportba is sorozható, amelyről a komikus 
jellegű és formájú, germánokat ábrázoló bronzszobrocskákkal kapcso
latban lesz szó. A sa variai agyagszobrocska magassága 9-8 cm. 

A másik emlék negatív agyagminta (20. kép 1—2. sz.), amely 
1934-ben a brigetioi (szőnyi) tábortól keletre eső első burgus (Kuruc-domb) 
melletti rómaikori fazekastelepen végzett ásatásunk folyamán került 
napfényre.98 Germánt ábrázoló arcnak a mintája, amelyből akár agyag-, 
akár bronzfejet lehetett kinyomni, illetőleg kiönteni. A minta mindössze 
4 0 % magas és 36% széles, öntvénye, tehát maga a fej pedig 31 x22 % 
nagyságú. 

Mint azt az öntvény képe mutatja, fej elülső részével van dolgunk. 
Hz a kétségen kívüli germán arc rokon vonásaival megerősíti az előbbi, 
savariai agyagszobor germán jellegét. Legfeltűnőbb a szakáll azonossága, 
majd a bajusz háttérbe szorítása, sőt ez esetben annak szinte teljes elmara
dása ; a széles orr s a pofacsontok hangsúlya jellemzi a szőnyi mintát is. 
A szemek itt is élénkek, a szemöldökök viszont mintegy egymásbafolyó 
zsinórral jelzettek. A fülek közül itt is csak a bal látható, csak az van 
megformálva. Az etnikai azonosítás szempontjából oly fontos haj itt is 
elfödi félig a homlokot ; azonfelül azonban balról jobbra fésült és a jobb 
halánték felett (a lenyomaton) a tipikus germán hajcsonióba, nodus-h'd 
kötött. 

Bizonyos groteszkség, komikus vonás jelentkezik azonban ennél a 
fejnél is, amire már az előzőnél céloztunk. 

A következő fejezetben alkalmunk lesz egy brigetioi leihelyű szép 
bronz mellszobrocskával és germán nő kisbronzának töredékével foglal
kozni, amelyekkel kapcsolatban (egyéb adatokra is támaszkodva) lehet
ségesnek tartjuk, hogy azok Brigetioban, a Duna szemben levő északi 
partján lakó quádok és markomannok egyik állandó és legfontosabb 
érintkezési pontján keletkeztek. A brigetioi agyagmintával e tekintetben 
kézzelfogható bizonyíték van kezünkben, hogy a Kr. u. II . és részben 
még a III. században e területen divatos germán-figurák helyben készültek. 
A germán betörések, majd le vereteseik emléke, a germán rabszolgák 
sajátságos külseje, különösen pedig jellegzetes hajviseletük élénken 
hatottak a római művesség fantáziájára is s készítményeik soraiból nem 
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20. kép. 
1—2. Agyagminta germán-fejjel Szônybôl. 

3—5. Phallitikus bronzfejecske csőtalapzaton. 

21. kép. 
Pannóniai leihelyű 
disztag bronzból. 
Magyar Nemzeti 

Múzeum. hiányoztak a megvetés, gúny és csúfolódás, meg
békélt időkben viszont a barátkozás szülte játékos, 
komikus ábrázolások sem. Mint mintánk mutatja, még díszesebb 
edényeiket, lámpáikat is díszítették az edény falára applikált germán 
félfejekkel. (A kurucdombi ásatás folyamán több pozitív, hátul sima 
terracotta-félfej került ugyanis felszínre.) 

3. Bronzszobrocskák. 

A nyugati germánok pannóniai ábrázolásainak harmadik csoportját 
a bronz kisplasztika emlékei alkotják. Utóbb tárgyalt brigetioi agyag
minta arcvonásai, valamint az ugyancsak ismertetett sa variai agyag
szobor phallitikus jellege arra késztetnek bennünket, hogy a M. Nemzeti 
Múzeum néhány, eddig ebben a tekintetben figyelemre nem méltatott 
bronzfejecskéjét a germán-ábrázolások szempontjából is megvizsgáljuk. 



Vessük össze a M. Nemzeti Múzeumnak felfelé vékonyodó, csőszerű 
talapzatból kinövő bronzfejecskéjét (20. kép 3—5 sz.)99 a szőnyi minta 
lenyomatával, a szemeknek ugyanolyan megmintázásával, ugyanazzal 
a duzzadt pofakezeléssel, orrformálással találkozunk. Másrészt a savariai 
agyagszoboréhoz hasonló, rövidre nyírt bajusza van. Mindkét utóbbi 
agyagemlékkel rokon viszont a szakáll-forma : kettéosztott jelen 
esetben és jól gondozottnak látszik. Fülei természetellenesen magasan 
vannak, s mint az ismertetendő dunapentelei kis fejen is, itt is C, illetőleg 
fordított C formájúak. Külön érdeklődést vált ki a fejtető megformálása : 
a haj egyszerűen csak vonalkákkal jelzett, a súlypont a fejtetőn levő 
idegen tárgyon van. A homlok közepe felé irányított phallus látható itt 
a kidudorodó herékkel. Utóbbiak a nyúltagyból kinövő, párhuzamos két 
kidudorodással mintegy négyszöget alkotnak. A nemi szervek ütés folytán 
(rúdra való erősítéskor) ellaposítottak. A phallitikus szimbólum tekin
tetében is kapcsolatot találunk tehát a savariai agyagszobrocskával, ami 
a M. Nemzeti Múzeum bronzának germán jellegét alátámaszthatja. 

Hogy tényleg fejtetőre helyezett phallitikus szimbólumról van szó, 
azt a M. Nemzeti Múzeum egy másik hasonló, sőt azonos rendeltetésű, 
ez esetben hétoldalú hüvelyre helyezett bronzfeje is igazolja. (21. kép.)100 

A phallus a herezacskókkal itt is erősen ellapított a kalapácsütésektől. 
A fej típus erősen elüt ez esetben az eddig tárgyaltaktól : valósággal 
komikus figurának hat. Kgy ugyancsak csupaszképú és nagyorrú, belül 
üres kis bronzfejen (a M. Nemzeti Múzeumban) a homlok jobb oldalán, 
pontosan a germán nodus-t illető helyen látható ugyancsak ellapított 
kidülledő valami, ami ott azonban haj csomónak, a jellegzetes germán 
haj dísznek tartható. (22. kép.)101 Fiatalabb ember feje, a szemek való
színűleg nemesebb fémből voltak a szemüregbe berakva, oldalt a széleken 
mintha keskeny pofaszakáll vonulata látszana. Szája nyitott s így fogai 
látszanak. Germán jellegét az említett haj csomón felül a bal halántékon 
látható, pontosan kerek (szegecsszerű) kidudorodás is alátámasztja. Ily 
kerek jelenséggel, ha bemélyülő formában is, a kétségtelenül germánt 
ábrázoló bronzszobrocskáinknál is találkozni fogunk. 

Germánok karikirozásának divatját illető véleményem1 °2 igazolására 
Alföldi András Martialis-t idézi103 : Persona Germana. Sum figuli lusus 
russi persona Batavi. Quae tu derides, haec timet or a puer. Bzen irodalmi 
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adat teszi lehetővé még két másik in. nemzeti múzeumi 
bronzfejnek104 a barbár-karikatúrák közé való sorolását. 
Utóbbiak még nagyobb eltérést mutatnak az ismert barbár
típusoktól. Minden esetre azonban igen beszédes 
maradványai annak, hogy mily kedvelt tárgya- volt 
a római kisplasztikának itt a Duna mentén is az idegen, 
a rómaiak szemében groteszk, Martialis szerint nevetséges, 
a gyermek szemében pedig egyenesen ijesztőhatású 
barbár alakok mintázása. Miután teljesen meggyőző 
kritériumok arra nézve, hogy ez esetekben is germánok 22. kép. 
lennének az ábrázoltak, nem állanak rendelkezésünkre, Pannómat uiheiyü 

• , , ,1 • ','• '•'»•••'/•'• i -ï kisbronz a Magyar 

eltekintünk azok bemutatásától. A rajtuk mégis eszlel- -Nemzeti Múzeumból. 
hető germán jellegzetességek közül feltűnő az egyik fej 
tetejének közepén lendületes csomóba hátrafésült haj. Idősebb, elől már 
kopasz ember karikatúrájáról lévén szó, ezen jelenségre könnyen 
alkalmazhatók Tacitus szávai : 1QS . . .Apud Suebos usque ad canitiem 
horrentern capillum retro sequuntur, ac saepe in ipso vertici religatur... 

Bzzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy egyes ábrázolásokon a fej
búbon látható hajcsomó — Harald Koethe szerint106 — a hivatásos baj
vívók, különösen az ökölvívók jellegzetes hajviselete. A hivatkozott 
példák azonban erősen elütnek a pannóniai germán ábrázolásokon észlelt 
suebus nodus-tól. 

A pannóniai, helyesebben magyarföldi bronzszobrocskák tanulmá
nyozása két szempontból különösebb fontosságú ; részben a már ismer
tetett egyéb anyagú ábrázolásokkal való egybevetéssel módunkban van 
ugyanis bizonyos jelenségek alapján a germán-viselet két felmerült 
problémáját kissé megvilágítani. 

Az egyik a már említett övkorong (Gürtelplatte) kérdése. Az ős-
germán ruházat ezen tartozéka a római korban szembetűnő módon két, 
egymástól nem messze fekvő dunamenti tábor körüli maradványokon 
jelentkezik. Megtaláljuk —• mint említettük —- a brigetioi dombormű 
középső germánján és a Museum Vindobonense bécsi lelőhelyű, egész 
alakot ábrázoló bronzszobrocskáján (23. kép.)107 A 11 cm magas szob
rocska kétségtelenül applikáció volt valami bútorfélén, miként ezt durván 
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kidolgozott háta is mutatja. Hátrakötött kezű (?) vagy táncoló germánt, 
talán éppen germán foglyot ábrázol a legjellemzőbb népi külsőségekkel : 
meztelen felső testtel, bokáig érő, szűk, csavart nadrággal s suebus eredetű 
germánokra jellemző hajviselettel, a kiálló haj csomóval. Utóbbinak a 
szokatlanabb baloldalon való megjelenésével majd a másik probléma 
tárgyalásánál fogunk foglalkozni. 

Az első kérdés szempontjából bennünket most a nadrágját tartó öv 
alatt, a hastájon látható lapos, kerek szegfej érdekel. Mindenek előtt 
meg kell állapítani, hogy a kerek korongot tényleg szeg, illetőleg inkább 
szegecs módján alkalmazták. Hátsó vége a fényképen is jól látható. Nem 
áll tehát Kennernek a brigetioi kenotáfium tárgyalásánál idézett meg
állapítása, hogy a szeg »nicht ganz durchgeht ; man gewahrt auf der 
Rückseite von dem Ende des Nagels nichts.« Ezzel szemben a szeg 
— miként arról értesültem108 — hátul is szegecs módjára szétlapított. 
Fontos tudomásul vennünk ezenkívül azt is, hogy a szegecs a szobrocs
kával azonos anyagból : bronzból van s azonfelül patinája is ugyanaz ; 
azzal tehát egykorú, egyidőben, egyszerre készült. Kinagyolt háta miatt 
joggal merül fel a kérdés, hogy valaminek, pl. fából készült tárgynak 
az applikációja volt, amely esetben fel kellett erősíteni is a fára. Bitekintve 
attól, hogy egy éppen a test közepében alkalmazott szeg ezt a feladatot 
meg nem oldhatta, mert előbb-utóbb meglazulva a tárgy könnyen elfor
dulhatott eredeti helyzetéből, az antik művészet ilyen brutálisan ható 
megoldást nem ismert. Feltétlenül ellentmond ennek a szegecs hátsó 
fejének a leverése is. Az arc bizarr, de kifejező volta mellett is mozdulatban, 
formában, a musculatura hangsúlyozásában művészi készségről tanús
kodó szobrocskán igen harmonikusan helyezkedik el az öv alatt a korong. 
Annak szegecs útján való kiemelkedőbb, plasztikusabb ábrázolásával a 
kis szobor mestere vagy a minta készítője az ősgermán viseletből, sírokból 
ismert övkorongot (az ú. n. Gürtelplatte-t) akarta érzékeltetni, kihang
súlyozni, miként azt a brigetioi dombormű ismertetésénél is igyekeztünk 
bebizonyítani. 

I t t említjük meg a közeli Carnuntumban lelt szerényebb mellszob
rocskát (a Carnuntumi Múzeumban, Deutschaltenburg), amely időbelileg 
és stílusbelileg egyaránt a következőkben tárgyalandó két bronzfejjel, 
illetve mellszobrocskával tart közeli rokonságot.109 
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23, kép. 
Germánt ábrázoló kisbronz Bécsből. Museum Vindobonense. 

A másik probléma, amely ezen bronzszobrocskák tárgyalása kapcsán 
felmerül, a germánoknak — ábrázolásokból és írókból egyaránt ismert — 
jellegzetes hajviselete körül forog. E tekintetben két emlék: egy brigetioi 
bronzbüszt és egy dunapentelei bronzfejecske szolgáltak meglepő jelen
ségekkel. A két bronzfej a dunai határvonal (limes) felett (a mai Cseh-
és Morvaország területén) lakott markomannok és quádok jellegzetes 
típusait ábrázolja. Ebben a tekintetben a kisbronzok között két leg
értékesebb emléknek tekintendők. Mint a továbbiakból látni fogjuk, a 
körülmények, a tárgyak kora, valamint lelőhelyük arra a megállapításra 
késztetnek bennünket, hogy ezen kis emlékekben a quád-markomann 
háborúk folyamán, illetőleg azok folyományaképen a római művességbe, 
különösen a kisplasztikába beszivárgott új elemet lássunk. Mintha egye
nesen divattá lett volna ebben az időben, a Kr. u. II. század végén a 
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quád-markomann háborúk következtében s ezen germán törzsekkel való 
egyéb kapcsolatokban a fajilag, haj- és ruha viselet szempontjából egy
formán idegenül ható népiségnek az ábrázolása. Aligha tévedünk, ha azt 
merjük állítani, hogy ezen képmások bizonyos helyi típusokat ábrázolnak, 
amely típusok — természetesen régen kialakult minták nyomán — éppen 
itt a Közép-Duna mentén keletkeztek. Ezen állításunkat erősen alá
támasztja egy brigetioi kisplasztikái műhelynek, illetőleg mesternek 
(Romulianus artifex) igazolt működése és az ismertetett brigetioi agyag
minta.110 

A kis bronz-mellkép (24. kép.) Brigetioban (Szőny, Komárom megye) 
került napfényre és jelenleg a M. Nemzeti Múzeumban látható. (I,elt. 
száma 4—1933. 4.).111 Magassága 9-8 cm. A hátul egyenesen, simán 
levágott, belül üres mellrész öt levélből álló kehelyből nő ki. A középső 
levél alatt (valamire való raerősítését szolgáló) ma részben letört nyúlvány 
állott ki. Erőteljes és mégis nyúlánknak ható nyakon ül az érdekes fej, 
amelynek legfeltűnőbb jellegzetessége a rendezetten dús szakáll és a 
barbárjellegű, kétfelől lelógó bajusz mellett a különös hajviselet. A hátulról 
(egészen a tarkóról) előre fésült hosszú haj mint egy sapka borítja a fejet, 
betakarva részben a bal halántékot és a homlokot is. Az így gondosan 
összefogott hosszú haj csomóba kötve azután — sapka-bojt gyanánt — 
csüng le a fejtetőről a jobb halántékon. Ez a keret élénk, de komoly 
tekintetet övez, amelynek szemei határozottan tekintenek fölfelé előre ; 
az orr, bár hegyes, laposan kiszélesedő, húsosak az ajkak, az erős pofa
csontokon itt is jól párnázottak az orcák. A jobb fülkagyló lényegesen 
nagyobb, mint a bal ; a jobb fülcimpa felett, a fülnyílást is elzáró, pálca
szerű, ferde idegen tárgy figyelhető meg : talán egy különös fülönfüggő 
dísz, vagy éppen a germán fajiság megkülönböztető, esetleg az előkelőb
beket illető jelvénye lehet. A nyugodt összhatású mellszobrocska egyál
talán nem kelti bennünk a vad »barbár« benyomását, hanem inkább 
egy javaférfikorban levő komoly, sőt előkelő egyén portréját látjuk benne. 

Ezen kiválóbb kvalitású kisbronz jelentősége abban áll, hogy nem
csak germán típust reprezentál, hanem kétségtelenül egy »személyiséget« ; 
meghatározott, a maga idejében ismert vezető, előkelő germán egyéniséget. 
Olyant, aminőt a császárkor egész folyamán a késő-római időkig — az egy 
Arminius-t kivéve — még a történelemből, az írott adatokból sem isme-
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rünk. Előkelőséget árulnak el az izmos s mégis formás nyakon a fej 
vonásai, tartása, a gondosan megformált hajzat, szakáll és bajusz, a 
beszédes szemek. A meztelen s szintén nemesen formált mellkas levél
kehelyből nő ki : ez is tipikus módja, formája a magasabbrendűek ábrá
zolásának. Mindez művészi készséggel párosul. Szinte elképzelhetetlen, 

24. kép. — Kis bronz-m.ellkép Szőnyböl. Magyar Nemzeti Múzeum. 

hogy az annyi pregnáns és előkelő vonást produkáló kis bronzszobor 
önmagáért vagy önmagában késztilt volna. Ezt az »egyént« előbb nagyban 
mintázhatták meg, életnagyságú szobrát faraghatták meg vagy önthettek 
ki előbb s annak egyik jól sikerült másolata kisbronzban a szőnyi emlék. 
A Vágtorkolattal szemben, Brigetioban joggal gondolhatunk a quádok 
egyik királyi alakjára, akiknek megjelenése itt Maroboduus, Catualda, 
Vannius szereplésével kezdődik. A Kr. u. II . századi marcusi hadjárat 
idejének egyik római műveltségű germán vezérét, annak kifinomult, de 
mégis jellegzetesen germán képmását látjuk a szőnyi kisbronzban. 
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Ugyanez áll azonban a másik emlékre, a dunapentelei (Intercisa) 
kis bronzfejre (25. kép) :112 ugyanazt a nyugodt, előkelő fej tartást és 
arckifejezést találjuk meg rajta. Mindössze csak 4-2 cm magas. Természet
ellenesen hosszú (csőszerű) nyakával tulajdonképpen valami vastárgy 
(valószínűleg kés vagy kulcs) fogantyúja volt. A hüvely szerű, lefelé bővülő 
nyakrészben elrozsdált vas maradéka látható. A hüvely alsó vége két 
bemélyülő vonallal díszített. A hosszúkás arcon (amelyet a hegyes szakáll 
még hosszabbra növel) ugyanaz a markáns kifejezés és ugyanazok a 
jellegzetes, népi sajátosságok figyelhetők meg, mint a brigetioi büsztön. 
Természetellenesen nagyok a (C, illetőleg fordított C alakban meg
mintázott) fülek. Hajviselete is teljesen egyezik a szőnyiével : itt hátulról 
és a baloldalról jobbfelé fésült haj a jobb halánték fölött csomóra kötött. 
A csomó viszont itt jobban simul a fejhez, de így is jól megfigyelhető 
annak csomózása. 

Figyelmen kívül hagyva azon egyezéseket, amelyek utóbbi két 
emléken azok népi sajátságait és stilisztikai kivitelét illetőleg jelentkeznek, 
egy mindkettőn észlelhető különös s eddig másutt nem tapasztalt, vagy 
talán figyelemre nem méltatott jelenségről kell megemlékeznünk, amely 
az emlékek közeli rokonságát még jobban kidomborítani látszik. Míg a 
brigetioi kis bronzbüsztöt meg nem tisztítottuk, ez a fontos jel nem tűn
hetett fel. A fejtetőn elől látható, kb. 5 m/m átmérőjű, bemélyülő kerek 
lyukról van szó. Belsejében töréses a felület, valami kiállhatott tehát 
innen. Hasonló kerek lyukat találunk az intercisai kis fej homlokának 
jobboldalán is, amelynek átmérője arányosan csak 3 %, mélysége pedig 
kb. 1-5 %. 

A már említett karikatúra-fejet leszámítva, ahol hasonlóan kerek, 
de kiemelkedő pont található a bal halánték fölött, ez a különös lyuk 
— tudomásom szerint — eddig csak fenti két esetben volt megfigyelhető. 
Hogy ezen feltűnő jelnek értelmét, jelentőségét kutathassuk, a germánok 
gyakran megtárgyalt népi hajviseletével113 kell előbb röviden foglalkoz
nunk. Tacitus a suebus-okról szólva114 megemlékezik ezen hajviseletről : 
»Insigne gentis obliquare erinem nodoque substringere. Sic suebi a ceteris 
Germanis, sic sueborum ingenui a servis separantur. In aliis gentibus, seu 
cognatione aliqua sueborum seu, quod saepe accidit, imitatione, rarum et 
intra iuventae spatium, apud suebos usque ad canitiem, horrentem capillum 
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1. kép. — A polgári település teljes rajza. (1944. IX. 5-ig feltárt részek). 





retro sequuntur ; ac saepe in ipso solo vertici religatur ; principes et orna-
tiorem habent.« 

Ezen adattal egybehangzóan az ábrázolások általában azt mutatják, 
hogy a fiatalabbak hajuk nagy tömegét ferdén, oldalt fésülve a homlok 
közelében a halánték fölött csomóba kötve viselték. Magának a suebus 
nodus-nak a formája természetesen nemcsak az emberek kora szerint, 
hanem törzsek, területek, korok szerint is bizonyos különbözőségeket, 
változásokat mutathatott. Különbségek keletkeztek azáltal is, hogy egyik-

25. kép. 
Germánt ábrázoló kis bronzfej Dunapenteléről. Magyar Nemzeti Múzeum. 

másik ember ízlésesebben, elegánsabban tudta és akarta elrendezni ily-
f ormán haját : magasabbra vagy alacsonyabbra engedte a haj csomót ; 
a hanyagabbak vagy ügyetlenebbek pedig csak rendetlenül, odavetett 
módon viselték ezt a faji jellegű hajtincset. Gondoljunk e tekintetben 
a zsidók rituális, kétoldali haj tincseinek különbözőségeire : van, aki gon
dosan felcsavarja azokat, másiknál viszont rendetlenül lógnak le. Egy 
bizonyos : a germán nodus csak ott található meg, ahol nincs semmiféle 
fejfedő ruházat.115 Miként a haj csomóba-kötésének az oka tulajdon
képpen gyakorlati volt (a szabad germánokat megkülönböztető hosszú 
haj, különösen harc közben, akadályul ne szolgáljon, tehát csomóba 
kellett kötni), akként a bizonyos korban (főként öregkorban) történt 
haj viseleti változásokat is az élet, a szükség idézte elő. Az öregeknél 
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a nodus azert van hatul, mert elől mar nincs hajuk, vagy sok esetben 
kevés a hajuk. 

Ugyanez az egyszerű, gyakorlati ok ad magyarázatot arra a sokat 
vitatott kérdésre, hogy miért szerepel a csomó hol az egyik, hol a másik 
oldalon. A legtöbb esetben — mint két utóbbi emléken .is — a nodus 
a jobboldalon szerepel s csak kivételes esetben — mint az övkorongos 
bécsi szobrocskán — találjuk azt a baloldalon.116 Ebből lényegbe vágó 
következtetéseket levonni, miként pl. H. Fischer tette,117 hogy »über dem 
rechten Ohr angebrachte nodus die älteste Form« lenne, nem engedhető 
meg. Egyszerűen emberi, alkati okai, megszokások szolgálnak ennek 
magyarázatául. Az emberiség nagyobb része természetszerűleg jobb
kezes. A legtöbb ember ma is bal oldalon választja el haját, hogy a nagyobb 
haj tömeget a jobb (ügyesebb) kézzel fésülje el s a jobbkezével tartsa 
rendben a frizuráját ; a jobbkezes germánnak is könnyebb volt a harcban, 
munkában őt zavaró hosszú haját jobbkezével elrendezni s hogy az 
le ne lógjon, jobbjával csomóba felkötni. Természetesen akkor is voltak 
(kisebb számban minden esetre) balogok, balkezesek, akik ugyanezt a 
műveletet balkézzel a baloldalon végezték el. így érthető a baloldali 
csomónak viszonylagosan ritka előfordulása. Ezen az úton is — még 
pedig akaratlanul — arra a megállapításra kell tehát jutnunk, hogy az 
ábrázolt germánok egyéniségek, meghatározott, sőt ismert személyiségek. 

Semmi határozottat sem tudunk felhozni az ismertetett két szép 
fejen látható homlok-lyukra vonatkozólag. A mai emlékanyag ismeretében 
csak feltételezésekig juthatunk. Talán az ősgermán sírok anyagának erre 
vonatkozó pontosabb megfigyelései hozhatnak teljesen elfogadható magya
rázatot ezen jelenségre. Az egyik magyarázatot talán éppen Tacitus-nak 
fenn idézett adatából meríthetjük : principes et ornatiorem habent. Fischer 
szerint ugyanis »ist der nodus auf den bildlichen Darstellungen eine Aus
zeichnung der Führer.«118 Ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy »weit 
mehre Denkmäler mit Germanen ohne nodus gibt, als mit.« Maga Tacitus 
is különbséget tesz e tekintetben a szolgák és rabszolgák között. »Die 
Trajanssäule redet m. E. mit aller Deutlichkeit — mondja Fischer. 119 

Nur drei oder vier I^eute haben hier den nodus und diese stehen an hervor
ragender Stelle.« »Niemals haben solche, die in Massenkampf stehen, den 
Haarknoten.«120 Furtwängler is azon a véleményen van, hogy csak az 
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előkelőket illeti meg a hajcsomó.121 Fischer felveti egyenesen a kérdést, 
»ob der Haarknoten zur Auszeichnung oder zur Kenntlichmachung 
gedient habe?«122 Ezen véleményeket már az ismertetett szőnyi keno-
táfium domborműve is alátámasztja, amelyen szintén csak a vezetőn, 
a legelőkelőbbnek tűnő germánon látunk nodus-t. Ugyanez a személyiség 
azonban, mint említettük, fej díszszerű szalagot vagy pántot123 visel a 
homlokán, azaz ornatiorem capillum. 

Hz a szalagszerű fejdísz — mint ugyancsak láttuk — az egyik aquin
cumi lepény mintán is előfordul. Ebből kell kiindulnunk, ha a két bronz
fejen levő homloklyuk értelmét keressük : egy homlok- vagy fejdísz 
applikálásának a módja, lehetősége miatt volt szükség a kis szobrokon 
ily bemélyedésre. Oly szobrokon, amelyek előkelő személyiségeket ábrá
zoltak. Schumacher úgy véli,124 hogy a principes et ornatiorem habent-
kitétel »kann auf verschiedenartigen Haarschmuck bezogen werden«, 
s mégis azon a nézeten van, hogy »Tacitus in erster L,inie einen hörner-, 
busch- oder federartigen Auf bau des Haares im Auge hatte.« A mi homlok
lyukaink ismeretében fenti szövegnek ezen magyarázata megdől, mert 
az ilyen ékítmény nem állhatott hajból : e fejeken megvan külön a haj-
ékítmény : a nodus, s megvan a külön fejék alkalmazásának rögzítési 
lehetősége : a homloklyuk is ! 

Ammianus Marcellinus említi125 Chnodomarius-t, az alemannusok 
királyát, »cuius vertici flammeus torulus aptabatur, anteibat cornu sinistrum.« 
Már régen felkeltette ez a torulus az érdeklődést szakkörökben, jelentő
ségét, formáját illetőleg még sem rendelkezünk kielégítő magyarázatokkal. 
Girke megjegyzi ehhez,126 hogy az a feltevés, amely szerint a torulus, mint 
régebben mások s újabban Schumacher hitték, a hajbóbitát (»Haar-
busch«) jelentené, Ammianus szóhasználata alapján fenn nem tartható. 
Megállapítja továbbá Girke :127 »unter den Tuschzeichnungen der Bibel 
von St. Paul erblicken wir bei einem Beamten des fränkischen Hofes eine 
goldgelbe Kopf binde. Vielleicht haben wir uns den torulus des Königs 
Chnodomar dieser Binde ähnlich zu denken.« Müllenhoff a második ide
tartozó Ammianus-hélyre (29., 1., 31 : torulo capiti circumflexo) meg
jegyzi : 128 »Da die Alemannen oder Schwaben die Nachkommen der 
echten Sueben sind, so stellt der torulus des Chnodomar vielleicht das 
dar, was Tacitus an unserer Stelle meint.« 



A brigetioi kis bronzbüsztön nehéz elképzelni egy homlokpántot, 
a lyuknak az elhelyezése ezt teljességgel kizárja. Ez inkább a dunapentelei 
fejecskénél lehetséges, ahol a lyuk a homlok oldalán van. Utóbbinak 
bemélyülése alkalmas lehetett egy díszes keskeny (arany?) pánt elhelye
zésére. 

E kerekformájú jelenségeknek egy másik s elfogadhatóbb magyarázata 
vallási, szimbolisztikus tartalmú lehet. Tudomásunk van a germánoknak 
egy szarvasistenségéről, akit agancs formájával szimbolizáltak a fejen. 
E tekintetben nagyon figyelemre méltó Girke-nek intuitív megállapítása : 
»Es muss einmal eine Zeit und ein Gegend gegeben haben, die diese Kopf
tracht bei den Menschen kannte. Denn der Mensch denkt sich seine 
Götter nur im Anschluss an das, was er auf Erden sieht. Ob aber die 
Germanen Hirschgeweihe als Teile der Kopfbekleidung kannten, ist nicht 
erwiesen. Sehr leicht möglich ist es, dass die Ausbildung des Hirschgottes 
auf keltischem Gebiete erfolgte.«129 Nem szabad tévedésbe esnünk, hogy 
»kelta terület« alatt a pannóniai keltaságot értsük. Ezen kultuszok, mint 
maguk a germán törzsek is, messze nyugaton fekvő kelta területről jöttek, 
gondoljunk csak a kelta Cernunnos-szarvakiSL. Feltehető azonban, hogy 
e kultikus szokások (más germán elemekkel egyetemben) Pannóniának 
kelta vidékein, így pl. éppen Brigetioban (a kelta Breg-ből származik) 
is, legalább átmenetileg, feltűnhettek, felburjánozhattak. Számolni kell ez 
esetben a szarvas-isten kultusza és a szarvakkal ellátott sisakok divatja 
közötti összefüggéssel is. Nem ismeretlenek ugyanis utóbbi sisakok itt 
a Közép-Duna mentén is, mint egy aquincumi díszes sírkő harcosának, 
Castricius-nak két szarvval ékes sisakja is mutatja.130 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a bronzszobrocskák, 
de egyben az összes itt közölt germán ábrázolások ismertetését germán 
nő képmásának a bemutatásával (26. kép)131 zárhatjuk le. Töredékről 
van szó, amely egy nő meztelen felsőtestét ábrázolja a fejjel és részben 
a karokkal. Brigetioban (Szőny) találták, állítólag a Dolichenum leletei
vel.132 Ugyanazzal a magángyűjteménnyel került a Magyar Nemzeti 
Múzeumba (lelt. száma 4—1933. 97.), amellyel az ismertetett kis bronz-
büszt. A 4*7 cm magas bronzszobrocska a mellrészek alatt tört le alsó 
részéről. Hiányzik a bal alkar és a behajlított jobbkar kézfeje. Belül 
üres öntésű. Felülete rétegesen lepattogzó sötétzöldes patinával borított. 
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A kissé balra fordított tej ecsken az arcot 
hosszú haj kereteli, amely hátul termé
szetesen, rendezetlenül omlik, le betakar va 
vállait s részben a hátát is. Éppen ez a 
természetes haj kezelés vagy hajviselet 
- a homlok közepén levő kettéválasztás
nál előre eső kis haj tinccsel— rendkívül 
jellemző a germán nők ábrázolásait illetőleg. 

Mikor először merült fel a gondolat, 
hogy germán nő képmásával van dolgunk, 
a szobrocska típusára vonatkozólag előbb 
negatív bizonyítékokat igyekeztem produ
kálni. A finom ovális arc, a fej kecses 
meghajtása, a ruhátlanság, valamint a 
karok helyzete némileg Venusra vallaná-
nak. Ha a karok magasabbra lendülnének, 
szó lehetne a haját fésülő, befonó, tartó 26- kéP; - ffigahi kùbrom 

. n germán nő ábrázolásával. 
istennőről. A fej tetőn a haj fölött keresztben Magyar Nemzeti Múzeum. 
kiáll egy kis hosszúkás bronztag. Amennyi
ben ezen törési felület lenne, valami kiálló fejékre, pl. Isis-jelvényre gon
dolhatnánk. Ez azonban szélesebb felépítésű diadémmal függ össze, mint 
éppen legutóbb publikált brigetioi Isismellszobrocskáknál is láthattuk. 
(Arch. Ert. 1942., 218. kk. XXVII., t. 4—6.) Azonkívül Isist éppen 
ruhásán ábrázolták, mellén a jellegzetes Isis-csomóval. A fejtetőn kiálló 
tagocska inkább a kis szobor rendeltetésével függhet össze ; valami ilyes
féle célt szolgálhatott a mellbimbók alatt a középen látható lyuk is. A karok 
mozdulata is valószínűleg rendeltetésével lehetett kapcsolatos : talán egy 
kisebb bronzcsoport trofeuma alatt, mellett, ahhoz támaszkodva, egyik 
karjával azt fogva állott vagy esetleg ülhetett. A L,ugdunum Convenarum-
ban lelt, s újabban ismertté vált, germán nőt ábrázoló álló márványszobor133 

pl. trófeum tartozéka volt. Hozzánk közelebb eső, sok tekintetben forrás
közvetítő területről, Aquileiaból ismerünk igen rokonvonású fej et, illetőleg 
mellszobrot trófeum-maradvánnyal szoros kapcsolatban.134 

Már ezen analógiák is kétségtelenné teszik, hogy barbár nőnek, még
pedig germán asszonynak szobrocskájával van dolgunk. A homlokon 
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kettéfésült, s azután természetes rendezetlenséggel leomló haj, különösen 
pedig a homlok közepét élénkítő kis hajtincs, a fej tartása, az arc jellege 
nem hagynak kétséget aziránt, hogy az ábrázolt népiségét a híres firenzei 
ú. n. Thusnelda-típvis135 körében kell keresnünk. Ugyanez a hajviselet ötlik 
szemünkbe egyébként a Gemma Augustea alsó részén (a bal sarokban) 
ülő germán nőn is. Mindezek régebbi, talán még a hellenisztikus művé
szetben, a fogoly gallus nővel kapcsolatban kialakult előképre : a fogoly 
barbár nő megadóan fájdalmas alakjára mennek vissza. A mi brigetioi 
szobrocskánk külön értéke, hogy ezt a típust (esetleg éppen helyi műhely 
produktumaképpen) még a Kr. u. II . század végén is híven megőrizte. 

* 

Mint láttuk, a pannóniai germánábrázolások — kevés kivételével — 
a II. század második felében lezajlott quád-markomann háborúkkal 
vannak egyrészt tartalmi kapcsolatban, vagy azokkal kapcsolatban váltak 
a római művesség tartalmi és díszítő elemeivé. Már régen kedvelt témája 
volt a római művészetnek és iparnak a barbárjellegű, így a germán
alakok ábrázolása. Már Tiberius és Germanicus győzelmei után, majd 
Traianus idejében is a gyűlölt germánoktól való félelem alóli felszaba
dulás érzete válthatta ki ezt a római, s így a provinciális művességben. 
Az éremverésben is megnyilatkozik ez, miként arra Alföldi a germán nő 
szimbolisztikus jelentőségével kapcsolatban rámutatott. A mi esetünkben 
pedig a Marcus-érem ennek tüntető bizonyítéka megkötözött álló ger
mánnal és gyászoló germán nővel. 

Hogy a brigetioi kis bronzbüszt — mint Hekler vélte — az I. századba 
lenne datálandó, fentiek után tarthatatlan. Az adamklissii emlékmű 
basterna-típusaival való rokonsága — mint régebben gondolták — szintén 
nem áll. Az ismertetett emlékek között művészi készség szempontjából 
és tartalmilag is kétségtelenül kimagaslik. Külön értéke, hogy jelleg
zetes fejével, festőién elrendezett hajával és külön esztétikai hatást nyújtó 
nodus-ávdl éppen ezen germántípus legrégibb megmaradt képviselőjéhez, 
a hellenisztikus görög művészet egyik ragyogó emlékéhez, a brüsszeli 
márványfejhez áll legközelebb. Régi tradíciók őrzője tehát, mint a 
császár jelene tes domborművek és lepényminták. 
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Nem kisebb jelentőségűek azonban a többi emiekek sem. A koemlekek 
és az aquincumi lepényminták valóságos történeti dokumentumok: 
a Kárpátok-övezte magyar földön egykor lejátszódott nagyfontosságú 
események, a római birodalom léte szempontjából is jelentős tettek 
dokumentumai. Művészetileg pedig emlékeinkben élénken vetítődik vissza 
a már leáldozóban levő klasszikus művészetnek pannóniai kivirágzása. 

A mi helyi szempontunkból fontos kő-, illetőleg agyag-emlékeink 
mintegy »történelmi dombormüvekként« a germánra támadó római hős 
(császár) jelenetének három típusát is megőrizték számunkra : a gyalogos, 
a lóról támadó és a diadalszekéren vágtató jelenetét. H tény fontosságát 
pedig emeli azon megállapításunk, hogy mindezen ábrázolások egyidőbeu, 
itt lejátszódott események emlékei. 

A többi kisebb, de hasonlóképpen beszédes pannóniai emlék szintén 
amellett tanúskodik, hogy a helyi típusok is hozzájárulhattak a római, 
ez esetben a pannóniai helyi iparművesség gazdagításához. A germán, 
a quadus a római művészetben és művességben nemcsak mint alak, mint 
ethnikum jelentett új, jellegzetes szobortémát, hanem egy mélyen át
ivódott és állandóvá lett dekoratív elemet is. 
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3i Schumacher-Klumbach, Germanendars te l -
lungen4 15., 61 . sz. 
V. ö. erre vonatkozólag G. Behrens, Fibel-
Darstel lungen auf römischen Grabsteinen. 
Mainzer Zeitschr. X X I L , 1927., 51 . kk . 

32 Schumacher-Klumbach, i. m . 35., 142. sz. 
33 Fr iedr ich v. Kenner, Römische Funde in 

Wien 1908—1910. J a h r b . f. Al te r tums
kunde V., 1911., 113. — A szobrocskára 
h iva tkoz ik és képét is közli E . Beninger, 
i. m . 80. — A közölt ké t fényképet 
Polaschek E . dr . lekötelező szívességének 
köszönöm. 

34 Nordische Al te r tumskunde 1897., 275. k. 
35 U. -o . 256. 
36 U. -o . 256. 
37 Az övkorong női r u h á z a t o n való alkal

mazásának módjá t illetőleg 1. Georg 
Girke, Die T rach t der Germanen I . 
Mannus Bibliothek Nr . 23. T. 14—17. 

38 Tudományos Gyűj temény 1820., I . , 54. 
kk . (képekkel). 

Desjardins-Rómer, i. m. 352. sz. (Régebbi 
irodalom.) 
Hampel]., Arch. É r t . 1909., 38., 26. kép . 
Ritterling E. , U.-o. 1927., 71 . k. és 290. 
CIL I I I 3307 = 10285. 

3 9 Die Religion des römischen Heeres 1895., 
43. : »Der Altar k a n n nach Fünfkirchen 
n u r durch einen Sammler verschleppt 
sein.« 

401. m. 43. 
4i Ritterling, Arch. É r t . 1927., 71 . k. 
42 In termezzi 73. 
43 Ritterling, Arch. É r t . 1927., 71 . k. 
44 Először Römer említ i : A Bakony. Győr 

I860., 182. 
Hampel, Budapes t Régiségei IV., 1892., 
68. k. és Arch. É r t . 1910., 315. k. 
Kuzsinszky, A Bala ton környékének 
archaeologiája. Budapest , 1920., 153. k. 

45 Nagy Lajos volt szíves figyelmeztetni a 
kőemlékre, neki köszönöm az a r ra vonat
kozó adatokat is. 

46 Az első germánok Pannóniában. Nyelv
tudomány IV., 1913. Kny. 

47 Das rheinische Germanien in den ant iken 
Inschriften (1914.) : 1885—86., 1888., 
1890—92., 1898., 1900—01., 2259., 2594. 
számok. 

48 Die Germanen in Niederösterreich. 18. 
Ber. d. R.-G. Kommission 1928., 115. kk . 

49 Die Germanenzeit in Niederösterreich 
von Marbod bis zu den Babenbergern. 
Wien, 1934. 

so CIL I I I 13384. 
Hampel, A Magyar Nemzeti Múzeum leg
régibb pannóniai sírtáblái. M. Tud. Akad. 
Ért . a Tört. Tudományok köréből XXL, 
Ív, 1906., 17. sz. 

n Mahler Ede, Arch. Ért . 1906., 157. k. 
és 221. 
Hampel, u.-o. 1906., 263. 
R. Cagnat és M. Besnier, Revue Arch, 
1906., IL, 472. 
Riese, i. m. 1900. sz. 
Thienemann, i. m. 4. k. 

62 Mahler, Arch. É r t . 1907., 143. — A M. 
Nemz. Múzeumban (lelt. sz. 85—1906.). 

53 Kuzsinszky, Budapes t Régiségei V I L , 
1900., 32. k. 
CIL I I I 15163. 
Thienemann, i. m. 6. 

54 W. Kubitschek és S. Frankfurt, Führer 
durch Carnuntum 19236, 22 és 55. 
CIL I I I 4453. 

ss Schön, Arch. Epigr. Mitth. X., 115. 
CIL I I I 10505. 
Thienemann, i. m. 3. 
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A Magyar Nemzeti Múzeumban (lelt. sz. 
48—1882., 2.). 

se CIL III 4279. 
57 Tudományos Gyűjtemény 1818., VI., 33-

CIL HI 3355. — Desjardins-Rómer, i. m-
193. »sz. (Régebbi irodalom.) 
Károly János, Fejér vármegye története 
IL, 1898., 8. 

sa CIL I I I 3424. 
Desjardins-Rómer, i. m. 82. sz. 
Hampel, Arch. Ért . 1909., 38., 27. kép. 
Kuzsinszky, Budapest Régiségei VI., 127. 

59 Ludwig Nagy, Cives Agrippinenses in 
Aquincum. Germania 15., 1931., 260. kk. 
L. Nagy, Ein neues Denkmal der Agrip
pinenses Transalpini aus Aquincum. 
Germania 16., 1932., 288. kk. 
V.-ö. Riese, i. m. 2274., 2276., 2280., 2337. 

6 0 Aquincum helyőrségének újabb feliratos 
emlékei. Tanulmányok Budapest múlt
jából VIII., 1941., Kny. 9. kk. 

6i J. V. Haenfler, Buda-pest, historisch-
topographische Skizzen 1854., IL, 39. 
Desjardins-Rómer, i. m. 175. sz. 
CIL I I I 3576. 
Thienemann, i. m. 5. 

621. m. 4. és 7.-CILIII 3577., 3681., 10513. 
A Magyar Nemzeti Múzeumban. 

es Alt-Celt. Sprachschatz IL, 398. 
64 CIL I I I 180 = 10329. 

V.-ö. Wagner, Die Dislokationen der 
römischen Auxiliarformationen 1938., 16. 

6 5 Szilágyi J., A pannóniai bélyeges téglák, 
87. k.' 

66 Aquincum helyőrségének újabb feliratos 
emlékei. Tanulmánvok Budapest múlt
jából VIII., 1941., 3. 

67 Thienemann, i. m. 4. 
Szilágyi ]., A pannóniai bélyeges téglák, 
85. 

es CIL I I I 11372. 
Thienemann, i. m. 4. 

6 9 CIL I I I 4666. 
Thienemann, i. m. 4. 

70 C. Daicoviciu, Anuarul Inst. de Studii 
Clasice 1928—32., II. , 62. 

7i Arch. Ért . 1938., 45. kk. és 1942., 178. 
72 CIL III 10513. 

Kuzsinszky, Aquincum. Ausgrabungen 
und Funde 1934., 208. k. 

73 Szilágyi J., Aquincum helyőrségének 
újabb feliratos emlékei. Tanulmányok 
Budapest múltjából VIII., 1941., Kny. 
1. kk. 

74 CIL III 3676. 
V.-ö. Nagy L., Budapest története L, 
1942., 556. k. és 575., 88—90. jegyzetek. 

75 Dio Cassius 69., 9., 6. 
76 Alföldi, Budapes t t ö r t éne te I. , 1942., 

346., 250. jegyzet . 
77 Horváth Henrik, Pannóniai-antikelemek 

továbbélése román épületplasztikánkban. 
Pannóniái-Könyvtár 10. 1935., 3. kk. 

7 8 Kuzsinszky, Budapest Régiségei XL, 
1932., 226. kk. 
Schumacher, Germanendarstellungen4 25., 
98. sz. (Kéziratom alapján vette fel 
Klumbach a germán-ábrázolások közé.) 
Alföldi, Laureae Aquincenses L, 1938., 
329., LL t. 

79 Kuzsinszky, i. h. 228. 
so Budapest Régiségei XL, 1932., 237. kk. 

Schumacher,GermanendarStellungen* 25., 
99. sz. (Kéziratom betekintése alap
ján vette fel Klumbach a germán-ábrá
zolások közé.) 
Alföldi, i. h. 328., XLIX. t. 1., L. t. 3. 
és LXIV. t. 3. 

sí Kuzsinszky, i. h. 238. 
82 Alföldi (i. h . 324 . és 328. k.) szerint álló 

helyzetben. 
83 I . h . 324. 
84 Kuzsinszky, i. h . 239. 

Alföldi, i. h . 328., L. t . 3. 
85 I . h . 235. 

Alföldi, i. h. 329., X L I X . t . 2. 
86 Kuzsinszky, i. h . 240. 

Alföldi, i. h. 331., L. t. 1. 
a? Említi Alföldi, Arch. Ért . 1919., 99. 

Kuzsinszky, i. h. 241. 
Alföldi, i. h. 331., LVI. t. 1. 

sa Kuzsinszky, i. h. 241. k. 
Alföldi, i. h. 329. k., DIV. t. 

89 Kuzsinszky, i. h. 232. k. 
Alföldi, 328., XLVIII. t. 

90 I . h . 232. k. 
9i Kuzsinszky, i. h . 234. kk . 

Alföldi, i. h . 329., X L I X . t . 2. 
92 I. h. 13. 
93 I. h. 13. 
94 CIL VI 1014. 
98 Az emlékre Alföldi professzor vezetésével 

1934-ben Dél-Pannóniát tanulmányozó 
archaeológus társaság hívta fel figyelme
met. A leírást Nagy Lajos professzornak, 
a fényképet a tanulmányút ifjúságának 
köszönöm. Rajzos képpel ismertette a 
mécsest : Vjekoslav Celestin, Rimske 
svetiljke iz Osijeka. Vjesnika hrv. archeo-
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Beninger, i. m. 80., 40. kép. 
Paulovics, Mannus 26., 1934., 135. k. 
Schumacher-Klumbach, Germanendar
stellungen4 34., 137. sz. 
A szobrocska tüzetes megvizsgálását 
Horváth Tibor k. kollégámnak köszönöm. 

loskoga drustva. N. S. V., 1901., Kny. 
24. k., 23. kép. 
Kéziratom alapján, niint germánfejet 
említi : Schumacher-Klumbach, Germa-
nendarstellungen4 24., 94. sz. 

96 Nagy L-, Budapest története I., 1942., 
634. k. 

97 Iványi Dóra, A pannóniai mécsesek. 
Diss. Pann. Series 2., 2., 1935., 11. 

os St. Paulovics, Tonform für Germanen-
kopf von Brigetio. . . Serta Hoffilleriaua 
1940., 369., kk., XLH. t. 1. 

99 Paulovics, Serta Hoffilleriana 370., XLII . 
t. 2. — A talapzattal együtt 11-6 cm 
magas bronztárgyat sötétzöld patina 
fedi. Más pannóniai tárgyakkal együtt 
vétel útján került a Magyar Nemzeti 
Múzeumba (lelt. sz. 67—1876., 104.), 
közelebbi lelőhelye — sajnos — ismeret
len. A bázisul szolgáló, 7 cm magas csövet 
fenn és lenn kiálló perem és 2—2 körül
futó, bemélyülő vonal élénkíti. Lenn 
hátul, bútorra vagy kocsira való erősítés 
céljából szeglyuk látható rajta. 

íoo Paulovics, Serta Hoffilleriana 371., X U I I . 
t. 3. — - A bakonyvidéki Mihálydy-
gyüjteménnyel került a Magyar Nemzeti 
Múzeumba (lelt. sz. 42—1902., 18.). 
Az alul letört s a fejnek bázisul szolgáló 
hüvellyel együtt magassága 8-3 cm. 

íoi Paulovics, Mannus 26., 1934., 138. k. és 
u.-a., Serta Hoffilleriana 372., X I J I I . t. 6. 
A 4-8 cm magas töredék kétségtelenül 
Pannóniából származik, mert oly gyűj
teménnyel került a Magyar Nemzeti 
Múzeumba (lelt. sz. 67—1876., 58.), 
amely sorozatban a megadott lelhelyek 
mind pannóniaiak voltak. 

102 M a n n u s 26., 1934., 138. k . 
103 Germania 21., 1937., 96., 5. jegyzet. 
io4Paulovics, Serta Hoffilleriana 371. kk., 

XLIII . t. 4—5. — Mindkettő a Magyar 
Nemzeti Múzeum régi állagából való. 
Az egyik, masszával kitöltött fej, valami 
tárgyról, talapzatról tört le ; a pannóniai 
régiségeket magában foglaló Kis Ferenc-
féle gyűjteményből származik (lelt. sz. 
d—2.). A másik egy maszkszerű bronz
fejecske, illetőleg elülső, belül üres, fele 
egy fejnek, ismeretlen lelőhelyü (lelt. sz. 
C. R. 1909—49. Ismeretlen lelhelyű, 
régebbi szerzemények újabb számozása.). 

los Germania 38. 
íoe Beiträge zur Darstellung von Germanen. 

Germania 21., 1937., 250. kk. 
107 Friedr. Kenner, Römische Funde in Wien 

1908—10. Jahrb. f. Altertumskunde V., 
1911., 113. 

los Fd. Beninger és Horváth Tibor szíves 
közlése. 

íoo Paulovics, Mannus 26., 1934., 133. k. 
Schumacher-Klumbach, Germanendar
stellungen4 27., 110. sz. 

no Bronzbázis felirata : Paulovics, Római 
művésznév Brigetioból. Egyet. Philoló-
giai Közlöny LVL, 1932., 183. kk. és 
Római kisplasztikái műhely Pannóniá
ban. Pannónia 1935., 21. kk. 

m Hekler Antal, Múzeumi és Könyvtári 
Értesítő III. , 1909., 199. k. és Mannus 
1., 1909., 277. kk. Hekler a büsztöt 
I. századinak tartja. Kossinna (Mannus-
Bibliothek 9., 1915., 214.) a II . század 
első felére datálja. 
Paulovics, Mannus 26., 1934., 129. kk. — 
W. Schmid, i. h. 37. 
Schumacher-Klumbach, Germanendar
stellungen4 35., 143. sz. 

112 Paulovics, Mannus 26., 1934., 133. 
Schumacher-Klumbach, Germanendar
stellungen4 28-, 111. sz. 

113 A nodus-xo. vonatkozó antik forrásokra 
nézve 1. : Hermann Fischer, Der germa
nische nodus und Verwandtes. Zeitschr. 
f. deutsch. Altertum 53., 1912., 183. k. — 
Régebbi összeállítás : 
Müllenhof f, Deutsche Alterthumskunde 
IV., 1900., 450. k. — V. ö. még : Fried
rich Kaufmann, Deutsche Altertums
kunde I., 1913., 426., 9. jegyzet, 
A wo^ws-ábrázolásokra s azok irodalmára 
nézve : 
Furtwängler, Intermezzi 67. 
Bienkowski, De simulacris barbararum 
gentium apud Romanos. 1900. 
Moritz Heine, Körperpflege u. Kleidung 
bei den Deutschen. Leipzig, 1903. 

. Kossinna, Germanendarstellungen in der 
antiken Skulptur. Mannus 1., 144. kk. 
Schumacher, Verzeichnis der Abgüsse 
und wichtigeren Photographien'mitTGer-
manendarstellungen. Kat. d. R.-G. Cent-
ral-Mus. 1., 3. Aufl. 1912. 
H. Fischer, fenti műve (Ztschr. f. d. 
Altert. 53., 1912.) 185. kk. Teljesebb, 
Schumachert kiegészítő összeállítás. 
H. Fischer, Eine Germanen-Figur ? Main
zer Zeitschr. 7., 1912., 67. 
Fr. Kaufmann, fenti műve I., 1913., 
422., 7. jegyzet. 
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Kossinna, Die deutsche Vorgeschichte 
eine hervorragend nationale Wissenschaft 
Mannus-Bibliothek 9., 1915., 86. kk. 
Georg Girke, Die Tracht der Germanen 
in der vor- und frühgeschichtlichen Zeit. 
Mannus-Bibliothek 23—24., 1922., I I . 
Schumacher, Aussehen und Tracht der 
Germanen in römischer Zeit. Kultur -
gesch. Wegweiser durch d. R.-G. Central-
Mus. 3., 1922. 
Kossinna, Germanendarstellungen in an
tiker Kunst. Mannus-Bibliothek 50., 
1932., 71. kk. 
Schumacher-Klumbach, Germanendar
stellungen* 1935. 
Harald Koethe, Beiträge zur Darstellung 
von Germanen. Germania 21., 1937., 
250. kk. 
Walther Schmid, Germanische Tracht 
nach den Denkmälern griechischer und 
römischer Kunst. Tracht und Schmuck 
im nordischen Raum 1., 1939., 28. kk. 

114 Germania 38. 
u s Girke, i. m. IL, 88. 
116 Az ábrázolásokat irodalmi utalással 1. 

Girke, i. m. IT., 4. k. 
il? I. m. 189. k. 
us U.-o. 41. es 192. 
ne U.-o. 192. 
lao U.-o. 193. 
121 Intermezzi 71. 
122 I. m. 194. 
123 Ugyanez az eset : Schumacher, Germa

nendarstellungen3 35. — V. ö. Fischer, 
i. m. 188. 

124 Germanendarstellungen3 131. 
125 16., 12., 24. 
126 I. m. IT., 88. 
127 U.-o. IL, 91. 
12 8 Deutsche Altertumskunde IV., 454. 
129 I. m. IL, 92. 
130 Kuzsinszky, Budapes t Régiségei V I L , 

21 . kk . 
« i Paulovics, Mannus 26., 1934., 139. k. 

Schumacher-Klumbach, Germanendar 
stel lungen4 28., 112. sz. 

132 A Dol ichenum {Láng Nándor , Klebels-
berg-emlékkönyv 1925., 93. kk. és Lau-
reae Aquincenses IL, 1941., 165 kk.) 
leleteiből ismertük meg éppen Romulianus 
artifex bronz-kisplasztikus nevét : Pau
lovics, Egyet. Philol. Közi. LVL, 1932., 
183. kk. és Pannónia 1935., 21. kk. 

133 Silvio Ferri, Lugdunum Convenarum. 
Prammenti di un trofeo di epoca Claudia. 
Roma 1932., 5. kk. fig. 5—6., 8—10. 

134 Giovanni Brusin, Aquileia. Guida storica 
e ar t is t ica. . . Udine 1929., 107., fig 62. 

135 C. Göttling, De signis Thusneldae et 
Thumelici. Annali dellTstituto di corris-
pondenza archeologica XIII. , 1841., 58. 
kk. 
U.-a., Thusnelda, Arminius' Gemahlin, 
und ihr Sohn Thumelicus in gleichzeitigen 
Bildnissen. Jena 1843. 
W. Amelung, Führer durch die Antiken 
in Florenz 1897., 10. kk. (irodalom). 
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IvSTVÁN J A R D A N Y I - P A U L O V I C S 

GERMANENDARSTEly lvUNGEN AUF P A N N O N I S C H E N 
D E N K M Ä L E R N 

Diese kurze Zusammenfassung hat sich 
nicht die Behandlung sämtlicher germani
schen Denkmäler auf ungarischem Boden zur 
Aufgabe gesetzt. Vorgeschichtliche germa
nische Funde in grösserer Menge werden wir 
in Pannonién vergebens suchen, da Urheimat 
der Germanen oder eines germanischen 
Stammes dieses Gebiet menials gewesen ist. 

In Grabfunden begegnen wir uns auch 
in römischer Zeit auf ungarischem Gebiet 
und innerhalb der Provinz Pannonién mit 
germanischen Elementen, wie Fibeln, Schild
buckel u. s. w. germanischen Charakters. 
(Anm. i. ung. Text 1. u. 2.) Sie sind doch 
derart von Zierelementen klassischer Tradi
tion übersät, dass wir geneigt sind, in diesen 
den Einfluss germanischer Elemente zu 
erkennen, die in das Römertum eingesickert 
sind. 

Nicht die Germanen allein schöpften aus 
den Quellen der klassisch-römischen Kultur, 
sondern, umgekehrt hat auch das römische 
Kaiserreich Institutionen, Methoden und 
Gebräuche übernommen, ebenso, wie es 
Gewohnheiten und Sitten der hier ansässigen 
Kelten sich zu eigen gemacht hatte. 
(Anm. 3.) 

An dieser Stelle interessieren uns die Denk
mäler der an den Grenzen der Provinz, 
ursprünglich im Gebiete des' heutigen 
Böhmen und Mähren angesessenen Marko
mannen- und Quadenstämme und die 
bedeutend spärlichere archaeologische Erb

schaft des östlichen Germanentums 
Wir sehen unsere Aufgabe in einer Ver
öffentlichung der pannonischen (richtiger 
ungarländischen) Germanendarstellungen, 
bezw. der Denkmäler von vorübergehend 
hier auftretenden germanischen Personen, 
Darstellungen, die auch die römische Kunst 
der Kaiserzeit mit neuen Typen bereicher
ten. (Literatur : Anm. 4.) 

/ . DIE OSTGERMANEN. 

Die Geschichte der aus ihrer Heimat aus
gewanderten Bastarner ist uns wohl bekannt. 
(Anm. 5—8.) Uns gehen an dieser Stelle 
nur ihre Beziehungen zu Pannonién an. 
Es ist anzunehmen, dass die Bastarner im 
römischen Heere als Söldner, später als 
romanisierte Soldaten gediert haben, wie 
wahrscheinlich der Unterzeichner des Mili
tärdiploms v. J. 98., L. Valer(ius) Basterna. 
(Anm. 9.) 

Ostgermanische Beziehungen lassen ver
muten : auf einem Grabstein von Aquincum 
der Aur. Bavila (Anm. 10—11.), auf einem 
dem Silvanus geweihten Altar von Izsa (Cela-
mantia) der Aur. Felica (Anm. 12—13.) 
und der aus Ammian gut bekannte ost
germanische Führer, Frigeridus v(ir) p(er-
fectissimus) dux, eine Persönlichkeit mit 
ostgermanischen Namen, der letzte Vor
kämpfer in dieser Gegend gegen das West. 
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germanentum, gegen die immer drohender 
auftretenden Üuaden. (Anm. 14.) 

Was die Ostgermanen betrifft, handelt 
es sich in Pannonién im Ganzen nur um 
einen kleinen Bronzekopf, (Abb. 1.) in dem 
wir auf Grund der Reliefbilder des Tropaions 
von Adamklissi den Germanentypus der 
Bastarnen erkennen können. (Anm. 15.) 
Das 3-6 cm hohe Bronzeköpfchen kam auf 
demselben Wege, wie die germanischen 
Söldner aus Moesien, aus einer südöstlichen 
Werkstatt nach Pannonién, spätestens im 
2. Jahrhundert. Wir haben in ihm eine Dar
stellung jenes germanischen Stammes, der 
an der unteren Donau und später in den 
markomannischen Kriegen, ferner zur Zeit 
des Probus im Schicksale Pannoniens eine 
Rolle spielte. 

Dies sind schon längst entwickelte »Bar-
baren«-Typen, den die klassische abend
ländische Kultur, das zivilisierte römische 
Leben, des öfteren selbst das Imperium 
Romanum störenden, gefährdenden halbwil
den Völkern angehörige Gestalten mit zottig-
wüstem Äusseren. Sie erscheinen zumeist 
in der Form unterjochter Kriegsgefangenen 
oder Sklaven. »Barbarus« bedeutete dem 
Römer dasselbe, wie »/j gßccQOS« dem Grie
chen : ein minderwertiges Volk und zugleich 
den am meisten geliassten Feind, bei den 
Griechen in erster Reihe die Perser, in 
Rom zuerst die Gallier, später haupt
sächlich die Germanen. Das Wort barbarus 
war übrigens (und dies ist das bezeich
nendste) gleichbedeutend mit Unmensch
lichkeit, Wildheit, Grausamkeit (Rüge in 
RE, Titelwort Barbaroi, S. 2858.). 

Die germanischen Einbrüche in Pannonién 
waren mit schrecklichen Verwüstungen ver
bunden. Infolge der barbarischen germani
schen Kriegsführung blieben verwüstete 
Dörfer, verhehrte und ausgeplünderte Gegen
den, in Brand gesetzte Städte zurück, wie 
uns z. B. die dicke Brandschichte in Brigetio 
zeigt. Die Leiden der rornanisierten Bevöl
kerung dürften ungeheuer gewesen sein. 

Unter solchen Umständen ist es nur allzu 
verständlich, wenn der weise Marcus Aurelius 
die Vernichtung dieses unmensch-lich 

barbarischen Feindes, seine Niederhaltung 
durch »neutrale« Zone, Versanimlungsverbot 
u. dgl. zu seinem Lebensziel erkor. 

Auch die römische Kunst trachtete das 
gefährliche und gehasste Volk seinen 
Charaktereigenschaften entsprechend darzu
stellen. Den Grausamkeiten der Germanen 
gemäss bildete sie von ihnen einen rohen, 
wilden Typ. Dieses Bild war übrigens kein 
falsches, da die ethnischen Züge im Gesichts
typ, in Haar- und Barttracht, in Kleidung 
und Rüstung, wie wir sehen werden, stets 
folgerichtig treu dargestellt werden. Diese 
Tendenz trit t in Pannonién bei der Dar
stellung des geliassten, gefürchteten und 
besiegten Barbaren-Volkes vornehmlich in 
den Genre-artigen Kleinbrouzen zutage. 
Der minderwertige Barbare wird hier oft 
Gegenstand des römischen Spottes. Von 
dem Alpdrucke der Kriegsschrecken befreit 
erwählt die römische Kunst den unter dem 
Trophäum dahinsiechenden germanischen 
Sklaven zu einem ebenso beliebten Thema 
ihres Schaffens, wie seine dem Wunsche 
nach Rache entspringende Bespöttelung 
und sein Lächerlichmachen. 

11. DIE WESTGERMANEN. 

In den Jahren vor Christi Geburt sind 
von den suebisch-germanischen Stämmen 
die Markomannen und Ouaden aus der 
Main-Gegend in die Sudetenländer gekom
men, wo sie dann mehrere Jahrhunderte 
hindurch mit dem pannonischen Römertum 
in ständiger Berührung gestanden sind. 
(Anm. 17.) Vorübergehend haben sich diese 
Germanen auch am Südufer der Donau 
angesiedelt, z. B. unter Maroboduus und 
dem quadischen Vannius. 

Aus Trajans Zeit, vom Anfange des IL 
Jahrhunderts begegnen wir mis in Pannonién 
mit den ersten auf die Westgermanen bezügli
chen Denkmälern. Nach der ziemlich ereignis
losen Zeit unter Hadrian legt eine in Car 
nuntum gefundene Bronzemünze des Anto
ninus Pius mit der Inschrift REX-QVADIS 
DATVS Zeugnis dafür ab, dass die Quaden 
zum Imperium in ein Vasallenverhältnis 
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getreten sind. Bald verändert sich aber die 
Lage. Gleich am Anfang der Regierung des 
Marcus Aurelius, im Jahre 160 brechen hef
tige Kämpfe aus. Im Jahre 166 gelang es 
den Quaden und Markomannen vorüber
gehend in Pannonién einzudringen, 169 
sogar unter Verwüstung der blühenden 
Provinz bis nach Italien vorzustossen. 
Marcus begnügte sich nicht mit ihrer Ver
treibung, sondern rückte über die Donau 
bis auf germanisches Gebiet vor. Wieder
holte Aufstände und Friedensschlüsse wech
selten sich, bis der Kaiser zuletzt die voll
ständige Eroberung des barbarischen Gebie
tes bis zum Karpathenkamm und die Grün
dung der Provinzen Marcomannia, bezw. 
Sarmatia beschloss. An der Ausführung des 
Planes verhinderte jedoch der Tod den 
Kaiser (Anm. 18—19.). 

7. Steindenkmäler, Inschriften. 

Der Grabstein aus Brigetio (Szőny, Kom. 
Komárom) ist eigentlich ein Kenotaphium, 
d. h. ein symbolisches Denkmal eines weit 
von seiner Heimat verschollenen römischen 
Kriegers. (Abb. 2.) Bin wertvolles Denkmal 
der quadisch-markomannischen Kriege nicht 
nur wegen ihrer historisch bedeutsamen 
Inschrift und ihres Gegenstandes, sondern 
auch infolge der künstlerischen Vollkommen
heit der dargestellten Szene. (Anm. 20.) Das 
Reliefbild stellt den gepanzerten Optio dar, 
der nach links ausschreitend im Begriffe 
steht, die Barbaren zu töten. Der eine 
liegt schon erschlagen zu den Füssen des 
Römers, mit seinem in eigenartigen Knoten 
herabfallenden Bart macht er einen bezeich
nend germanischen Bindruck. Die charak
teristischste Gestalt des Reliefs ist die in 
die Knie gesunkene und aus der Bildfläche 
herausgewendete Germanenfigur in der 
Mitte : ein älterer Mann mit allen Eigen
heiten seiner Rasse, in Mantel und Hosen 
gekleidet, am Gürtel mit einem runden, 
später noch zu erörternden Schmuck. Hinter 
dem rechten Ohre ist der charakteristische 
Haarknoten, der germanische Nodus sicht
bar. Hinten in einer zweiten Schichte ist 

eine nach rechts gewandte (fliehende) Ger
manengestalt dargestellt : in der rechten 
Hand hält er eine Danze. Auf einer noch 
tieferen Schicht ist der vierte Germane (nur 
der Kopf) abgebildet. Die beiden letzteren 
haben helmartige Kopfbedeckungen. Das 
polsterartige Gebilde (aus welchem eine 
dünne Stange herausragt) bei dem in die 
Kniee gesunkenen Germanen kann nur ein 
germanisches Feldzeichen : Signum oder 
vexillum darstellen. 

Das Relief stellt also ein Breignis, ein 
scheinbar erdachtes und persönliches Erleb
nis, im Grunde aber eine historische Hand
lung dar, was auch durch die einzig mögliche 
Brgänzung der Inschrift (hello, cum Germanis) 
belegt wird. Bine Untersuchung über den 
Sinn und die Entstellungszeit des Reliefs 
von Brigetio hat, sowohl der gegenständ
lichen wie der stilistischen Beziehungen 
wegen, von den Szenen der Trajans- und 
Harcussäulen auszugehen. (Anm. 21—23.) 
Nach Wegner (Anm. 24.) stellen die kriege
rischen Szenen auf der Trajanssäule Massen-
kämpfe dar, während die Bilder auf der 
Marcussäule eher als Zweikämpfe anzusehen 
sind. Die Beweglichkeit auf unserem Relief 
steht den schwungvollen Bildern der Marcus
säule näher, als den ruhigen Szenen der 
Trajanssäule. In der grossartigen, in mehrere 
Scliichten gegliederten Perspektive dieser 
Gruppendarstellung ist noch der Hauch des 
Klassizismus zu verspüren. Die historische 
Reliefkunst der trajanischen oder eher noch 
der hadrianischen Zeit lebt hier noch un
gebrochen fort. Mit einem solchen Nach
leben haben wir in den provinziellen Werk
stätten immer zu rechnen. Unser Denkmal 
stellt eine mit den Breignissen der Marcus
säule gleichzeitige Szene dar, ist möglicher
weise auch in derselben Zeit entstanden, 
wenn auch nicht ganz unter deren Bmfluss. 
Unser Relief wird durch eine ganze Reihe 
von stilistischen Vorzügen (die Einstellung 
der Haupthandlung mit der vollkommen 
sichtbaren Figur des verklärten Helden und 
des germanischen Führers im Vordergrund, 
die dekorative Anordnung des Kopfes des 
gefallenen Barbaren, vornehmlich aber die 
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geradezu klassische Einfügung der Köpfe 
der im Hintergrund dargestellten Germanen 
in das Bildganze) an die Spitze sämtlicher 
pannonischer Reliefwerke gestellt. (Anm. 
25—29.) 

Epigraphisch war nach der Reinigung 
des Grabsteins deutlich zu lesen, dass das 
wichtige, verstümmelte Wort in der dritten 
Zeile — früher auch [QJuadis gemeint -— 
M ANIS lauten müsse, was nun ganz 
zweifellos nur [Ger]munis heissen kann. 
Die Lesung der Inschrift dürfte demnach 
lauten : 

Ael(io) Septimo opt(ioni) leg(ionis) I 
[ad(iutricis), q'Jui desideratus est 
[bello cum Gerjmanis, qui vix(it) 
[ann(os)  

Der Charakter, die Struktur der ganzen 
Inschrift bestärkt uns in der Annahme, dass 
wir in dem Kenotaphium ein Denkmal aus 
dein quadisch-markomannischen Kriege vor 
uns haben. (Anm. 30.) 

An der Hose des »vornehmen« Germanen 
findet sich vorne in der Bauchgegend ein 
eigenartiger Schmuck. Dieser zeigt die 
Gestalt einer runden, konkaven Scheibe, 
deren Mitte ein Loch aufweist. Dieselbe 
Erscheinung begegnet uns bei einer Bronze
statuette im Museum Vindobonense, welche 
einen mit Nodus geschmückten Germanen 
mit nacktem Oberkörper darstellt. (Anm. 
33.) Die Scheibe ist ein bezeichnender 
Überrest der urgermanischen Kleidertracht, 
die von Söphus Müller beobachtete, sog. 
Gürtelplatte. (Anm. 34—37.) 

Ein dem Virtus und dem Honor geweihter 
(aus Pécs stammender, nach Domaszewski 
nur verschleppter) Altar steht sicherlich 
gleichfalls mit den quadisch-markomanni
schen Kriegen Marc Aureis im Zusammen
hang. (Abb. 3. Anm. 38—43.) Der Dedikant 
L. Ulpius Marcellus war Legat von Pannónia 
Inferior und sein Sitz war in Aquincum. 
Auf der einen Seite steht in voller Panzer
rüstung ein römischer Krieger (nach Doma
szewski Mars) und vor seinen Füssen eine 
liegende Figur. Es handelt sich um einen 
niedergesunkenen, sich auf den rechten 
Ellenbogen stützenden Barbaren, der zu 

dem Krieger hinaufblickt. An seinem im 
Profil wiedergegebenen Kopfe ist das dichte 
Haar und der typisch germanische Bart 
gut zu erkennen. Wenn die Ansicht Furt-
wänglers (Anm. 42.) zu Recht besteht : 
»wo wir Barbaren mit nackten Oberkörper 
und engen Hosen, mit vollem Bart und 
unbedecktem Kopfe finden, haben wir zu
nächst immer an Germanen zu denken«, 
so müssen wir in der niedergesunkenen 
Gestalt einen besiegten Germanen ver
muten. Das wird auch dadurch bezeugt, 
dass bei ihm die germanische Haartracht, 
der Nodus auch ganz deutlich zu erkennen 
ist. Durch den Legaten M. Ulpius Marcellus 
ist der Altar in die Zeit der quadischen 
Kriege um 173 und 177 n. Chr. zu datieren. 
Neben Virtus und Honor wichtig ist die 
Anwesenheit der Victoria an der zweiten 
Nebenseite. 

Die Deutung der Szene eines in der Gegend 
des Balaton-Sees (in Felső Dörgicse) gefun
denen Grabsteines (Abb. 4.) wird durch 
die Kuchenformen aus Aquincum bestätigt. 
(Anm. 44.) Unterhalb der Brustbilder er
scheint zu Ross ein barbarentötender Held. 
Der sich über der hohen Stirne auftürmende 
dichte Haarbusch und der Charakter des 
ganzen Gesichts lässt an Lucius Verus oder 
Marcus Aurelius denken. Der vor ihm in die 
Knie gesunkene Barbar stützt sich mit seiner 
Linken auf einen ovalen Schild, während 
seine Rechte schützend gegen das Pferd aus
gestreckt ist. Sein flehend zum Reiter auf
blickender Kopf weist — wohl infolge der 
Ungeschicklichkeit des Steinmetzen — ein 
breites Gesicht und einen dichten Bart auf. 
An seiner Stirne ist das auch bei dem Relief 
von Szőny konstatierbare Stirnband ganz 
deutlich zu erkennen und, was noch wich
tiger ist, an der rechten Schläfe sieht man 
auch den Nodus. Es unterliegt demnach 
keinem Zweifel, dass wir es auch hier mit 
einem germanischen Gegner zu tun haben. 
(Vergl. die westlichen Bildertypen z. B. im 
Museum zu Worms.) 

Auf einem Kalksteinfragment aus Aquiu) 
cum (zu einer kleineren aedicula gehörig-
ist eine Reliefdarstellung zu sehen. (Abb. 5., 
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Anm. 45.). Auf einem Baume mit abstehen
den kurzen Asten steht ein Tropaion mit 
ausgebreiteten Armen, neben dem Baum
stamme hockt ein nach vorne blickender 
Barbar mit auf der Brust gekreuzten 
(gefesselten?) Händen. Die Figur selbst ist 
bei der starken Abwetzung des Steines nur 
schwer zu erkennen ; das längliche Gesicht, 
der Bart, die Kopfbedeckung, oder der (auf 
der rechten Seite einem Nodus gleichende) 
Haarschopf deuten auf eine Germanen
darstellung hin. Der gefesselte (?) Gefangene 
kann nur ein Germane sein, da die Sarmaten 
in unserer Gegend ganz anders dargestellt 
wurden, wie man aus einer Kuchenform 
von Aquincum ersehen kann. Für die Zeit
stellung weist der Pflanzenschmuck auf das 
Knde des II. Jahrhunderts n. Chr. und wir 
können demnach dieses bescheidenere, aber 
charakteristische Denkmal mit Fug zu den 
oben behandelten Steindenkmälern zählen. 

Über die auf Germanen bezüglichen 
inschriftlichen Denkmäler aus dem römer
zeitlichen Ungarn besitzen wir die erste 
kleinere Zusammenfassung von Tivadar 
Thienemann (Anm. 46.). Einen Teil der 
auf die pannonischen Germanen bezüglichen 
Inschriften bringt auch A. Riese (Anm. 47.). 
Hinsichtlich der germanischen Beziehungen 
im benachbarten Niederösterreich verweisen 
wir auf die zusammenfassende Arbeit von 
Leonhard Franz (Anm. 48.), sowie auf das 
Werk von Eduard Beninger (Anm. 49.). 

Wie wir bei den ostgermanischen Denk
mälern sahen, finden sich auch aus früherer 
Zeit (vom Ende des I. Jahrhunderts) Be
lege dafür, dass Germanen als Söldner 
oder als reguläre Soldaten in den Reihen 
des römischen Heeres, oft schon im Besitze 
des römischen Bürgerrechts, gedient haben. 

Auf einem in Rákospalota (Aquincum 
gegenüber) gefundenen römischen Grabstein 
wird der eine Dedikant L. Val(erius) 
Germanus, der Verstorbene L. Val. Patia (?) 
genannt (Anm. 50.). Aus dem I. Jh. 

Schon aus dem II. Jh. stammt eine frag
mentarische Grabplatte von Intercisa (Duna-
pentele), welche doppelte germanische Be
ziehung aufweist. Der Verstorbene Lentinus, 

Sohn des Prudens, war eques der coh(ors) 
III Bat(avorum). In der fünften unvoll
ständigen Zeile der Inschrift ist aber Germa
nus vex(illariusP) zu lesen (Anm. 51.). 

Ebenfalls aus Intercisa stammt ein frag
mentarischer Grabstein (Anm. 52.), den ein 
möglicherweise [Dojnatus genannter Sohn 
als Erbe und eine Gefrjmaniu, in Wirklich
keit wohl Germania genannte coniux dem 
Vater gesetzt haben. 

Auf einem figuralen Grabstein in Aquin
cum (Anm. 53.) hat die nähere Bezeichnung 
des Ti(berius) Claudiufsj aller Wahrschein
lichkeit nach Ger(manus) geheissen. Dafür, 
dass der Zeilenanfang Ger die Endung von 
[Tunjger gewesen sei — wie bisher ange
nommen wurde — lassen sich keine Beweise 
anführen, da an Stelle des vorgeschlagenen 
Tun im Sinne der Inschrift afnn(orum)] 
stehen müsste. Als entscheidendes Kriterium 
gegen die Ergänzung Tunger spricht aber 
der Umstand, dass, wie wir feststellen 
konnten, vor Ger ein Punkt gesetzt war. 
Vielleicht noch I. Jh. 

Septimius Aistomodius ist auf einem Grab
stein von Carnuntum als rex Germ(anorum) 
angeführt (Anm. 54.). 

M. Aur(elius) Flavus als germanischer 
Dolmetsch, interpres Gefrmanorujm off(i-
cii) co(n)s(ularis) ist auf einem Sarkophag 
in Aquincum genannt Anm. 55.). 

Ein aus der Gegend von Brigetio (Környe 
oder Tata) stammender Sarkophag war für 
die Überreste der Victoria Verina bestimmt, 
die aus domu foro Hadrianensi (nach dem 
Corpus das heutige Voorburg) provincia 
Germania inferiori stammte (Anm. 56.). 

C. Dignius SecundianfusJ, der augustalis 
m(unicipii) Brig(etionis) war, wird auf 
einem Grabstein im Ung. Nat. Museum als 
natione Raet(us) angeführt (Anm. 57.). 

Auf einem (auf das Jahr 267 datierten) 
Altarstein in Aquincum opfern Clementius 
Silvius und Val(erius) Marcellinus hohe 
Würdenträger, municipes ex provincia Raetia 
dem Genius des Kaisers (Anm. 58.). 

Hier erwähnen wir die zwei auf die Kauf
leute aus Köln, Agrippinenses Transalpini 



bezüglichen Inschriften aus Aquincum (Anm. 
59.). 

Bin ebenfalls in Aquincum gefundener 
Stein wurde einem Reiter der legio II 
adiutrix gestellt, der kölnischer Herkunft : 
f. . . dom]o Cl(audia) Ara war (Anm. 60.). 

Stolz bekennt sich als römischer Bürger 
Francus in einer in rythmischer Form ge
schriebenen Inschrift von Aquincum (Anm. 
61.). 

Thienemann versucht auf einer Inschrift 
von Aquincum einen verstümmelten Namen 
[AJmalogerfus] oder [ AJmalogerfnus] zu 
ergänzen und hält ihn auch gegenüber Hol
der, der für keltischen Ursprung eintritt, 
für germanisch. Dies erscheint umso wahr
scheinlicher, als die Inschrift als*Heimatsort 
des Soldaten domo Betau angibt. (Anm. 
62—63.) 

Diese Inschrift lenkt unsere Aufmerk
samkeit auf die Truppenkörper, die von 
Kriegern germanischer Gebieten rekrutiert 
wurden. Das Bataverland des Mündungs
gebietes vom Rhein gab viele Truppen-
körper, die auch in Pannonién und Dacien 
Rolle spielten. (Anm. 64-76. ) . 

* 

In Aquincum, bzw. Óbuda finden wir 
auch aus dem Mittelalter (um die Wende 
des XII . und XII I . Jahrhunderts) ein Stein
denkmal mit der auch aus anderen Denk
mälern bekannten Gestalt eines knieenden 
Germanen (Anm. 77.). Die mit einem Gürtel 
gebundene Hose tragende Gestalt hält 
— der Auffassung des mittelalterlichen 
Steinmetzen gemäss — in beiden Armen 
je einen runden Schild. Ansonsten sind 
die Form und alle Bewegungen des 
Rumpfes, des Hauptes und der Glieder 
schreiend antiken Charakters, und erwecken 
den Kindruck eines unterjochten Germanen. 
Nach Henrik Horváth ist die Darstellung 
der römischen Provinzialkunst entlehnt, 
und wurde wahrscheinlich nach einem Mus
ter verfertigt, das zu seiner Zeit einem 
ähnlichen Typ folgte, z. B. dem der Marcus-
Säule. Die Darstellung habe übrigens einen 
apotropaischen Sinn und die Übernahme 

der klassischen Kiemente sei mit dem 
Geiste des spätromanischen Klassizismus 
zu erklären. Den pannonischen Zusammen
hang beweise auch der Umstand, dass 
in demselben Gebäude, mit völlig überein
stimmender Profilbildung, in sekundärer 
Placierung umgemetzte römische Altarsteine 
zugegen sind. Der Aufmerksamkeit des 
bewussten ungarländischen romanischen 
Klassizismus sind demnach selbst die anti
ken pannonischen Germanendarstellungen 
nicht entwichen. (Abb. 5a.). 

2. Gegenstände aus Ton. 

Die Germanendarstellungen auf den in 
Hinsicht auf Material, Ausmasse und Be
stimmung viel bescheidenem Tondenk
mälern sind deshalb überaus bedeutsam, 
weil auf ihnen sehr häufig das Bild des 
Kaisers angebracht ist. Dieser Umstand ist 
nicht nur als Kriterium der Zeitbestimmung 
von Wichtigkeit. Die Tatsache, dass in 
wiederholten Fällen der dargestellte Kaiser 
ohne Zweifel Marc Aurel ist, die Szene selbst 
dessen Triumphzug nach dem Siege über die 
Germanen darstellt, dient zur handgreiflichen 
Fixierung jener Kreignisse, in Gefolge derer 
die westgermanischen Darstellungen in die
ser Gegend entstanden und Mode geworden 
sind. 

Zwei negative Kuchenformen in Aquincum 
(Abb. 6., 7a—b.). Wenn wir im Kaiser 
Marc Aurel vermuten, müssen wir in dem 
Barbaren einen Germanen erkennen. Das 
Gewand spricht eindeutig hiefür, auch der 
charakteristische Bart fehlt nicht, ja es 
scheint, als ob bei dem Germanen des 
schlechteren Kxemplars unter der Mütze 
auch ein hervorguckender Nodus zu sehen 
sei. (Anm. 78—79.). Neben dem Trophaeum 
des Triumphbogens und im Kreissegment 
unterhalb der Szene die Schilde, Pfeile, vor
nehmlich aber die Blasinstrumente : die 
Kuren sind ausgesprochen germanische 
Kriegsbeute. 

Kin anderer Typus der den Sieg über Barba
ren, Germanen symbolisierenden Kuchenfor-
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men von Aquincum wird von den Darstellun
gen des über den besiegten Feind dahinspren-
genden Kaisers gebildet, der von Victoria 
gekrönt wird. Ein Bruchstück (Abb. 8., 
10—12.) und ein in Stempelform gebliebenes 
Mittelstück (Abb. 9.) mit der Figur des 
Kaisers (Anm. 80—85.) stammen aus dem 
grossen Topf er viertel in Aquincum. Sehr 
charakteristisch ist der fliehende Barbar : 
das Antlitz eines bärtigen, schnurbärtigen 
Kriegers blickt zum Kaiser hinauf ; sein Haar
wuchs ist überaus dicht und scheint von 
der rechten Schläfe in zwei Flechten herab
zufallen. Kr trägt eine Kopf binde (wie der 
»vornehmere« Gegner auf dem Relief von 
Brigetio) und im Nacken ein doppeltes 
Band. Der Kaiser triumphiert — wie nicht 
anders zu erwarten —- selbstverständlich 
über »vornehmere« Gegner, über »principes« 
(principes et ornatiorem habent bei Tacitus, 
Germania 38). Die Masse der Besiegten 
wird durch eine andere Gestalt versinn
bildlicht, welche in der Mitte unter dem 
Bauch des Pferdes liegt. Der mützenartige 
Gegenstand auf dem Kopf (weshalb Alföldi 
ihn einen jazig-sarmatischen Krieger hält) 
darf uns nicht irreführen : es ist nämlich sein 
— germanischer — Schild. Seine Rechte 
hält er nicht, um Lanze zu werfen (wie 
Alföldi meint). In peinlicher Ordnung finden 
sich nämlich neben unseren Barbaren die 
ihnen in ihrer schwierigen Lage entglittenen 
Waffen : je eine Lanze und je ein Schild! 
Der rhombenförmige Schild mit seiner einen 
Spitze sieht wie eine Kopfbedeckung aus. 
Die darunter angebrachte Inschrift M. Ver us 
verrät den Namen des Verfertigers. In dem 
triumphierend dahin sprengenden Kaiser 
vermuten wir Marc Aurel. 

In diese Gruppe gehört auch ein aus 
Ószőny stammende Kuchenform im Kunst-
historischen Museum zu Wien (Anm. 86.). 
In dem Kaiser erkennt auch Alföldi den 
Marc Aurel. 

Aus ószőny kennen wir auch eine andere 
Kuchenform (Abb. 13.). Vor und nach dem 
Pferde des Kaisers marschieren mit Schild 
und Sper ausgerüstete Krieger, alle drei 
tragen einen hutförmigen Helm. Hier ist es 

wieder und ausschliesslich die Kleidung — 
enge, bis zum Knöchel reichende Hosen und 
nackter Oberkörper —, sowie die Bewaff
nung, die zur näheren Bestimmung der 
niedergesunkenen Barbaren dient. Zu seinen 
Füssen ist der rhombenförmige, an seinem 
linken Arm der bekannte ovale Germanen
schild zu erkennen. Die Konzeption der 
Handlung ist dieselbe, wie bei der vorher 
behandelten Kuchenform, neu ist das Auf
treten der Fusskämpfer, doch fehlt die 
Victoria. (Anm. 87.) 

Auf einer ebenfalls aus Aquincum stam
menden Kuchenform (Abb. 14—16.) ist 
innerhalb des Kreisringes auf beiden Seiten 
eine gegen eine in der Mitte stehende Figur 
gewendete oder auf sie blickende Menschen
gruppe dargestellt. Besiegte Völker! Die 
Barbaren sind schwer von einander zu unter
scheiden. Die beiden Gestalten rechts haben 
den germanischen Mantel über die Schulter. 
Ihr Oberkörper scheint unbekleidet zu sein, 
die charakteristischen Hosen sind aber 
(wegen der Beschädigung) nicht feststellbar. 
Doch scheint es, als ob bei der ersten Figur 
die germanische Gürtelplatte angebracht 
wäre. An der rechten Schläfe des einen kann 
sogar der germanische Nodus vermutet 
werden. Die würdevolle Haltung spricht für 
einen vornehmen Führer. Kopfform und 
Haartracht der beiden links stehenden, so
wie der dritten (mittleren) Figur rechts 
stimmen völlig überein. In derselben Tracht 
erscheinen übrigens auch die 4. und 5. 
Figuren auf der rechten Seite. Während die 
Germanen hoch gegürtete Hosen tragen, ist 
bei diesen über einem tunikaf örmigen Unter
kleid ein steifer Mantel zu sehen. Sämtliche 
Gegner des bellum Germanicum Sarmaticum 
treten somit auf diesem Denkmal auf, ebenso, 
wie auf der im Folgenden zu beschreibenden 
Kuchenform. (Anm. 88.) 

Die fragmentarisch erhaltene Kuchen
form von Aquincum (Abb: 17.) stellt auf 
einem Podium den von der Victoria gekrön
ten Kaiser dar. Die vor dem Trophaeum 
stehenden drei Figuren sind Kelten, in der 
knieenden Figur dagegen wollen wir un
bedingt einen Germanen erkennen. (Anm. 
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89.) Der sitzende Kaiser ist unbedingt Mar
cus Aurelius, vor ihm steht nämlich — wie 
auf Münzen — der junge Commodus 
(Anm. 90.) 

Die beschriebenen Scheiben vertreten 
zwei verwandte Stylarten. In eine Gruppe 
gehören die über den am Boden liegenden 
Germanen dahinsprengenden und den galop
pierenden Kaiser (der Stempel) darstellenden 
Kuchenformen. Die Entstehungszeit dieser 
Tonscheibegruppe kann man auf die Jahre 
166—169 n. Chr. einschränken. 

Zu der zweiten Gruppe von Aquincum 
gehören die beiden Formen mit den. Triumph
bogen und das Exemplar mit der Darstellung 
des die Barbaren auf einem Podium em
pfangenden Kaisers. Hier gilt als genaueres 
Kriterium für die Zeitbestimmung die 
Anwesenheit des jungen Commodus. (Anm. 
93.) Wenn wir nicht irren, .so hat der Meister 
von Aquincum dem im Jahre 176 nach der 
Besiegung der Barbaren (Germanen und 
Sarmaten) in Rom veranstalteten Triumph
zug hier ein Denkmal setzen wollen. Wie 
wir wissen, wurde damals dem Marcus in 
Rom ein Triumphbogen errichtet. Diese 
Scheiben sind also erst nach 176 entstanden. 
Die Commodus-Scheibe ist etwas jünger, aus 
der Zeit, als im Jahre 178 der Junge im 
Feldzuge gegen die Markomannen sich im 
Gefolge des Vaters befand. 

* 

Die Hauptszene des Kenotaphiums von 
Brigetio (Abb. 2.) führt uns in noch ältere 
Zeiten zurück. Die Gestalt des verschollenen 
Kriegers mit dem vornehmen Barbaren 
erinnert an die griechischen Grabstelen der 
V—IV. Jh. Das Hauptmotiv mit den zwei 
Gestalten könnte selbst die Fläche einer 
griechischen Metope ausfüllen. Die Motivie
rung der Hauptszene ist ohne Zweifel 
Erbe eines klassisch-griechischen Musters. 
Ihre Einordnung in die Massenszene und 
die Zutaten müssen hingegen schon zum 
römisch-historischen Relief gerechnet wer
den. 

Die griechischen Überlieferungen treten 
auch in der Reiterszene des noch beschei

deneren Grabmales aus Dörgicse (Abb. 4.) 
und noch mehr in den mit der Gestalt des 
Kaisers verzierten Kuchenformen aus 
Aquincum (Abb. 6. und 8.) und Brigetio 
(Abb. 13.) hervor. 

In Bezug auf das Gesagte kann ausser 
den mit Reitergestalten geschmückten Sar-
kophagreliefs als ein überraschend gutes 
Bindeglied ein sich in einer Züricher Privat
sammlung befindliches und nicht genügend 
überzeugend in die Zeit um 100 n. Chr. 
datiertes, in Rom erworbenes Marmorrelief 
(Hansjörg Bloesch, Antike Kunst in der 
Schweiz, Zürich 1943, 127 ff. und 203 ff., 
T. 75.) betrachtet werden. Die am Relief 
dargestellte Szene betrachtet Bloesch als 
eine Schlacht zwischen Römern und Bar
baren schlechthin, ohne die Barbaren näher 
zu bestimmen, obgleich die langbeharten, 
bärtigen Kopftypen, die charakteristischen 
Waffen, der nackte Oberkörper mit dem 
die Schulter bedeckenden Mantel und das 
bis zum Knöchel reichende gedrehte Bein
kleid schon auf dem ersten Blick zweifellos 
auf germanische Barbaren hindetiten. Im 
Mittelpunkte der grossangelegten Handlung 
stehen der am Pferde dahinstürmende, im 
Panzer gekleidete vornehme römische Krie
ger (u. E. offensichtlich ein Kaiser!) und 
der — in diesem Falle vom Rosse — aufs 
Knie niedersinkende, seinen Mantel bereits 
verlorene, behoste Barbare. Die Richtung 
der Handlung geht ebenso von links nach 
rechts, wie auf dem Relief aus Brigetio 
und dem einen berittenen Krieger dar
stellenden Relief aus Dörgicse, ferner auf 
den positiven Abdrücken der erwähnten 
Kuchenmuster. Wenden wir den auf Abb. 9. 
sichtlichen Tonstempel von Aquincum um, 
so sehen wir die gleiche Bewegung, wie am 
Züricher Marmor. Auch die Gestalt des aufs 
Knie niedersinkenden Barbaren ist auf 
unseren obenerwähnten pannonischen Denk
mälern sichtbar, dem römischen Krieger, 
bzw. Kaiser gegenüberstehend, vor oder 
unter dem Pferde desselben. Die pannoni
schen Reliefs und Tonformen dieser Art 
sind fast insgesamt Verkleinerungen, Aus
züge der auch mit diesem Züricher Denkmal 
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registrierten klassischen Schlachtenszene. 
Die natürliche Ursache dieses Umstandes 
ist aber in der gemeinsamen Quelle zu 
suchen, die dem griechischen Boden oder 
dem griechischen Geiste entsprungen ist. 

Hansjörg Bloesch erachtet mit gutem 
Blicke das aus Rom stammende Züricher 
Relief als eine späte Nachblüte des hohen 
griechischen Ethos und erkennt in seiner 
hauptsächlichen Linienführung die Haupt
szene des berühmten Alexánder-mosaiks aus 
Pompeji wieder. Der dahinstürmende römi
sche Reiter (auf den pannonischen Denk
mälern Kaiser) ist das Paar der Gestalt 
Alexander des Grossen am pompejischen 
Mosaik. Seinen Hauptgeguer, den mit dem 
Pferde niedersinkenden, behosten Barbaren 
hat der römische Bildhauer nach Bloesch 
fast unverändert aus dem Mosaik über
nommen. Seine in die Bildfläche gewendete 
Körperbewegung, seine gespreizten Schenkel 
und charakteristisch eingebogene Kniehal
tung sind auf den pannonischen Reliefs 
genau dieselben. Auf den Kuchenformen 
ist der Gegner, der Vereinfachung der 
Szene gemäss, unter dem Pferde zu sehen. 
Auf dem Züricher Relief sind übrigens 
unter dem galoppierenden Reiter ebenso 
zwei gefallene Barbaren dargestellt, wie 
auf der Kuchenform aus Aquincum (Abb. 8.). 

Obgleich Bloesch an dem Züricher Relief 
die flavische Tradition zu erkennen wähnt, 
muss auch er die Einwirkung des trajani-
schen Pormsinnes feststellen. Unsererseits 
glauben wir auch die Pormelemente der 
Marcussäule zu erkennen. Ja wir würden 
selbst die Annahme wagen, dass der aus 
der Stadt Rom stammende wichtige Marmor 
keine einfache Brunuenverkleidung ist, son
dern Zugehör eines grösseren historischen 
Denkmals, z. B. ein Relief, bzw. eine Tafel 
des Marcus-Triumphbogens war, die allen
falls später ganz unorganisch und die Szene 
störend neben einem Vorderbeine des Pferdes 
des Haupthelden durchlöchert und im 
Mittelalter oder in der Renaissancezeit als 
Brunnen Verzierung verwendet wurde. In 
diesem Falle würde die Hauptgestalt auch 
da den Kaiser darstellen. Das Marmor

relief ist jedenfalls ein ausserordentlich wert
volles Bindeglied für die Forschung hellenis
tischer oder selbst klassischer Quellen der 
bescheidenen römischen Kunst in Ungarn. 

* 

Das Museum von Eszék (Osiek) besitzt 
eine Tonlampe (Abb. IS.), auf welcher ein 
Germanen-Kopf dargestellt ist (Anm. 95.). 
An der rechten Schläfe des Kopfes ist auch 
der charakteristische germanische Haar
knoten vorhanden, er steht wie ein Horn 
hervor. Das sehr ausdrucksvoll modellierte 
Gesicht, sowie die ebenfalls überaus be
zeichnende Haarbehandlung erleichtern uns 
wesentlich die Zeitbestimmung der Tou-
lampe. Schon die Form devs Brennteiles der 
Lampe verrät, dass wir es mit einem frühen 
Typus zu tun haben. Man findet grosse stylis
tische Übereinstimmung mit den auf der 
Trajanssäule abgebildeten Germanen. Vor 
allem weisen der Gesichtsausdruck, die sor
genvolle Stirne und vornehmlich das mehr
weniger ungeordnete, in die Stirne gezogene 
Haar so frappante Übereinstimmungen mit 
den Germanenköpfen der Trajanssäule auf, 
dass wir gerade das Gefühl haben, unser 
Köpfchen sei einfach von dort herausgenom
men. vSo haben wir es mit einer um die 
Wende vom ersten zum zweiten Jahrhun
dert entstandenen Germanendarstellung zu 
tun. Wir haben Beweise über einen Export 
aquincumer Ton ware nach Mursa (Eszék), 
mit Recht können wir demnach die "Werk
statt der Tonlampe auch nördlicher suchen, 
wo der Verkehr mit den Quaden unmittel
bar war. 

Die Statuette eines Sklaven, Barbaren 
aus Ton wurde neulich bei den Ausgrabungen 
in Savaria (Szombathely) 1938—41 gefunden 
(Abb. 19.). Der Verfertiger hat auch pria-
pische Motive hineingemischt. Das Gesicht 
spricht für einen germanischen Sklaven, die 
Kleidung besteht scheinbar nur aus Hosen. 
Die Statuette ist mit Glasur überzogen 
worden. Entstehungszeit : Ende des IL, 
Anfang des I I I . Jahrhunderts. 

Eine kleine Tonform, die zur Herstellung 
vön Germanenköpfen diente, kam 1934 in der 
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Legionsziegelei, bzw. Töpferei von Brigetio 
zum Vorschein (Abb. 20. 1—2.). Es ist 
der Vorderteil eines Kopfes. Das Haupthaar 
ist oben an der Stirne von links nach rechts 
gekämmt und oberhalb der linken Schläfe 
in einem Knoten, dem für die germanischen 
Sueven so bezeichnenden Nodus zusammen
gebunden (Anm. 98.). Die Tonform ist ein 
sehr wichtiger Beweis dafür, dass die Ger
manenbildnisse, bzw. Kleinbronzen hier 
an der mittleren Donau entstanden sind. 

3. Bronzestatuetten. 

Die dritte Gruppe der pannonischen Dar
stellungen von Westgermanen wird von der 
bronzenen Kleinplastik gebildet. Die eigen
artige Behandlung der Gesichtszüge der 
erwähten Tonform lässt uns einige Brouze-
köpfchen imUng. Nat. Museum alsGermaiien-
köpfe erkennen. Hieher gehören die Bronze-
köpfchen Abb. 20., Nr. 3-5. und Abb. 21-22. 
zum Teil mit phallitischen Symbolen (xAtim. 
99—101.). Zur Bestätigung der Vermutung, 
dass auch karrikierte Germanendarstellun
gen vorliegen, zitiert Alföldi (Anm. 102—103.) 
eine Martialstelle : Persona Germana. Sum 
figuli lusus russi persona Batavi. Quae tu 
derides, haec timet ora puer. Nach Harald 
Koethe (Anm. 106.) ist der Haarbusch in 
der Mitte des Scheitels die charakteristische 
Haartracht auch der Berufskämpfer, vor 
allem der Paustkämpfer. Die von ihm an
gebrachten Fälle sondern sich aber von dem 
au pannonischen Germanendarstellungen 
festgestellten suebischen Nodus ab. Die 
älteren Männer mit vorne haarlosem Scheitel 
trugen den Nodus natürlich auch in der 
Mitte, wie auch Tacitus berichtet (Anm. 
105.) : . . . apud Suebos usque ad canitiem 
horrentem capillum retro sequuntur, ac saepe 
in ipso vertici religatur . . . 

Die Untersuchung der Bronzestatuetten ist 
aus zwei Gründen von besonderer Wichtig
keit. Zum Teile ist es auf Grund des Vergleichs 
mit den behandelten Germanendarstellungen 
aus anderem Material gelungen, nach Mass
gabe gewisser Erscheinungen zwei auf die 

germanische Tracht bezügliche Probleme 
etwas näher zu beleuchten. 

Die erste ist die Frage der »Gürtelplatte«. 
Wir finden sie bei der mittleren Germanen
figur des Reliefs von Brigetio und bei der 
ganzfigurigen Bronzestatuette wiener Pro
venienz im Museum Vindobonense (Abb. 23. 
Anm. 107.). Die ungewohnte Anbringung 
des suebischen Haarknoten an der linken 
Seite ist auf linkshändige Personen zurück
zuführen. Vom Gesichtspunkte des ersten 
Problems müssen wir feststellen, dass die 
runde Scheibe unterhalb des Gürtels auch 
als Nagel, bzw. als Niete aufzufassen ist. 
Der Nagel, nach Kenner, »nicht ganz durch
geht ; man gewahrt auf der Rückseite von 
dem Ende des Nagels nichts.« Doch, der 
Nagel ist hinten in der Art der Nieten 
niedergehämmert (wie mir die Herren Ed. 
Beninger u. Tibor Horváth freundlichst mit
geteilt haben). Die Scheibe ist aus demselben 
Material, mit derselben Patina, wie die Sta
tuette selbst, förmlich und plastisch stimmt 
sie mit ihr völlig überein. Wir haben also in 
ihr die aus der urgermanischen Tracht be
kannte Gürtelplatte zu betrachten. 

Die bescheidene kleine Bronzebüste aus 
Carnuntum (Anm. 109.) weist mit den be
handelten zwei Büstchen nahe Verwand
schaft auf. 

Das zweite Problem liegt in der charakteris
tischen - - durch Darstellungen und Autoren 
bezeugten — germanischen Haartracht. 
In dieser Hinsicht bieten zwei Denkmäler : 
eine Bronzebüste von Brigetio und ein 
Bronzeköpfchen von Intercisa überraschende 
Erscheinungen. Die zwei Bronzeköpfe 
stellen die charakteristischesten Typen 
der Markomannen und Quaden dar, sind 
diesbezüglich die wertvollsten Denkmäler. 
Die Umstände, Zeit und Ort ihres Vor
kommens geben uns Bescheid darüber, dass 
wir in diesen kleinen Objekten ein im 
Verlaufe der quadisch-niarkomannischeii, 
Kriege in die römische Kunstindustrie 
speziell in die Kleinkunst, eingedrungenes 
neues Element zvi erkennen haben. Einem 
schon lange ausgebildeten Vorbild folgend 
sind sie gewissermassen lokale Germanen-
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typen, die hier an der mittleren Donau ent
standen sind. Diese Behauptung scheint z. B. 
durch das gesicherte Bestehen von Klein
kunstwerkstätten, bzw. der Tätigkeit eines 
Kleinplastikers (Romulianus artifex) in 
Brigetio (Anm. 110.) bewiesen werden zu 
können. 

An der schönen Bronzebüste aus Brigetio 
im Ung, Nat. Museum (Abb. 24. Anm. 111.) 
ist die am meisten auffallende Eigentüm
lichkeit neben dem wohlgeordneten, üppigen 
Spitzbart, und dem barbarisch wirkenden, 
herabhängenden Schnurbart die sonderbare 
Haartracht. Sie bedeckt haubenartig den 
Scheitel, und das zusammengefasste Haar
büschel hängt dann an der rechten Schläfe 
in einem schönen Knoten gebunden herab. 
Aus diesem Rahmen schaut uns ein Gesicht 
von düster lebhaftem Ausdruck entgegen : 
es erweckt nicht den Bindruck eines wilden 
»Barbaren«, sondern eines überlegten, be
jahrten, — man kann sagen — vornehmen 
Mannes. Es ist die Darstellung einer ge
wissen Persönlichkeit, eines vornehmen ger
manischen Individuums, das uns sonst his
torisch unbekannt ist. Dem Vág-Plusse gegen
über, in Brigetio können wir mit Recht an 
eine königliche Gestalt der Quaden denken, 
deren Reihe hier mit Maroboduus, Gatualda 
und Vannius anfängt. Die Statuette stellt 
wahrscheinlich einen römisch geschulten, 
feineren germanischen Führer der Zeit des 
Feldzuges Marc Aureis dar. 

Dasselbe gilt von dem Bronzeköpfchen 
aus Dunapentele ( Intercisa) : dieselbe ruhige 
Kopfhaltung und derselbe Gesichtsausdruck 
ist hier zu finden (Abb. 25. Anm. 112.). Das 
längliche Gesicht hat denselben markanten 
Ausdruck und dieselben charakteristischen 
Eigentümlichkeiten, wie die Büste von 
Brigetio. Auch die Haartracht ist dieselbe. 
Doch ist eine besondere, merkwürdige 
Erscheinung an den Bronzen festzustellen, 
die die Verwandschaft derselben noch mehr 
verengt : bei der Büste von Brigetio oben 
in der Mitte des Scheitels befindet sich ein 
rundes Loch von cca 5 mm Durchmesser ; 
am Köpfchen von Intercisa ist etwas seitlich 
an der Stirne vor dem Haarknoten auch ein 

kleines rundes Loch (3 mm Durchm.) zu 
konstatieren. Dieses eigentümliche Loch 
kommt — meines Wissens — in so auf
fälliger Weise nur bei diesen zwei Köpfen 
vor. Zur Erklärung desselben können wir 
nichts gänzlich Bestimmtes vorlegen, mehr 
sind wir nur auf Vermutungen angewiesen. 
Die eine Erklärung kann mit einer Stelle 
des Tacitus : capillum . . . . . principes et 
ornatiorem habent zusammenhängen (Anm. 
114.). Der vornehme Germane am Relief 
von Brigetio trägt ausser dem Nodus (Anm. 
113.) an seiner Stirne ein kopfschmuck
artiges Band, oder einen Reifen. Dieser 
bandförmige Kopfschmuck ist auch auf einer 
Kuchenform in Aquincum zu sehen. Das 
Stirnloch könnte also mit der Anbringung 
eines Kopfschmuckes erklärt werden. Der 
Schmuck, aber auch selbst der Nodus, 
kommt nur den Vernehmen zu (Anm. 
118—122., 124.). 

Ammianus Marcellinus berichtet uns von 
dem Alemannenkönig Chnodomarius, »cuius 
vertici flammeus torulus aptabatur, anteibat 
cornu sinistrum« (Anm. 125.). An anderer 
Stelle spricht er von einem torulo capiti 
circumflexo (29, 1, 31). Nach Girke und 
Müllenhoff (Anm. 126—128.) können wir 
in diesem Torulus eine (goldene?) Kopf binde 
erkennen. 

Eine andere Erklärung dieser Erscheinun
gen am Kopf kann religiöser, symbolischer 
Art sein. Wir wissen von einem Hirschgott 
der Germanen, der durch ein Geweih am 
Kopf symbolisiert wurde. Man wird mit 
einem Zusammenhange zwischen dem Hirsch
gott-Kult und den Hörner-Helmen rechnen 
können. Letztere waren hier an der mittleren 
Donau nicht unbekannt, wie uns der pracht
volle Grabstein aus Aquincum des mit zwei -
hörnigem Helm dargestellten Castricius 
zeigt (Anm. 129—130.). 

Die Germanendarstellungen schliessen wir 
mit einer Bronzestatuette aus Brigetio ab, die 
das Bild einer germanischen Frau trägt 
(Abb. 26. Anm. 131—132.). Bei der Deutung 
der Statuette müssen wir von der unregel
mässig herabfallenden, barbarisch wirkenden 
Haartracht und in erster Linie von dem in 

279 



der Mitte der Stirne sichtbaren Haarbüschel 
ausgehen und die Analogie in der berühmten, 
sog. Thusnelda in Firenze suchen (Anm. 135.). 
Es sind Erscheinungen, die dafür sprechen, 
dass wir es mit einer zum Trophaeum 
gehörigen germanischen Sklavin-Darstellung 
zu tun haben (Vgl. die Analogien : Anm. 
133—134.). * 

Die pannonischen Germanendarstellungen 
stehen mit wenigen Ausnahmen mit den 
quadisch-markomannischen Kriegen vom 
Ende des 2. Jahrhunderts in gegenständli
cher Beziehung und sind hiedurch zu 
inhaltlichen und dekorativen Elementen der 
römischen Kunst geworden. Dass die Büste 
aus Brigetio in das I. Jahrhundert zu datieren 
wäre (wie Hekler meinte), ist nach dem 
Gesagten unmöglich. Eine nahe Verwand
schaft mit den Bastarner-Typen am Monu
ment von Adamklissi — wie früher ange
nommen — ist auch nicht vorhanden. Unter 
den aufgezählten Denkmälern kommt der 
Büste von Brigetio künstlerisch und inhalt
lich eine besondere Bedeutung zu. Sie steht 
am nächsten dem ältesten erhaltenen Ger

manentypus, einem der köstlichsten Denk
mäler der griechisch-hellenistischen Kunst 
überhaupt, dem berühmten Marmorkopfe 
von Brüssel. 

Doch sind auch die übrigen Denkmäler 
nicht weniger bedeutsam. So sind die Stein
denkmäler und die Kuchenformen von 
Aquincum wahrlich historische Dokumente 
für die hochwichtigen Ereignisse, die sich hier 
auf der von den Karpathen-umgrenzten unga
rischen Erde einst abgespiegelt haben und 
die für den ganzen Bestand des Römer
reiches von Belang waren. Künstlerisch 
aber spiegelt sich in diesen Denkmälern die 
pannonische Nachblute der schon langsam 
dem Verfall entgegengehenden klassischen 
Kunst wider. 

Alle diese Darstellungen zeugen dann dafür, 
wie die römische Kunst, speziell die provin-
zialrömische Kleinkunst, durch sie doch mit 
frischemDarsteliungsinhalt bereichert wurde. 
Der Germane, der Quade bildete, dabei 
nicht nur als Bildnis ein neues charakteris
tisches Thema der römischen Kunst, sondern 
auch ein neues dekoratives Element. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. — Kleinbronze im Ungarischen Nationalmuseum. 
Abb. 2. - Grabstein aus Ószöny. Im Ung. Nat. Museum. CIL III 10.969. 

Abb. 3. — Altarstein des L. Ulpius Marcellus legátus. Im Ung. Nat. Museum. CIL 111 10.285. 

Abb. 4. — Grabstein aus Felső-Dörgicse. Im Ung. Nat. Museum. 
Abb. 5. — Steindenkmal im Museum von Aquincum. 
Abb. 5a. — Pfeiler-Basis der mittelalterlichen Kirche in Ó-Buda, Calvin Gasse, mit 

G er manendar Stellung. 

Abb. 6. — Ausgegossene Kuchenform, mit dem Triumph des Marcus Aurelius. Im Museum von 
Aquincum. 

Abb. 7. — Germanendarstellungen auf Kuchenformen aus Aquincum. Im Museum von Aquincum. 

Abb. 8. — Bruchstück einer Kuchenform im Museum von Aquincum. 

Abb. 9. — Stempel zur Verzierung von Kvichenformen mit Reiterbild des Marcus Aurelius. 

Abb. 10. — Teil einer Kuchenform mit Germanendarstellung. Im Museum von Aquincum. 
Abb. 11. — Teil einer Kuchenform mit Germanendarstellung. Im Museum von Aquincum. 

Abb. 12. — Zeichnung der Abb. Nr. 11 mit der Signatur des Meisters. Im Museum von Aquincum. 
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Abb. 13. — Bruchstück einer Kuchenform aus der Milch-Sammlung in Komárom. Im Ung. Nat. 
Museum. 

Abb. 14. — Bruchstück einer Tonscheibe aus Aquincum. Im Museum von Aquincum. 
Abb. 15. — Bruchstück einer Tonscheibe aus Aquincum. Im Museum von Aquincum. 

Abb. 16. — Bruchstück einer Tonscheibe im Museum von Aquincum. 
Abb. 17. — Kuchenform aus Aquincum. Museum von Aquincum. 
Abb. 18. — Tonlampe aus Eszék mit Germanenkopf. Museum Osijek 

Abb. 19. — Tonfigürchen aus S avaria. 
Abb. 20. — 1-2. Tonform mit Germanenkopf aus Szőny. — 3-5. Phallitisches Bronzeköpfchen 

auf Röhrenpostament. Im Ung. Nat. Museum. 

Abb. 21. — Bronzeköpfchen aus Pannonién. Ung. Nat. Museum. 
Abb. 22. — Kleinbronze aus Pannonién im Ung. Nat. Museum. 
Abb. 23. — Kleinbronzc eines Germanen aus Wien. Museum Vindobonen.se. 
Abb. 24. — Büste aus Szöny. Kleinbronze im Ung. Nat. Museum. 
Abb. 25. — Germanenkopf aus Dunapentele. Kleinbronze im Ung. Nat. Museum. 

Abb. 26. — Kleinbronze einer Germanin aus Brigeiio. Ung. Nat. Museum. 
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NAGY LAJOS 

ZÖLDZOMÁNCOS RÓMAI DISZTÁL BUDÁRÓL 

ADATOK A PANNÓNIAI ZOMÁNCOS KERÁMIÁHOZ 





1. kép. — Zöldzománcos dísztál Budáról. 

Budapest déli határán, közvetlen Albertfalva előtt, a Duna mellett 
szántás közben 1943. év tavaszán szórványosan két díszes római edényt 
találtak. A Régészeti és Ásatási Intézet mentette meg a föld tulajdono
sától, Kincses Jánostól, megvéve a leletet. (I^elt. szám Aqu. Múz. 1943/21.) 
Az egyik egy kis vörösanyagú és yörösfestésű serleg, mely szatírfej et 
ábrázol. Ezzel a darabbal rokonpéldányt találtak a papföldi fazekas
telepen s mind a kettő a Pacatus-féle műhelyben készült. A másik darab 
egy relief ékes, zöldzománcos dísztál. (1—2. kép.) A 3. képünkön a tál 
kiterített képét adjuk D'Isoz Emil új körfotós eljárásával.1 

Darabunk sajátos alakjánál, technikájánál fogva külön is figyelemre 
tart számot, mert tartományunkban, Pannóniában ez a típus még csak 
egy teljes példánnyal van képviselve. Formára elütnek az ismeretes dísz
edényektől. Elsősorban a terra szigillátákra gondolunk, mind a nagyságra 
vele megegyező félgömbalakú tálakra (Dragendorff 37. forma), mind 
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Il W-

2. kép . — A budai dísztál díszítése. 

ezeknek előzményeire, a megtört falú Drag. 29. típusokra, melyekkel 
azonban edényeinknek semmi kapcsolatuk nincsen. Díszes konyhaedény 
áll előttünk, mely forma tartományunkban a durva edényeken sem 
található fel, hacsak nem gondolunk itt á háromfülú és kiöntős darabokra.2 

Az edény magassága 11 • 3 cm, szájátmérője 12-6 cm, talpátmérője 
5-2 cm. Már az első tekintetre a fémtechnika utánzását ismerjük fel benne. 
Erre utal a talp éles kiképzése, az edény testének kettős törése, részben 
díszítése, de maga a zöldzománcos bevonás is. Megerősíti ezt a megálla
pításunkat az edény keresztmetszete is (4 kép). Díszítése felső részén 
félholdas vagy patkóalakú térkitöltő elemek sora. Ez a zománcos dísz
edények általános díszítő motívuma.3 A tál alsó részét növény díszítés 

2S(Í 



3. kép. — A budai zománcos tál kiterített képe. D'Isoz Emil felvétele. 



A budai és kiskőszegi tál keresztmetszete. 

foglalja el. Ez az edény aljánál kiinduló, kétszer ismétlődő indákról 
elágazó levelekből és virágdíszből áll. Szőlővenyige, levelek, fürtök vilá
gosan felismerhetők. Az edény egyik oldalán egy kis nyúl is szerepel 
az indák alján, mint egyetlen figurális elem. Ezen díszes mező felső 
lezárása egy sor elrontott »futó kutya«. Az edény testének alsó részén 

5. kép. 
A mursai Pacatus-mühely indadíszes darabja. 

(Osijek, Városi Múzeum.) 



6. kép. 
Zománcos fedő töredéke Aquincumból. 

ornamentális díszek sora mint le
záródísz nem szerepelt. Ha a tál 
díszítését vizsgáljuk, nagy rokon
ságot találunk a papföldi Pacatus
gyár szőlőindás táljaival.4 Ez a 
gyár Mursán, a mai Osijeken is 
működtetett egy fiókot.5 

A vörös terra szigillátákat 
készítő gyár (Pacatus) és darabunk 
műhelye között kapcsolatnak 
kellett fennállnia. Hz egyrészt 
működésük korának időbeli egye
zésére, másrészt az egyes díszítő 
motívumok közös forrásából való származásra vonatkozik. Az 5. képünkön 
bemutatunk egy jellegzetes indadíszes tálat, melyet Pacatus nevével is 
jelzett és a mursai gyárából származik. 

Zománcos díszedényünk nyílása és peremének kiképzése elüt a nyu
gati és a pannóniai terra szigilláta tálakéitól. Fedő kívánkozik a tetejére, 
de ilyen nem került elődarabunk
kal együtt. Arra nézve, hogy milyen 
lehetett, az Aquincumi Múzeum 
szórványos ásatásaiból kikerült 
apró zománcos fedő töredékei utal
hatnak. (6. kép.) Ezek díszítése 
olyan holdsarló alakú díszekből 
és pontokból áll, aminőket tálunk 
felső részén már említettünk. így 
most már világosan áll előttünk 
egy zöldzománcos dísztál teljes 
egészében és az eddig kellően meg 
nem magyarázható zománcos fedők 
szerepét is tisztázhattuk. 

A terra szigilláta-gyárakban 
alig találhatunk fedőket. liehet, 7. kép. 

' „ •• Az aquincumi Pacatus-műheh fedője. 
hogy fedokül CSak egyszerű durva (Aquincumi Múzeum.) 

Budapest Régiségei XIV. 



8. ko]). — Zománcos dísztál Kiskőszegröl. (Magyar Nemzeti Múzeum.) 

konyhafedőket használtak.6 A legkorábbi fedőt díszítés nélkül Haltern 
I. századi korai terra szigilláta anyagában találhatjuk.7 Annál nagyobb 
feltűnést keltett, hogy a papföldi fazekastelep anyagából Kuzsinszky 
két darabot is ismertetett mint mintákat, s az egyik Pacatus nevével 
volt jelezve.8 (7. kép.) Egy kis töredék az eszéki Pacatus anyagban is 
előfordult, mester jelzéssel együtt.9 

A Pacatus-fedők félgömbalakú Drag. 37-es alakú tálakhoz tartoztak 
s ezért nagyobbak is, mint a zománcos fedők és díszítéseik is Pacatus 
készletéből valók. A zománcos díszedény nyílása kb. fele nagyságú 
a Drag. 37. tálak szájához képest. 
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9. kép. — A kiskőszegi tál díszeinek kiterített képe. D'Isoz Emil felvétele. 



Zománcos tálunk korának, műhelyének meghatározására útbaigazí
tást Pannónia különböző lelhelyeinek zománcos anyagával való egybe
vetése adhat. 

Típusban, technikában közel áll új darabunkhoz ä Magyar Nemzeti 
Múzeum kiskőszegi tálja.10 (8. kép.) A tál kiterített képét a 9. képünkön 

10. kép. — Töredék a sisciai gyárból. (Zagreb, Horvát Nemzeti Múzeum.) 

adjuk (D'Isoz után). Az edény keresztmetszetét egymás mellett hozzuk 
a budai darabbal a 4. sz. képünkön. Ha a díszítéseket vesszük tekintetbe, 
azonnal megállapíthatjuk, hogy ez a tál nem attól a mestertől származik, 
aki a budai lelhelyű darabot készítette. 

Budai leletünk a Mursán és Aquincumban dolgozó Pacatus köréhez 
kapcsolódik. A kiskőszegi tál viszont egy olyan zománcos edényeket 
készítő műhelyből került ki, melynek legszebb szórványos táltöredékeit, 
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bár csak apró darabokban, a Dráva—Száva közén 
találtam meg a Zágrábi Horvát Nemzeti Múzeum 
anyagában. Ez utóbbiak lelhelye Daruvár és 
Siscia. (10. kép.) 

A kiskőszegi zománcos tál már évtizedekkel 
ezelőtt került a Magyar Nemzeti Múzeumba, 
leletkörülményeit nem ismerjük. A zágrábi 
múzeum darabjaival együtt a Kr. u. II . század 
közepére helyezhetjük és mint helyi, délpannóniai 
készítményeket kell kezelnünk. 

A majdnem gömbalakú, ritkaformájú edény 
alsó része terra szigilláta edények utánzata. 
A talpkiképzés emlékeztet a pannóniai dísz
edények talpgyűrűire. A felső rész az alsónak 
megfelelően ívelődik a vállban s meglehetősen 
széles szájnyílású. Magassága 12-2 cm, száj
átmérője 12-2 cm, talpátmérője 6-4 cm. A vállon 
egy egyenesen álló bordázott szalagfüllel szem
ben, szűrőlyukak tanúsága szerint kiöntő helyez
kedhetett el. (4. kép.) A kiöntő és az egyenesen 
álló fül között rézsútosan eldöntött, bordázott 
szalagfület látunk. A díszítés az edény felső 
részén, a zománcos edényeknél gyakori felrakott 
félhold (pikkely) sorokból áll, az edény válla 
a testétől hornyolásokkal válik el. Bzután teljesen 
sima mező következik, majd a szigilláta tálhoz 
hasonló alsó részen körbefutó domború díszítés 
a sisciai díszedénygyár formakészletével mutat 
szoros rokonságot.11 A sima mező alatt nagy 
rozettasor és helykitöltő kisebb rozettasor követ
kezik. Egy apróbb kettős leveles koszorúval 
ezek zárják közre az állatok felvonuló sorát. 
(11. kép.) A kiöntő alatt egy háromágú levél 
jelzi az állatsor kezdetét. Ettől a levéltől balra 
szarvas, hímoroszlán, zerge, párduc, vaddisznó, 
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12. kép. 
A kisköszegi tál díszítése. 

kutya, nyúl, kutya következnek egymás után. 
Majd újból folytatódik szarvassal a sor az 
előbbi rendben, így az utolsó kutya a kezdő 
levéltől jobbra rugaszkodik, el (9. kép, D'Isoz 
Emil körfotója.) Az állatsor alatt a már említett 
kettős kislevelű koszorúval elválasztva újabb 
rozetták következnek, váltakozva hullámos 
kacsokkal. (12. kép.) 

Az alapanyag szürkére égetett agyag, melyre 
még nyers állapotában nyomták rá az alsó rész 
díszeit. A felső rész félholdjai fehér agyag-
iszapból készültek, mint azt a. zománcos 
fedőknél is láthatjuk. Az egész edényt az első 
égetés után vastag sárgászöld zománccal vonták 
be, mely vastagabb a szigilláták mázánál s 

így a minták részletességét a zománc sok helyen elhomályosította. 
Pannóniai anyagunkban a zománcos edények szép számmal vannak 

képviselve. Az Aquincumi Múzeum is felmutathat olyan darabokat, melyek 
alapján a zománcos kerámia pannóniai divatját nyomon kísérhetjük. 

A leggyakoribb zomán
cos darabok, díszpoharak 
stb., Dél - Pannóniában 
fordulnak elő. Bmoná-
ban,12 Mursán, Poetovio-
ban13 találjuk a legna
gyobb számban a korai 
zománcos edényeket. 

Aquincumban a korai 
zománcos edényeket egy 
tintatartó képviseli, me
lyet még 1925-ben ástam 

| ki a polgárváros Arany
hegyi-patak melletti te
metőjében, a 92. számú 

13. kép. — Az aquincumi zománcos tintatartó- egetett SÍl'bol. A SÍr 



14. kép. 
Zománcos serpenyöfogók Aquincumból és Eszékről. 

15. kép. 

16. kép. 
Serpenyőfogó utánzata egy aquincumi 

bennszülött műhelyből. 
(Aquincumi Múzeum.) 

Valerius Maximus nevével jelzett serpenyöfogók 
Aquincumból és Mursáról. 



A leány falusi őrtorony két zöldzománcos korsója. (Aquincumi Múzeum.) 

korát pontosan datálhatjuk a Kr. u. II. század első két évtizedére. 
Világos citromzöld zománca és finom borostyánlevél dísze az emonai és 
más délpannóniai darabokkal mutat fel teljes egyezést. (13. kép.) Ez a 
jellemvonás elválasztja az új budai dísztáltól és annak kiskőszegi társától. 

A II. század közepére és második felébe kell helyeznünk a nagy 
számban fennmaradt serpenyőfogókat. Pannónia inferiorban és így 
Aquincumban is több darab fordul elő (14. kép,) s azonnal feltűnő a bronz
serpenyőkkel való15 rokonságuk, ami a fémtechnika utánzását jelenti 
ez esetben is. Ismerünk két serpenyőfogót, az egyiket Eszékről, a másikat 
az Aquincumi Múzeum gyűjteményéből, melyeken ugyanazon mester 
jelzése szerepel. (15. kép.) A név elolvasása nem könnyű, mert az égetett 
agyagalapon a mintából kiöntött díszítések és betűk a reájuk kerülő 
bevonó zománc miatt, mint a kiskőszegi tál esetében is említettük, 
elmosódtak. A mester nevének olvasása a következő : 

FECfc—VALMAX 
feci-Val(erius) Max(imus) 
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Ö volna legnagyobb valószínűség szerint a Dráva—Száva közi 
zománcosműhelyek egyik mestere, a II . szazadközepi gyár vezetője és így 
a zománcos technikájú díszedények első névleg ismert korai képviselője. 

A bronztechnikát utánzó déli fazekasműhelyek termékei ösztönzően 
hatottak a belföldi, ú. n. pannóniai kerámiára is. Egy szürkeanyagú, 
feketére füstölt díszserpenyő fogója, melyet a papföldi ásatáskor találtam 
a gázgyári lakások építésekor, s kapcsolatba hoztam Resatus belföldi 
kelta fazekas működésével, mutatja a déli zománcos gyárak hatását 
az északkeleti aquincumi fazekasokra. (16. kép.)16 

Az eddig tárgyalt szorosabban egybekapcsolható emlékanyag a Kr. u. 
I. század végétől a II. század végéig szerepelt a pannóniai piacokon. 
Termékei értékesebbek és drágábbak is lehettek a helyi terra szigilláta 
edényeknél s talán ezért találjuk a relief díszes zománcos edények marad
ványait olyan kis számban. 

A markomann háborúk után a III. században feltűnik egy zománcos 
edénytípus a szokott félholdalakú díszítésekkel és ráncos felrakott orna
mentikával. Zománcuk színe sötétbarnás. Novotny gyártási helyüket 
Szombathely vidékére helyezi.17 Egy darab van Aquincumban is. 

Teljes korhatározó példányokat sírokból ismerünk ; nagyon gyakori 
a limesmenti táborhelyeken (Dunapentele18 (Intercisa), Brigetio, Vindo-
bona, Carnuntum). 

Ez a típus és színezés azonban nem sokáig él. A IV. századi provin
ciális kerámia fellendülése is a zománcos edényekhez fűződik. A fém
technikát utánzó helyi készítésű zöld, barna és citromsárga zománcos 
korsók, tálak és poharak felveszik a versenyt a nyugati üvegekkel is, 
melyekkel Köln, Trier látja el a tartomány igényesebb lakóit.19 A késő 
római limesmenti táborok temetőiben ez az anyag viszi a vezetőszerepet.20 

Ennek a zománcos technikának római-barbár továbbélését a 400-as 
évekig a leányfalusi őrtorony anyagával szemléltethetjük legszebben, 
mint arra már Alföldi is rámutatott.21 (17. kép.) 
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zománcos tárgyak, elsősorban a kerámia 
fényképezése nagyon nehéz. A negatív 
díszítésű formatálból kikerült edényre az 
első égetés után jön a zománc, mely a 
díszítés finomságát, élességét elveszi. 

2 Kuzsinszky Bálint, A gázgyári római 
fazekastelep Aquincumban. Bud. Rég. XI. 
és Bónis Éva, A császárkori edényműves-
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tanulmányozását. Kiskőszeg római leleteire 
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vidéki lovasistenségek két új pannóniai 
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148. 1. 

ii V. ö. a szilasbalhási ép tállal a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. 

12 Lozar, Vodnik po zbivkah Narodnega 
Muzeja v Ljubljani. 64. 1. 
Bónis É., id. m. 19. 1. XIX. t. 36—39. 

13 Abramic, Führer durch Poetovio. 99. 1. 
Egy poetovioi önálló gyár létezésére már 
rámutattak. 

14 Nagy L., Az aquincumi múmíatemetke-
zések. Diss. Pann. I. 4., 4. 1., 6. rajz. 
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2i Alföldi A., Leletek a hún korszakból és 
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81. 1., XXIX—XXXI. t. 

299 





LAJOS NAGY 

LE VASE DE LUXE À GLAÇURE VERTE DE BUDA 

Le vase de luxe à glaçure, représenté par 
les fig. 1—4, fut trouvé à Albertfalva, près 
du Danube, à l'extrémité méridionale de 
Budapest. Sa forme bien rare et sa matière 
à glaçure ont subi l'influence de la technique 
métallurgique. Son ornement écaillé (semi-
lunaire) est un motif assez banal des vases 
à glaçure ; la décoration de sa partie in
férieure se rattache aux formes de pampre 
des plats de Pacatus, potier d'Aquincum. 
De même que les vases de ce dernier étaient 
muni de couvercles, le Musée d'Aquincum 
a conservé aussi des couvercles à glaçure 
qui conviennent aux vases de luxe d'une 
technique analogue. 

C'est le vase de luxe à glaçure de Kis-
Kőszeg (Musée National Hongrois) qui nous 
présente l'analogie la plus frappante du vase 
de luxe de Buda. Il est sorti du même 
atelier dont les plus beaux plats furent 
trouvés en débris dans la région des rivières 
Dráva et Száva (Daruvár—Sziszek, fig. 10). 
Ce sont là des produits locaux de la Pannonié 
Inférieure datant du milieu du I I e siècle. 
Ce pays fut le centre de la production des 
plats à glaçure anciens dont une grande 
quantité fut trouvée à Kmona, Mursa et 
Poetovio. Ce groupe est représenté à Aquin
cum par un encrier (fig. 13). 

Les queues de casserolles subsistant 
en grand nombre doivent être fixées au 
milieu et à la seconde moitié du I I e siècle. 
Klles sont pourvues en général de la 
signature du potier (fig. 14—15). Les 
potiers du pays s'inspirèrent des produits 
imitant la technique de bronze des ateliers 
du Sud, comme le prouve la casserolle 
du potier celtique Revatus (fig. 16). Les 
objets traités ci-dessus qui forment un 
groupe assez homogène circulaient aux 
marchés de Pannonié de la fin du I e r siècle 
à celle du I I e . 

La production des vases émaillés se 
répand de plus en plus au cours du I I e 

siècle. Le produit le plus fréquent de 
cette époque est le groupe des vases 
pourvus d'une décoration appliquée et 
d'une glaçure brune. Novotny croit avoir 
trouvé le lieu de leur fabrication à 
Szombathely. 

Les cruches vertes, brunes et de couleur 
jaune citron ainsi que les vases et les verres 
du I e r siècle, exécutés d'après des modèles 
de métallurgie, supportent la concurrence 
même avec les produits de la verrerie 
occidentale. Ils jouent un rôle essentiel dans 
les camps des »limes« des derniers siècles 
de la romanité. 

ILLUSTRATIONS 

Fig. 1. — Vase de luxe à glaçure verte de Buda. 
Fig. 2. — Ornement du vase de luxe de Buda. 
Fig. 3. — Vue d'ensemble du vase à glaçure de Buda (Repr. par M. Emil D'Isoz). 
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4. — Coupe transversale des vases de Buda et de Kiskőszeg. 
5. — Pièce ornée de pampre et provenant de l'atelier de Pacatus à Aquincum (Osijek, Musée 

Municipal.) 
6. — Fragment d'un couvercle à glaçure d'Aquincum. 
7. — Couvercle fabriqué dans de l'atelier de Pacatus (Musée d'Aquincum). 
8. — Vase de luxe à glaçure de Kiskőszeg (Musée National Hongrois). 
9. — Vue d'ensemble du vase de Kiskőszeg (Repr. par. M. Emil D'Isoz). 

10. — Un fragment de la fabrique de Siscia (Zagreb, Musée National de la Croatie). 
11. — Les formes animales du vase de luxe de Kiskőszeg (Dessiné par Éva Bonis). 
12. — Les ornements du vase de Kiskőszeg. 
13. — L'encrier à glaçure d'Aquincum. 
14. — Queues de casserolles d'Aquincum et d'Osijek. 
15. — Queues de casserolles à glaçure d'Aquincum et de Mursa, marquées du nom de Valerius 

Maximus. 
16. — L'imitation d'une queue de casserolle provenant d'un atelier local d'Aquincum (Musée 

d'Aquincum) . 
17. — Deux cruches à glaçure verte du »burgus« de Leányfalu (Musée d'Aquincum). 
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NAGY LAJOS 

EGY SISCIAI 

TERRA SZ IG ILLATA-GYÁR TERMÉKEI 

AQUINCUMBAN 





Az Aquincumban talált nagyszámú idegenből importált terra 
szigilláták között egy pár szorosan összetartozik, közös műhelyből került 
ki. Ugyanezen gyár termékei még több pannóniai lelhelyről is ismeretesek. 
A terra szigilláta irodalomban nem találjuk gyáruk említését s anyaguk 
egy darabtól eltekintve ismertetve nem volt.1 Ha az eddig előkerült 
darabok lelőhelyeit lerögzítjük s egybevetjük más közeli provinciális 
gyárak termékeivel, elterjedésük iránya megadja a kiinduló központot, 
szűk határok közé helyezi műhelyük helyét. 

A Duna mentén Kelet felé megtalálhatjuk a westerndorfi fazekas
telep terra szigilláta anyagát, de abban sem találunk darabjainkhoz 
hasonlókat.2 Ez a gyár volt pedig a Kr. u. II. század második felében 
a rheinzaberni gyárak után a legerősebb szállító s egyben az utolsó is 
a nyugati figlinák közül, mely Pannóniába és rajta keresztül tovább 
Keletre szállított. 

A legújabban részben feltárt brigetiói gyár anyaga is más stílusú.3 

A Kuzsinszky Bálint által publikált aquincumi papföldi fazekasnegyed 
anyagánál ugyanez állapítható meg, pedig ennek a gyárnak anyagából 
is már számos darabot találni a Duna vonala mentén Dél felé.4 Az általam 
feltárt, de még nem ismertetett aquincumi terra szigilláta gyárak termékei 
is mások.5 

Darabjainknak olyan figurális és ornamentális díszítései is vannak, 
amelyek teljesen idegenek a német, francia, angol stb. terra szigilláta 
kutatók által bemutatott anyag díszítéseitől. 

R. Knorr, Déchelette, Forrer és a terra szigilláta kutatás több nagy
mestere, hogy megállapíthassák egy-egy stílusban, anyagban össze
tartozó terra szigilláta csoport valószínű gyártási helyét — ha műhelyüket, 
kemencéiket berendezéseikkel nem is találták meg —, arra az eredményre 
jutottak, hogy ezt arra a helyre vagy környékére kell tenni, ahol a gyár 
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1. kép. - Terra súgilláta töredék a sisciai gyárból. Aquincumi Múzeum. 

termékei a legnagyobb számban kerültek elő. Feltételezem, hogyha ez áll 
Nyugatra, akkor az Aquincumban talált anyag gyártási helyét is oda 
kell helyeznünk, ahol azt a legnagyobb számban találták s ahonnan 
a legkönnyebben juthatott el a környékbeli fogyasztók piacaira. 

Egy gyár feltételezésének első támpontja a kemencéken kívül, főleg 
ha terra szigilláta és más díszített edényekről van szó, az edények kikép
zésére szolgáló negatív tálak előfordulása. Bizonyító erejű volna továbbá, 
ha olyan díszítő bélyegzőket is találtak, melyek az ilyen díszes tálak 
készítésénél nélkülözhetetlenek. Erre a legjellegzetesebb példát az aquin
cumi Papföldi fazekastelep leletei szolgáltatták, mert itt a számtalan 
kis égetőkemence mellett nemcsak a díszített tálak negatívjait találták 
meg, hanem az azok díszítésére szolgáló pozitív és negatív bélyegzőket 
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2. kép. — Terra szigilláta töredék a sisciai gyárból. Aquincumi Múzeum. 

is.7 Ez a hatalmas gyár pedig szőrös Összeköttetésben állott egy mursai 
(Eszék-Osijek) gyárral, melynek díszes edényeit szintén Pacatus bélye
gezte. Mursából azonban eddig a kemencék nem kerültek elő ; mind
össze egy negatív tálforma (Formenschüssel) töredéke és a kész áruk 
jelentős száma ismeretes.8 

Az Aquincumban talált darabok sajátságait röviden a következőkben 
ismertetjük. Anyaguk nem egészen keményre égetett vörös agyag. 
A mázuk nagyon könnyen lepattogzo, gyakran lilásba játszó vörös. Már 
ez a két tulajdonság is élesen elválasztja a nyugati galliai és germániai 
gyárak kemény, sötétvörös anyagától és meleg sötétvörös mázától, 
mely általában nem pattogzik és kopik, kivételt képeznek a westerndoríi 
mesterek egyes tálai. Az aquincumi Pacatus-múhely szigillátái is 
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vagy világosvörös, vagy sárgásvörös máznak. Az edények formája a 
Dragendorff 37. számú, mely már Pompejiben fellelhető a Kr. u. 69 
és 73-as földrengések közti időszakból. Eredete a fémművességre nyúlik 
vissza, a bronzedények trébelt készítési eljárását utánozza. A Dragen
dorff 37. sz. forma a 29. sz. forma átalakult, leegyszerűsített változata. 

Már előre meg. kell jegyeznünk, hogy ismertetendő edénytöredékeink 
és mindazok a példányok, melyek velük egy gyárból kerültek ki, jelleg-

% szigilláta töredék Aquincumból, Aquincumi Múzeum. 

zetes sajátságaik révén rögtön elárulják helyi, pannóniai származásukat. 
Ilyen sajátság például a talp kiképzése. Szemben a nyugati készítmények
kel, nálunk a tálak talpát egyszerre öntötték ki a mintatálból s utána 
gömbölyítette le a fazekas késével a kívánt módon. Ezt az eljárást 
igazolják azok a tálak, amelyek talpa még egyenes és élesprofilú maradt. 

Azokat a terra szigilláta darabokat, melyekről itt részletesebben 
szeretnénk megemlékezni és készítési helyüket meghatározni, 1935-ben, 
mikor az óbudai Külső-Szentendrei-úton csatornázási munkálatok folytak, 
Szilágyi János mentette meg. Vizsgálódásaink körébe a korábbi leleteket 
és más lelhelyek anyagát is be kellett vonnunk. 

Két darab lelhelye az aquincumi katonai tábor északi kapuja közelében 
volt, ahol II. század elejei terra szigilláta töredékekkel és érmekkel 
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találtuk a tábor Traianus által történt átépítése és az első markomann 
betörés közti rétegből (kb. Kr. u. 110—167.)10 

1. Félgömbalakú tál töredéke. (1. kép.) Alacsony peremmel, világos
vörös, rosszul égetett anyagú, lepattogzó mázzal. A töredék méretei : 
mag. 104 cm, szél. 15 cm, vastagsága 0 6 cm. Díszítése az edény hasán 
egy sor durva tojásfüzér. A tojástagokat egy-egy függőleges pálcatag 
választja el, ezeknek alsó része kerek gömbben végződik. Ezután egy 

4. kép. — Terra szigilláta 5. kép. 
töredék Aquincumból. Terra szigilláta töredék Brigeiióból. 
Aquincumi Múzeum. Kállay Ödön gyűjteménye, Szóny. 

sor meghosszabbított félkör, ú. n. patkóalakú dísz következik, melynek 
recézett keretében háromszögű levelek játszák a térkitöltő szerepet 
s felső részükön kis vízszintes kettős vonal közt vonalas dísz köti össze 
a patkó két végződését. A következő sor díszes apró vonalakkal felosztott 
körökből áll. Alattuk háromágú levelek sora képezi a lezárást. 

2. A másik darab formája, anyaga és máza azonos az előbbiével. 
(2. kép.) Felső részén szintén az előbbivel azonos tojásfüzért kapunk 
gömbvégű pálcatagokkal. A töredék méretei: mag. 112 cm, szél. 17'6 
cm, vast. 11 cm. Alattuk levelek sora, majd kettős félkörben rozetta-
dísz, a félkörök között hosszú levelek elválasztó díszként szereplő darabjait 
kapjuk. Ezután szabad stílusban állatok sora következett. így meg
maradt egy balralépő kakas s ettől jobbra egy aránytalanul kisebb, 
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jobbra haladó, fejét előnézetben ábrázolt bika alakja. Nyomok árulják 
el, hogy alattuk még, ha nem is egy sorban, de a képmezőben elszórva 
állatalakok foglaltak helyet. 

3. Két kisebb töredék ugyanazon tálból. (3. kép.) Egyiken a jelleg
zetes tojástag szerepel a gömbvégű pálcataggal. A tojásfüzér alatt egy 
körbefutó vonal határolja a képmezőt, melyben szabad stílusban szőlő
indát kapunk fürttel, sajátos lándzsaalakú levéllel (!) és egy nagyobb 
levéllel, melyek más darabokon is előjönnek. L,elhelyük szintén a Külső-
Szentendrei-úti 1935. évi csatornázás a múzeum közelében. 

6. kép. 
Terra szigilláta töredék, Eszékről. 

Osijek, Gradski fMusej.. 

7. kép. 
Terra szigilláta töredék Belgrádból. 

Beograd, Narodni Musej. 

8. kép. 
Terra szigilláta töredék Belgrádból. 

Beograd, Narodni Musej. 



9. kép. Terra szigilláta edénytöredék Madarából. Sofia, Bolgár Nemzeti Múzeum. 

4. Kisebb töredék. Előkerült 1935-ben ugyanonnan, mint az előb
biek, egy CIPPIM jelzetű Dragendorff 33. számú csészével együtt. 
Díszítése a szokásos tojásfüzér alatt levelek és rozetták sora. Alattuk 
elnyomódott állatalakok (?) vehetők ki. Anyaga, máza, mint az előzőé. 
Jellegzetes vastagfalú, zömök Drag. 37-es provinciális tál töredéke. (4. kép.) 

5. A pannóniai limes legészakibb vonalán, Öszőnyből (Brigetio) 
ismerünk gyárunkból egy kis töredéket. (5. kép.) Anyag a, máza, formája 
azonos az előbbi darabokkal. Díszítése az edény testén fent lezáró díszből, 
elnyúlt tojástagokból, köztük pálcatagokat helyettesítő kis gömbökből 
áll. A képmezőben egy sorban nagy rozetták következnek. A töredék 
nem ad felvilágosítást, hogy ezután mi következett ; egy belgrádi töredék 
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10. kép. — Terra szigilláta tál Szilasbalhásról. Magyar Nemzeti Múzeum. 

után kell kiegészíteni. (7. kép.) A darabot az oszőnyi Kállay-gyüjtemény 
őrzi, ismertette már Juhász Györgyi.11 

6. Dunaszekcsőről (Alisca) egy nagyobb Drag. 37. formájú táltöre
déket Halász Ferenc ny. igazgatótanító gyűjteménye számára mentett 
meg. Ez a darab később a budapesti Fleissig-gyüjtemenybe került 
s jelenleg talán a Nemzeti Múzeum őrzi. A töredék átm. 18 cm, vastagsága 
9 mm, talpának átm. 7 cm. Az edény talpának kiképzése a jellegzetes 
pannóniai formát mutatja, egyszerre készült az edény alsó részével. 
Rossz pannóniai anyag, kopott világosvörös mázzal. Díszítése indadísz 
levelekkel, s felettük tojástagok maradványai. 
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11. kép. — A szilasbalhási tál kiterített képe. D'Isoz Emil felvétele, 



7. Eszék (Osijek, Mursa). Egy kis darabot találtam az eszéki múzeum
nak a régi gimnáziumban levő raktárhelyiségében (6. kép.), F. Celestin (f) 
múzeumi igazgató szíves engedélyével fényképezhettem le. Méretei 
8 x 1 0 cm. Vastagfalú, világosvörös, rosszul égetett anyag, lemosott 
mázzal. Szabad stílusban futó állatalakokat kapunk, az ismert nyúl, 
kutya és vaddisznó (csak a feje van meg) mellett lándzsaalakú levél 
látható, a töredék baloldalán egy alak részlete. Ez utóbbi eddig az egyetlen 

12. kép. — Terra szigilldta tál töredéke Sisciából. Zagreb, Narodni Musej. 

emberi típus gyárunkból s ilyen rossz állapotában nagyon hasonlít 
az eszéki és az aquincumi Pacatus-múhely kis kalapácsoló alakjaira, 
Vulcanusra.12 

8. Belgrád (Beograd, Singidunum). Töredék (7. kép.) az edény közép
részéből. Felső részén megkapjuk a sajátos nagy tojástagokat, melyek 
közt kis rozetta a választódísz pálcatagok helyett. Alatta a nyugati stílusú 
szabad mezőben jobbra ugró vadállat, felette nagy rozetták. Ezeknek 
megfelelői az ószőnyi darabon fordulnak elő. (5. kép.) Ugyanaz a rossz 
anyag, vastag fal, lekopott, lilásba játszó mázzal. 

9. Belgrád (Beograd, Singidunum). Töredék az edény közepéből. 
(8. kép.) Díszítése fent tojástagok helyett rozetta, a mezőben egymás 
mellett növény mint ára emlékeztető ornamens. Alsó lezárás rozetták sora. 
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Anyaga, színezése mint a fenti daraboké. Sajnos, vízben volt és nagyon 
lekopott. 

10. Iyegdélebbről, a bulgáriai Madará-hól ismerek egy töredéket, 
melyet a szófiai Nemzeti Múzeum anyagában találtam 4608 leltári szám 
alatt. Iw. Welkow igazgató engedélyével tanulmányoztam ezt a Bulgá
riában ritkának nevezhető terra szigilláta töredéket. Tulaj donképen ez 
a jelentéktelen cserép adta az ösztönzést még 1929-ben, hogy ezen darab 
készítési helyét keressem s egypár aquincumi lelőhelyű darabbal foglal-

13. kép. 14. kép. 
Siseiai terra szigilláta töredék. Sisciai terra szigilláta töredék. 

Zagreb, Narodni Musej. Zagreb, Narodni Musej. 

kozva gyártási helyüket megállapítsam. (9. kép.) A madarai töredék egy 
Dragendorff 37-es formájú félgömbalakú tál részlete. Anyaga elüt a nyugati 
(galliai, germániai) terra szigilláták finom anyagától és nemes mázától. 
Téglavörös színűre égetett rosszabb agyagból készült, máza lilás vörös 
és könnyen kopik. Formája is a pannóniai gyárak helyi jelleget nyert 
félgömbalakja, keskeny felső sima peremmel. Talpát, mint a teljes szilas-
balhási tálnál láthatjuk, egyszerre öntötték ki a formatálból és nem 
külön ragasztották hozzá, mint azt a nyugati díszes tálaknál látni. 
Az edény díszítését felül tojástagok határolják, két-két tojástag között 
egy pálcika lóg le, végén egy vastag gombbal. Èz a díszítőelem egyik 
jellemző ismertetőjele ennek a gyárnak. A képmezőt szabad stílusban futó 
állatalakok töltik ki : baloldalon hímoroszlán, alatta vaddisznó, jobbra 
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kutya nyakörvvel, alatta nyúl. Ezektől jobbra még két állat nyoma 
vehető ki, de csak a felsőt, a vaddisznót ismerjük fel a fejtöredék nyomán. 
A képmező üres részét kis háromágú levelek és patkóalakú díszek (recézett 
félkörben tojástag) töltik ki. A darab közelebbi leletkörülményeiről 
adatok nem álltak rendelkezésemre. 

Amint a fentebb leírt darabok lelhelyeiből világosan kitűnik, ez 
a jellegzetes terra szigilláta anyag a Duna mentén délről felfelé több 

15. kép. 
Terra szigilláta töredék 16. kép. 

Sisciából. Terra szigilláta töredék Sisciából. 
Zagreb, Narodni Musej. Zagreb, Narodni Musej. 

helyen előfordul a pannóniai limesmenti táborhelyeken. A Duna-vonal 
kereskedelmi útján jutottak el egy műhelyből Eszak-Pannóniába és délre 
is egészen Bulgáriáig. Legalább az eddigi megállapításaim alapján Istam-
bulban, Kis-Azsiában (J. Werner szíves közlése) darabjaink már nem 
jelentkeznek.13 Lehet, hogy az is közrejátszik ebben, hogy ilyen jelenték
telen töredékek megőrzésére nem fektettek gondot. Görögország általam 
bejárt múzeumaiban sem találtam meg darabjainkat. 

Pannónia egy másik, belső kereskedelmi útja mentén, a Dunán
túlon találtunk csak egy teljes terra szigilláta tálat ebből a gyárból. 

11. Szilasbalháson (Veszprém vm.) került elő a 10. képünkön látható 
edény.14 A tálat a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi 23/1904. 20. ltsz. alatt, 
magassága : 10-2 cm, szájátm.: 22 cm, talpátm.: 7-6 cm. A l i . képünkön 
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a tál kiterített képét adjuk D'Isoz Emilnek, a Fővárosi Történeti Múzeum 
konzervátorának, az általa feltalált körfotós felvétele alapján.15 A 10. 
képen jól láthatjuk a tál provinciális formáját, talpkiképzését és kopott 
mázát. Díszítése fent tojástagok a jellegzetes gombosvégű pálcikával, 
alattuk háromágú levelek sora. A középrészt négyszer két-két szembe
forduló rohanó vadállat : ló-hímoroszlán, nőstényoroszlán-vadkan, ló-
vadkan, nyakörves kutya-szarvas és egy egyedül futó nyúl töltik ki. 
Az alsó lezárást díszes körök sora alkotja. A szilasbalhási római telep ősi 
kelta bennszülött rétegre támaszkodott. 
Előkerült a telep Kr. u.I . század második 
felétől a II. század közepéig terjedő 
temetője égetett temetkezésekkel, a római 
korba átnyúló La-Tène jellegű halomsírok 
formájában. Tálunk az egyik halomsírban 
h amvvederül szolgált s az égetés alkalmával 
vesztette el mázát és repedt több darabra. 
Jellemző a temető és egyben tálunk sírba
helyezési korára, hogy itt olyan terra szigil-
látát utánzó fekete színezetű pannóniai 
edényt is találtak, mely a kelta Resatus 
fazekas pogányteleki műhelyében készült 
Kr. u. 75. és 95. évek között. Ez az első 
kísérlet, mikor egy bennszülött fazekas a nyugatról jött delgalliai edények 
díszeit leönti és maga is alkalmazza.16 Különben jelentkezik itt egy Res-
pectus nevű kelta fazekas is, akinek működési ideje Resatus utánra 
esik s kora megegyezik a sisciai gyár működési idejével. 

12. Gyárunk egy termékét még egy észak-nyugati leihelyről, Virunum-
ból (Klagenfurt)17 ismerjük, ahol együtt találták egy ALSVS F jelzetű terra 
szigillátával. 

Ezeknek a szórványosan talált daraboknak tömeges lelőhelye 
Siscia. A Horvát Nemzeti Múzeum terra szigilláta anyagában találtam 
ezeket a legnagyobb számban. Hogy ezeket ismertethessem, Hof filler 
Viktor egyetemi tanár, múzeumigazgató engedélye tette lehetővé.18 

Ezen töredékek egy részét az 1911—1913. években találták a Kulpa folyó 
medrének szabályozásánál. Egy tömegben való előfordulásuk az árusító-

17. kép. 
Terra szigilláta töredék Sisciából. 

Zagreb, Narodni Musej. 
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18V kép. — Sisciai töredék. Zagreb, Narodni Musej. 

helyre enged következtetni. I t t ugyanis más üzletnyomokat is találtak. 
Tömegesen kerültek elő a bronzművesség tárgyai is (főleg orvosi műszerek 
és más tárgyak, ólom és fogadalmi tárgyak stb.) a folyómederből, mely 
jelenség talán arra enged következtetni, hogy itt egy állandó híd-állomás 
járdája mellett kis fülkékben árusítottak mindenféle tárgyakat, mint 
még ma is Firenzében, az Arno-hídján, vagy a velencei lagúnák hídjain. 

A) csoport. 

Ezen töredékek között azonnal feltűnt égy kis darab (12. kép.), 
melynek tálmintáját ugyanazon bélyegzőkkel díszítették, mint a madarai 
példányét, csak más csoportosításban. Megtaláljuk balról haladva a vad
kan töredékét, a kutyát és nyulat, a patkóalakú díszt és a kis háromágú 
leveleket. Az állatalakok megvannak a szilasbalhási tálon (v. ö. 11. 
képpel). Ezekhez szorosan kapcsolódik még egypár darab, melyeken 
az állatalakok viszik a főszerepet. Ezek a gyár egyik vezető mesterének 
termékei. Az agyagműves a díszítésnél nem járt el egyformán. A szilas
balhási tál mutatja ezt a legjobban, mely gyárának eddig a legjobb 
darabja. (10. kép.) 

Egészen kis tálakból származik két darab. Az egyiken (13. kép.) 
mint a tojástagokat választó elem gömbösvégű pálcatag van, alatta 
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jobbra futó ismert állatok szerepelnek, viszont egy balra néző guggoló 
nyúl csak most jelenik meg először.19 A másik darabon20 (14. kép.) fent 
tojástagok gömb végződéssel, alatta eg}^ sorban állatalakok, három nyulat 
jobbról egy állat (kutya?) üldöz, s velük szemben is egy másformájú 
töredékesen megmaradt kutya szalad. Ezt az állatjelenetes sort fent 
egy erezett téglaalakú, lent egy lándzsaalakú levélsor keretezi. A baloldali 
kutya felett kis háromágú levélke látható, mely olyan, mint a madarai 
(9. kép.) és a sisciai (12. kép.) töredékeken levő. 

Egy kis töredéken (15. kép.) rozetta mellett egy kis ülő, fejét vissza
fordító vadállat vehető ki, mely pettyes szőrzete miatt leopárd is lehet, 
vagy esetleg vadmacska.21 A rozetta már ismeretes volt a brigetioi 5. sz. 
képünkön bemutatott darabról. Ezt a díszítést több darabon is meg
találhatjuk.22 

Változatosabb a 16. sz. képünk darabja. Fent gömb végű pálcatagok 
közt négy vonalú tojástagok húzódnak, alattuk, mint mezőelválasztó, 
rossz zsinórvonal, mely akár gyöngysor elromlása is lehetne. Alatta három
ágú levélkék sora, majd egy balralépő oroszlán. Ez utóbbi különbözik 
a madarai (9. kép.) és a szilasbalhási (11. kép.) edény oroszlánjaitól. 

Más beosztású az óbudai leihelyű darabunk. (2. kép.) A két meg
maradt állattípus új, a kakas és az ugró bika. I t t van a közismert tojás
füzér az elválasztó zsinór vonallal, alatta levelek (új típus), majd félkörök-

19a—b. kép. — Terra szigilláta töredék a sisciai gyárból. Zagreb, Narodni Musej. 



20. kép. 
Terra szigilláta tál Eszékről. Osijek, Gradski Musej. 

ben a kettőskeretű rozetta, olyan, mint a szilasbalhási tálon (10—11. 
képek.), de ezeket a lándzsaalakú levél választja el, mely az állatalakos 
daraboknál gyakoribb. (Iyásd a 6. és 14. sz. képeket.) 

A belgrádi múzeum darabjának (7. kép.) jobbra ugró állata nem 
ismétlődik. A képmező beosztása a régi, a tojástagok mellett a pálcatagok 
helyett kis rozetta (új), utánuk egy sorban nagy, közismert rozetták. Ilyen 
díszítése van a nagyon csonka brigetiói darabnak, úgy hogy ezen 
is a képmező alsó részén egy vagy két sor állatalak következett. 

. 2 1 . kép. 
Terra szigilláta töredék Eszékről. 

Osijek, Gradski Musej. 

22. kép. 
Terra szigilláta töredék Belgrádból. 

Beograd, Narodni Musej. 



Díszítésben elüt darabjainktol egy töredék díszítése. (17. kep.) Hosszú 
gallyak (nád?) közt állatalakok, az egyik szakaszban szarvas, felette egy 
madár. A szarvas alatt apró levelek a talajt érzékeltetik, a madár alatt 
a kis háromágú levelek sora, a jobbsarokban egy fejét visszafordító madár 
töredéke. Ez a darab egy másik mester készletéből való lesz s a nádalakú 
növénnyel és egy madár alakjával díszített dunaszekcsői példányt juttatja 
az eszünkbe.23 

B) csoport. 

Az állatalakos díszítésű tálak mellett külön csoportként kezeljük 
a növény díszes darabokat. 

Ezek közé tartozik a 3. képünk aquincumi darabja. Külön csoport 
nevével is illethetjük: a sisciai hullám-indadíszes csoport. Sajnos, ez a szép 
stílus csak egy darabbal van képviselve. Jellegzetes sisciai rajta a gömbben 
végződő tojástag és a lándzsaalakú fekvő levél is. A képmezőt szép vonalú 
hullámos indából elágazó levél és fürt képezi. A nagy szőlőlevél ismét
lődik a 4. számú képünkön egy másik aquincumi darabon is, azonban 
hullámos indák nélkül. 

Ebbe a csoportba tartozik a hullámvonalas indadíszű szőlőlevelekkel 
díszített dunaszekcsői darab (6. szám). Zágrábban egy kis darabot találtam 
csak indadísszel és nagyobb levéllel.24 

C) csoport. 

Külön csoportba vehetjük azokat a darabokat, amelyeken az egyes 
növényi díszek mint térkitöltők együtt szerepelnek geometrikus vagy orna-
mentális motívumokkal. Ezekhez az átmenetet a 18. képünk darabja adja 
meg. Meg lehetett állapítani a méreteit. Magassága : 9-8 cm, átmérője : 
17-8 cm, vastagsága : 0-8 cm. Jellemző itt is — mint már említettük ezen 
pannóniai edényekre — a vastag fal. Jeleztem elöljáróban, hogy a tálak 
felső pereme nem magas, egy pár centiméternyi, mint azt a szilasbalhásinál 
szemlélhetjük a legjellegzetesebben. Ennél a darabunknál a perem fel
tűnően magas, a szájjal együtt 6 cm, míg az edény testének magassága 
csak 5-5 cm. Láthatjuk így itt is a nyugati Dragendorff 37. számú félgömb
alakú edény forma provinciális elsatnyulását. 



Darabunk díszítése a jellegzetes tojástagsorral kezdődik, az elválasztó 
pálcatagok mindkét vége nagyobb gömbben végződik (új!). Díszítése 
az edény testét kitöltő búzakalászszerűen lándzsaalakú levelek két sora, 
köztük az érintkezésnél egy kerek gömböcskével, de ilyen gömböket 
gyakran levelek végére is tettek, szabálytalanul. A lándzsalevél a leg
gyakoribb díszek közé tartozik. 

A C) csoport legjellegzetesebb darabja éppen az 1. számú képünkön 
ábrázolt aquincumi töredék. Feltűnik az előbbi darabbal szemben az edény 
nyomott alakja, a perem hiánya (!) s az alacsony felső sima szalag. 
Méretei : magasság : 10-4 cm, szélesség : 15 cm, vastagság : 0-6 cm. 
A tojástag a 18. kép darabjához áll a legközelebb. A tojástagok (új !) 
fent vízszintes apró pálcikákkal vannak összekötve, a közepükről lóg le 
a gömbben végződő pálcatag. A tojástag sor után egy sor felül lezárt 
patkódísz jön, közepén a kis háromszögű levélkével. Ilyenek szerepelnek 
a madarai (9. kép.) és egy sisciai darabon. ( 12. kép.) Kz utóbbiaknál azonban 
a patkó belsejében szereplő levél inkább kis tojástagokhoz hasonlít. 
A következő sor kettős körös recézett dísze szerepel a szilasbalhási 
(11. kép.) edényen, a legalsó háromágú nagy levelek sorával .szintén a 
szilasbalhási darabon találkoztunk. 

Több darabbal van képviselve egy egyszerűbb stílus. (19. kép.)25 

Felső részén a rendes tojástagok, köztük rozetták (v. ö. az 5. és 7. képekkel), 
ezek alatt közepükön üresen hagyott patkódíszek, majd hosszabb és kisebb 
levelek szerepelnek elválasztó díszekként. Ebbe a csoportba tartozik 
a belgrádi leihelyű 8. képünk darabja. 

A fenti bemutatott példák meggyőzhetnek bennünket arról, hogy 
egységes, vagyis egy gyár termékével állunk szemben. De ebben a gyárban 
több stílus uralkodott, vagyis fel kell tételeznünk több mestert, akik a forma
tálakat készítették. A bélyegzőket közösen használták, de ízlésük szerint 
keverték. Kivételt a hullámindadíszes aquincumi töredék mutat, mely 
gyárunk legszebb terméke. 

Két kérdés tisztázását tartjuk fontosnak, hogy mikor dolgozott ez 
a műhely és melyek voltak azok a gyárak, amelyek hatással lehettek rá. 
A mestervándorlás, fióküzletnyitás, felszabadulás stb. kérdései ezek. 
Végezetül közelebbről meg kell határoznunk gyárunk működési helyét 
s ezt tényekkel, adatokkal kell alátámasztanunk. 
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23. kép. 
Terra szigilláta töredék Maroskeresztúrról. 

Marosvásárhely, Kultúrpalota gyűjteménye. 

24. kép. 
Terra szigilláta töredék Maros Portusról. Kolozsvár. Erdélyi Nemzeti Múzeum. 



A sisciai darabok olyan leletkörülmények közt kerültek napvilágra, 
hogy korukat pontosan nem állapíthatjuk meg, A szilasbalhási darab 
leletkörülményeiről már megemlékeztünk. Együtt került elő Resatus 
pannóniai fazekas szürke anyagú és feketére füstölt relief díszes árujával, 
mely még a Kr. u. I. század utolsó évtizedeiben készült. Egetett temet
kezés melléklete volt, ez bizonyíték korai földbekerülése mellett. Az egyik 
aquincumi darab együtt került elő CIPPI-M jelzetű Dragendorff 33. számú 
terra szigilláta csésze töredékével. A virunumi darabot együtt találták 
ALSVS F jelzetű terra szigilláta val. Két aquincumi darab (1. és 2. kép) 
leihelye a tábor északi kapuja közelében volt s mint már darabunk 
leírásánál jeleztük, a tábor Traianus által történt átépítése és a niarkomann 
betörés közti rétegből (kb. Kr. u. 110—167) valók. 

Ha mindezeket összevetjük, akkor megállapíthatjuk, hogy a bemuta
tott terra szigilláta darabok készítése a Kr. u. II. század első felében, kb. 
120—160 közé tehető. Ujabb datált sírleletek, további megfigyelések, 
a műhely kemencéinek és berendezésének előkerülése meghatározásunkat 
pontosabbá tehetik. 

Ha a talált darabok lelhelyeit térképen felrajzojluk, kiderül, hogy 
két útvonal mentén találjuk meg azokat. Az egyik a Duna-menti nagy 
limes-út, ahol darabjaink Sisciától mind délre, mind északra előfordulnak. 
A másik a belföldi út, melyen eljutnak a Balaton mellékére s a boros
tyánút (Aquileia—Savaria—Carnuntum stb.) közvetítésével Virunumba is. 
A gyártási hely így csak abban a centrumban lehetett, ahol a legnagyobb 
számban is találhatók a töredékek : Sisciá-ban. 

Hogy a műhely működési idejét közelebbi időponthoz köthettük, 
már könnyebb keresni az idegen gyárakhoz való viszonyát, tőlük való 
függését. A nyugati, délgalliai gyárak (Banassac, Lezoux, La Graufe-
senque stb.), amelyek először szállítottak ide, Dél-Pannóniába, nem voltak 
hatással a sisciai gyárra. A többi, későbbi nyugati gyár termékei közül 
az anyag rosszasága miatt csak a westerndorfi hasonlít hozzá, de már 
típusalkotás tekintetében nem. Nem is kell nagyon csodálkoznunk, ha 
a nyugati gyáraktól elütő a stílusa s inkább déli kapcsolatai vannak. 

Ezért kell még foglalkoznunk egy pár terra szigillátával az említet
teken kívül, melyek különböző gyárakból valók. így egy fínoni kis eszéki 
(Mursa) tálra gondolok, mely már a fejlett Drag. 37-es formát mutatja, 
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de a talpa még egyszerre készült a fenékkel. (20. kép.)26 Világosveres 
mázú s rossz anyagú. A tojásfüzér helyett háromágú levelek sora fut 
körbe, poncolt diszű téglakeretben futó nyulakat lándzsaalakú levél 
választja el, ez alatt kis rozetták hosszú levelekkel, alattuk ismét kis 
rozetták sora. Ez a kis darab finomságával, rajzának élességével, a poncolt 
körös képkerettel egy trébelt bronzedény utánzásának benyomását kelti. 
Gyárára nem igen tudunk rámutatni, de a Dráva—Száva közén kellett 
lennie. A pettaui múzeumban van egy hozzá hasonló töredék. Bizonyos 
elemek visszatérnek a sisciai darabokon is. 

Másik darabunk egy hasonlóképen eszéki leihelyű töredék. (21. kép.)27 

Durva Drag. 37-es forma, de jó vörös mázzal. Hiányzik a tojásfüzér. 
Díszítése az edény testén élre állított levél, majd ismét futó kutya, 
baloldalon levéldísz és szőlőfürtrészlet. A jobboldali levél előjön a duna-
szekcsői darabon. Rokon vele egy belgrádi darab is. (22. kép.) 

A mursai Pacatus gyárat említettük már s jeleztük, hogy a sisciai 
gyárral szoros kapcsolatban nem lehetett. De igenis hatott gyárunk 
egy dáciai gyárra, a maroskeresztúrira.28 Ennek változatos anyaga dél-
pannóniai befolyás alatt áll. Díszítései főleg benyomottak, de a relief-
díszes darabok is gyakoriak. Az egyik benyomott díszítésű töredék 
formára, díszítéseinek beosztására az aquincumi 1. képen bemutatott 
darabnak utánzása. (23. kép.) A relief díszes anyagból is bemutatunk egy 
rokontöredéket. (24. kép.) 

Egy másik délpannóniai gyár, melynek darabjai főleg Növi Banovcin 
kerültek elő s ma a zágrábi Horvát Nemzeti Múzeum őrzi, stílusbelileg 
a zománcos darabokkal állanak kapcsolatban, így pl. a kiskőszegi tál 
gyárával, melyről évkönyvünk e számában be is számolunk. 

Sisciai gyárunk stílusának előzményei a helyi talajban gyökereznek. 
Az edények formája eredetileg a késő La-Tène-be nyúlik vissza. A lapos 
fenékgyűrű pótolja a talpat, nem mindig van pereme, a felső sima sáv 
kissé befelé is hajlik, mint azt a stenjevaci temető anyagánál és Resatus 
egyes termékeinél is látni. Csak később lehet feltalálni a nyugati terra 
szigilláták Dragendorff 37. számú formájának szorosabb követését. 
Az ugyanilyen anyagú, színezetű és ezzel a gyárral kapcsolatos, de be
nyomott díszű edények (pl. Zagreb, Narodni Muzej, Sisak V. 1912 jelzetű 
egyik darabon benyomva azonos rozetta- és levéldíszt kapunk) állanak 
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táljainkkal még kapcsolatban. Míg azonban ezek végig megmaradnak 
a bennszülött ízlés mellett, addig a mi gyárunk már nyugati stílusban 
dolgozik, de provinciális szellemben és főleg jóval gyengébb mesteremberi 
készséggel. 

A sisciai gyár jelentősége, hogy érdekkörébe tudta vonni a póvidéki 
gyárak működésének megszűnése után az egyik fontos felvevő piacot, 
a pannóniait és a nyugati gyárak mellett is rövid ideig tudott érvényesülni, 
így kapunk az aquincumi töredékek kapcsán a délpannóniai ipar működé
sére vonatkozólag s egyben Aquincum és Siscia kereskedelmi kapcsolataira 
újabb adatokat. 
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JEGYZETEK 

EGY SISCIAI TERRA SIGILLÁTA-GYÁR TERMÉKEI AQUINCUMBAN C. TANULMÁNYHOZ 

i Csak egy töredéket említ Juhász Györgyi, 
A brigetioi terra sigillaták c. művében 
Diss. Pann. Ser. II . 3. 22.1., XXXIX. tábla 
20. sz. 

2 A westerndorfi terra szigiiláták pannóniai 
anyagát most dolgozta fel Kiss Katalin. 
Dolgozata rövidesen lát napvilágot. Addig 
/ . v. Hefner, Die römische Töpferei in 
Westerndorf, 1863. és Knorr dolgozataira 
vagyunk utalva. Az aquincumi anyagra 
vonatkozólag v. ö. Kuzsinszky, A gázgyári 
római fazekastelep Aquincumban. Buda
pest Régiségei XI. 1932., 375. sk. 1. ; 
Nagy L.\ Az aquincumi tűzoltóság szék
háza. Laureae Aquincenses. Diss. Pann. 
II . 11. 1941., 214. 1. 42—56. sz.-k. 

3 Radnóti Aladár volt szíves számomra az 
ószőnyi anyagot hozzáférhetővé tenni. 
Rövidesen, ha a kurucdombi ásatásokat 
folytatják, sor kerül az anyag publikálá
sára is, mely meglepetéseket fog hozni a 
pannóniai kerámiára. ' 

4 Kuzsinszky B., id. m. 109. sk. 1,. Lelő
helyeik : Dunaszekcső, Osijek, Beograd. 
A dunaszekcsői névvel jelzett darabot a 
pécsi múzeum őrzi. 

5 Rövid ismertetésükre v. ö. a Budapest 
Története-1. kötetében az Agyagművesség 
c. alatt i t t fejezetemet 627—636. 1. 

6 A gazdag irodalom felsorolása helyett itt 
csak P. ^Oswald, Index of figure-types on 
Terra Sigillata, Liverpool I—IV. köteteire 
utalunk. 

7 Kuzsinszky, id. m. 186. sk 1. 156. sk. képek. 
s Kiss Katalin, A Pacatus-féle aquincumi 

fazekasműhely gyártmányainak időrendje. 
Laureae Aquincenses I. 1938. 188—228. 1., 
magyar-német szöveg, IV—XLVII. táblák. 

9 Brre v. ö. a Kuzsinszky által közölt nega
tív tálakat, melvekben a talp is benne van, 
id. m. 133. sk, 1., 117. sk. képsk, 

Nagy L., Az Óbudai cella trichora 52—53.1. 
Nagy L., Arch. Ért . 42., 1928., 96—113.1. 

io Az 1. számú darabunk képét láthatjuk 
Budapest Történetei., 1943. CXVII. tábla 
3. sz. alatt. 

il Juhász Györgyi, id. m. 22. 1., XXXIX. 
tábla, 20. szám. 

i2 V. ö. Kuzsinszky id. m. 115. T., 101. kép, 
6. szám. 

i3 J. Werner volt szíves az ott talált terra 
sigillata anyagot bemutatni. A JHS és 
az Am. Journ. Arch, kiadványaiban sem 
fordultak elő. 

14 A magyar irodalom már említi : Németh 
József, A római sírokról Szilasbalháson. 
Àrch. Ért. XXIV. 1904., 246—248. 1. 
A 437., 225. lapon vonalas kis rajz lát
ható. 

is K felfedezését már ismertette Alföldi. 
Arch. Ért . 1940.- 3—4. füzet. 257. 1., 
XLVIII. t. 

le V. ö. Nagy L., Arch. Ért. XLII., 1928., 
96. sk. 1., 34. kép. 

17 R. Egger, Ausgrabungen in Kärnten. Öst. 
Jhefte XIII . , "1910., Beibl. 158. Pig. 75. 
Beibl. 155. Pig. 72. Alsus működésére 
nézve Oswald már idézett művére utalunk, 

is Minden jellegzetes darabot felrajzoltam 
még 1929-ben, majd ismételten az 1934-
ben tett balkáni tanulmányutamon. 

19 Zagreb, Narodni Muzej. Jelzete: Sisak, 
Kulpa, 1912. Csillámló vörös anyag, 
kopott felület, színezése sárgás-veres. 
Magassága 5-5 cm, szélessége 8-5 cm, 
vastagsága 0-6 cm. 

2 0 Zagreb. Narodni Musaj. Jelzete: Sisak. 
1913. Szélessége 10-5 cm, Téglás, csillogó 
anyag, veres-lilás máz. Talpa külön készült. 
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21 Zagreb, Narodni Musej. Jelzése : Sisak, 
Kulpa. 1912. Magassága : 5 cm, átmérője : 
3-5 cm. Csillámos, téglaszínű anyag, lilás
vöröses mázzal. 

22 Ugyanott egy darabon két rozetta és két 
ülőállat töredéke. Jelzés nélkül. 

23 Zagreb. Narodni Musej. Magassága : 6-5 
cm, átmérője : 10 cm. Jelzése : Sisak. 
Kulpa V. 1912. Vörös, jó máza van. 

24 Zagreb. Na rodn i Musej . M é r e t e i : 3 x 5 
cm. J e l z e t e : Sisak, V. 1912. Anyaga 
téglaszertien csillámló, kopo t t , vörös máz
zal. 

25 Zagreb. Na rodn i Musej. Jelzése a 19 a)-
n a k : Sisak, J a r . V. 1912. Méretek : 1 9 a ; 

magasság : 7-5 cm, szélesség : 9 cm. 
19 b) magasság : 8-5 cm, szélesség : 
6-5 cm. 

26 Osijek. Gradski Musej. Le l tá r i szám : 
1289. Felső á t m é r ő : 12 cm, m a g a s s á g : 
6-4 cm, t a l p á t m é r ő : 3-8 cm. 

27 Osijek. Gradski Musej. Le l tá r i sz. 2731. 
28 Csak említést tesz róla röviden V. Chris-

tescu, Via^a economica a Daciei romane. 
Pitesti 1929., Taf. 1. A gyár termékeiről 
egy pár képet láthatunk : Buletinul 
Muzeului archéologie al Societatii de 
istorie arheologie si etnografie din Târgu-
Mures. Különlenyomat a »Gazeta Ilus-
trata« 1937., 6—7. számából. 



LAJOS NAGY 

PRODOTTI Dl UNA FABBRICA Dl TERRA SlGIUyATA 

Dl SISCIA RITROVATI AD AQUINCO 

Alcune délie numerose terre sigillate tor-
nate alia luce ad Aquinco sono strettamente 
legate fra di loro e derlvano dalia medesima 
fornace. I prodotti della medesima fabbrica 
sono stati rinvenuti anche in alcuni punti 
della Pannónia. Nella letteratura relativa 
alla terra sigillata non si trova nessuna men-
zione della rispettiva fabbrica, ed il suo 
matériáié, ad eccezione di un solo caso, non 
è stato pubblicato. A fissare i luoghi di ri-
trovamento délie terre sigillate fin qui tor-
nate alia luce ed a confrontarle con i pro
dotti di altre vicine fabbriche provinciali, 
si nota che la direzione della loro espansione 
indica un determinate centro di produzione 
e restringe il possibile luogo della loro 
fabbrica. Il materiale da noi rinvenuto pré
senta délie decorazioni figurali ed orna-
mentali che sono del tutto estranee dalla 
decorazione del materiale pubblicato dagli 
studiosi délie terre sigillate tedeschi, inglesi 
e francesi. Il luogo di produzione del ma
teriale ritrovato ad Aquinco, e différente 
dal rimanente materiale, dev'essere indicate 
ad un punto dove esso è venuto alla luce 
nella maggiore abbondanza e da dove più 
facilmente poteva raggiungere i vicini mer-
cati di consumo. La materia di questi pezzi 
è argilla rossa non completamente cotta e 
non del tutto dura. Il suo smalto facilmente 
si screpola ed ha color rosso spesso violaceo. 
Già queste due caratteristiche la distinguono 
nettamente dalla materia dura, color rosso 
scuro che proviene dalle fornaci di Gallia e 

di Germania, il cui smalto color rosso caldo 
e scuro, di solito non si screpola e non si 
logora. I nostri frammenti di vasi e tut t i 
gli esemplari usciti dalla stessa fabbrica, 
per le loro caratteristiche, rivelano subito 
la loro derivazione locale di Pannónia. 
Tale caratteristica è per esempio la for-
mazione del fondo. Da noi il fondo dei 
piatti veniva fuso in uno dai piatti che 
servivano da modello ed il vasaio l'arroton-
dava dopo con il suo scalpello nel modo 
desiderate. 

Gli esemplari riprodotti aile tavole 1, 
2, 3. e 4 derivano da Aquinco, quello della 
távola 5 è di Ószőny. È conosciuto un fram-
mente di piatto dello stesso stile scoperto a 
Dunaszekcső, nonchè gli esemplari r i p ro 
dotti alla távola 6 di Bszék e alla távola 7, 
di Belgrade II punto di ritrovamento più a 
Sud è Madara nella Bulgaria. (V. frammento 
a tav. 9) 

Corne appare dai luoghi di rinvenimento 
degli esemplari testé enumerati, il materiale 
cosi caratteristico di sigillate si trova in più 
posti passando da Sud a Nord lungo il 
Danubio, sul posto degli accampamenti 
lungo il limes di Pannónia. Essi giunsero 
per la via commerciale del Danubio da una 
sola officina, sin nella Pannónia setten-
trionale, e verso Sud, sinoin Bulgaria ma, per 
lo meno in base alle nostre constatazioni 
fatte sinora, esemplari simili ai nostri non 
si ritrovano più in Istambul o nell'Asia 
minore. 
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Nel paese di Szilasbalhás (comitate di 
Veszprém) tornö alla luce il vaso riprodotto 
a távola 10. A távola 11 presentiamo il 
piatto cou la superficie stesa, in base alla 
fotográfia di pmilio DTsoz. 

Un prodotto délia nostra fabbrica è 
conosciuto da un luogo di rinvenimento 
nord-occidentale, da Virunum (vicino a 
Klagenfurt). Gli esemplari ritrovati sporadi-
camente, tornavano alla luce in massa a 
Siscia. Una parte di questi frammenti venne 
dissotterrata negli anni 1911—1913 in 
occasione del regolamento dell'alveo del 
fiume Culpa. La loro presenza in massa 
lascia concludere che appunto questo era il 
luogo di smercio. Infatti qui vi si trovarono 
altre tracce di vendita. 

Se tentiamo fare una divisone, al gruppo 
»A« (fregi e figure di animali) annoveriamo 
gli esemplari di Siscia presentati aile tavole 
12, 13, 14, 15, 16 e 17, al gruppo »B« (fregi 
e formi di piante) l'esemplare di Aquinco 
délie tavole 3 e l'esemplare di Dunaszekcső, 
al gruppo »C« possono essere annoverati gli 
esemplari, dove i fregi a forma végétale 
servono per riempire uno spazio vuoto, 
insieme a motivi geometrici ed ornamentali. 
Il passaggio a questi ultimi si vede a távola 
18. L'esemplare più caratteristico di questo 
gruppo è il frammento di Aquinco ri
prodotto a távola 1. Ci appartengono anche 
l'esemplare di Madara (távola 9) ed uno 
degli esemplari di Siscia (távola 12). Ci 
appartiene anche il modello di Belgrado 
(tav. 18) ch'è rappresentato da alcuni 
frammenti ed è di stile più semplice. 

I modelli addotti ci possono convincere 
del fatto di aver présente un materiale 
omogeneo, cioè uscito dalla medesima for-
nace. Ma i prodotti di questa fabbrica 
rappresentavano diversi stili, perció è da 
supporre che ci lavorassero più maestri i 
quali adoperavano i piatti usati corne mo
dello. Essi usavano dei sigilli in comune, 
ma ognuno secondo il proprio gusto. La 
sola eccezione è il frammento di Aquinco 
con fregi a tralce, ondulati, il quale è il più 
bel prodotto délia nostra fabbrica. 

Gli esemplari di Siscia tornarono alla luce 

in circostanze tali da impedire la précisa 
indicazione délia loro età. 

Il modello di Szilasbalhás venne scoperto 
insieme con l'esemplare di materiale grigio e 
affumicato in nero del vasaio Resatus, pro
dotto ancora negli ultimi decenni del I secolo 
dopo Cristo. psso appartenue ad una se-
poltura a combustione, il che pro va il suo 
précoce sotterramento. Uno degli esemplari 
di Aquinco venne alla luce insieme al fram
mento di tazza di terra sigillata con il 
timbro CIPPI. M. Tip. Dragendorff 33. 
L'esemplare di Virunum fu ritrovato in
sieme con la terra sigillata tinïbrata ALSVS P. 
Due esemplari di Aquinco (tavole 1 e 2) 
sono stati rinvenuti vicino alla porta setten-
trionale del campo e derivano dallo strato 
tra la ricostruzione del campo ordinate da 
Traiano e l'invasione marcomanna. ( 110—167 
d. Cr.) 

Riassumendo quel che fin qui abbiamo 
dette, possiamo stabilire che la data di 
produzione degli esemplari riprodotti di terra 
sigillata puô essere fissata alla prima meta 
del secondo secolo d. Cr., press' a poco fra 
il 120 e il 160. Se seguiamo sulla carta 
geografica i luoghi di rinvenimento degli 
esemplari datati, appare che essi si trovano 
lungo due linee stradali. L'una è la grande 
strada del limes lungo il Danubio, dove 
i nostri esemplari figurano tanto a sud 
quanto a nord di Siscia. L'altra è la strada 
interna, per la quale essi giungono nei 
dintorni del lago Balaton, e attraverso la 
strada dell'edera (Aquileia—Savaria—Car-
nuntum ecc), anche in Virunum. Quindi 
il luogo di produzione puô essere situate 
solo nel centro dove nel maggior numero 
si ritrovano tali frammenti : in Siscia. 

Dato che si è potuto fissare più precisa-
mente la data in cui 1'officina la vor a va, 
riesce più agevole ricostruire le relazioni 
con fabbriche straniere. Quelle occidentali 
délia Gallia (Banassac, Lezoux, la Grau-
fesenque ecc.) che furono le prime a fornire 
taie prodotto nella Pannónia méridionale, 
non avevano nessuna influenza sulla fabbfica 
di Siscia. Pra i prodotti délie altre fabbriche 
occidentali, di data posteriore, solo quelli 
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di Westerndorf, le rassomigliano per lo 
scadente materiale, ma non per la lavora-
zione. Non dobbiamo meravigliarci se il suo 
stile è différente da quello délie fabbriche 
occidentali e rif lette piuttosto influenze 
meridionali. I frammenti di vSiscia pre-
sentano analogie con i prodotti di nn'altra 
fabbrica che lavorava nel territorio tra i 
fiumi Drava e Sava (tav. 21, 22) il cui stile 
influiva sulla fabbrica di Maroskeresztúr, 
nella Dacia. (tav. 23). 

I precedenti di stile délia nostra fabbrica 
di Siscia sono radicati nel suolo locale, 
lia forma dei vasi risale originariamente 
alla tarda età La Tène. Solo più tardi 

s'incontra una più vicina imitazione délie 
forme délie terre sigillate occidentali tipo 
Dragendorff 37. Il significato délia fabbrica 
di Siscia è quello di aver esercitato una forte 
attrattiva dopo la cessazione del lavoro 
nelle fabbriche. padane, su uno dei più 
importanti mercati di sbocco, quello délia 
Pannónia, e di aver tenuto fronte, per 
qualche tempo, alla concorrenza délie fab
briche di Occidente. Cosi in rapporto al 
frammento di Aquincum otteniamo nuovi 
dati suH'industria délia Pannónia, e in 
pari tempo anche sui rapporti commerciali 
tra Aquinco e Siscia. 
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GEREVICH LÁSZLÓ 

KÖZÉPKORI BUDAI KELYHEK 





A középkori Buda és Pest ötvösségének története még súlyosabb 
módszertani feladatokat ró a kutatóra, mint a művészet többi ága. 
Az emlékanyag majdnem teljes egészében elpusztult, kis részében el
kallódott vagy szétszóródott. Hiányoznak tehát az emlékek és az emlé
kekre vonatkozó levéltári adatok. Ha véletlenül lajstromok maradtak 
meg, a bennük említett anyag elpusztult vagy úgy szétszóródott a világ
ban, hogy a leírás és a műtárgy nem azonosítható. Budai eredetűnek 
sejtett középkori ötvöstárgyak rendszerint királyi ajándékozásból szár
maznak, valamilyen Budán történt eseménnyel kapcsolatosak, vagy a 
budai eredetű műtárgyakkal állnak stílusrokonságban ; Harcias Frigyes 
drezdai kardja, a boroszlói szt. Dorottya herma, a bécsújhelyi Mátyás 
billikom, az esztergomi szarvkupa, az Kszterházy-kincstár ezüst kulacsa, 
az aacheni kincs, a trencséni szt. László herma, Hedvig királynő kristály
kupája1 stb. Budán élő személy kincstárából is származhatik. (Olmützi 
Ágoston arany csésze je 1508.) Ritka eset, mikor a levéltári adatok meg
egyezése alapján megállapíthatjuk, hogy valamely emlék budai kincs
tárból származik. (A trencséni evangélium előlapja.2) Ugyanez az eset 
áll fönn a Mátyás-templom kincstárának két középkori kelyhénél, jelen 
tanulmányunk tárgyainál. Sajnos azonban még abban az esetben is, 
ha sikerül megállapítanunk, hogy egy műtárgy budai kincstárból szár
mazik, nem tudjuk bizonyítani annak budai műhelyből való eredetét. 
Nem ítélhetjük meg módszertanilag szigorúbban azokat az ötvösemlé
keket sem, melyek Budapesten vagy annak közvetlen környékén a 
földből, ásatás folyamán kerültek napfényre. Az idetartozó csoport elég 
jelentős és elhanyagolásukból súlyos módszertani tévedés származhatik ; 
az Egyetemi Könyvtár alapozásakor előkerült kincslelet,3 a margit
szigeti korona,4 XIII . századi áttört boglárok,5 eulogia-tal6 (Puszta
vasad), románkori zabla (Gödöllő és Kerepes között7), díszített fegyverek, 
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ékszerek, gyűrűk gazdag változatossága. Az előbbi csoportokhoz társul 
a Budán székelő királyaink kincstárának anyaga. E csoport budai erede
tének bizonyossága még az előbbieknél is csekélyebb, tekintve a középkor 
gyakori ajándékozási szokását és királyaink idegen mestereknél tett 
megrendeléseit. Ennek ellenére a középkori budai ötvösség kutatásánál 
ezeket az emlékeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az így nyert 
nagyszámú emlékanyagból analitikus úton kiválasztandók a stiliszti
kailag és technikailag megegyező vagy származásukra nézve budainak 
tekinthető műtárgyak. A kiválasztott emlékek jellege végre biztosabb 
körvonalakkal fogja kirajzolni az eddig csak sejtett budai iskola stílus
vonásait. 

A budai ötvösök nevei, személyi vonatkozásai, céhi életük, keres
kedelmi kapcsolataik és az abból levonható következmények ma még 
szintén nem állanak világosan a kutatás előtt. Horváth Henrik nagy
vonalú összképéből, melyet Zsigmond koráról festett, kibontakozik a 
kor nagyszerű budai ötvössége, példásan összeszedett adataiból pedig 
számos ötvös nevét ismerjük meg.8 Megoldatlan maradt azonban Nagy 
Lajos kora, holott valószínűleg ekkor már megvolt a budai ötvös céh, 
amint ezt a budai törvénykönyvből következtethetjük. A törvénykönyv 
több részletből áll, de mindegyik a XV. «század elején, első felében kelet
kezett.9 Bkkor már az ötvösök német szokás szerint külön utcában, 
az Ötvös-utcában laktak. Az előkelő ötvös céh élén több mester áll, 
akik a műhelyeket hetenkint ellenőrzik.10 Egészen bizonyos, hogy budai 
ötvösök készítik el azokat az ezüst és harmadrészben aranyozott ezüst 
21 márka súlyú edényeket, melyeket a város a király és királynő számára 
újévi ajándékképen adni köteles volt. 

A budai céhszabályokat csak közvetve ismerjük. A zágrábi ötvösök 
ugyanis a budai anyacéhtől kérték szabályaikat, melyeknek használatát 
Lajos király 1514-ben megengedi. A céhlevél Lajos dicső elődeire 
hivatkozik bizonyítékául annak, hogy a szabályok régebbi időből 
származtak. 1529-ben Pest város bírája és tanácsa által kiállított pesti 
ötvöscéhlevelet a trencséni céh átírásából ismerjük. A pesti céh leánycéhei 
a győri, az esztergomi, a komáromi és az újvári céh. A budai céh 
leánycéhe a zágrábi. Ezen jelentős városok függése a budai és a pesti 
céhtől, bizonyítja ez utóbbiak kiemelkedő jelentőségét.11 
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Buda és Pest a késői középkorban nemcsak politikai, kereskedelmi 
és gazdasági, de művészeti középpontja is az országnak. Pezsgő élete 
nélkül a magyar művészet stíluskorszakai érthetetlenek volnának. 
Ajándékok és kereskedelem révén a vidék művészeti termése még a 
legmesszebbfekvő városokból is Budára és Pestre özönlik. Valahányszor 
Brassó városának valamilyen ügye van a királynál, szőnyegeket (1507-, 
1508-, 1514-, 1522-ben) és ötvösműveket (1507) küldenek Budára.12 

Brassó kereskedelmének specialitása a szőnyeg, melyet Oláhországból 
importáltak be. A textília a budai ipar számára sem újdonság, mert 
Bertrandon de Brocquiere leírásából tudjuk, hogy Budán is gyártottak 
faliszőnyegeket, a ráckevei régi egyházi öltönyöket pedig állítólag a 
margitszigeti apácák készítették.13 A többi nagyobb város az ajándé
kozás céljára legalkalmasabbat, ötvöstárgyakat adományoz. Beszterce
bánya például kupákat küld Verbőczynek Budára.14 1513-ban a királynak 
együttesen ad a hét szövetséges bányaváros két drága ezüst kupát.15 

Különösen élénk a kapcsolat a bányavárosokkal. Mátyás király meg
szerzi a bányákat, kincstárnoka Hampo Ernest, egy besztercebányai 
rézbánya egyik birtokosa.16 A Fuggerek bányatisztje, Thurnschwab, 
budai polgár.17 

Nemcsak ötvösművekkel termékenyíti meg a vidék a fővárost, de 
számos vidéki és külföldi Budán dolgozó művész adja át magával hozott 
lokális stílussajátságait. Zsigmond Parisból hozat mesterembereket, 
köztük ötvösöket. Örökösödési eljárásból kifolyólag (1506) tudunk egy 
raguzai Ötvösről (Nicolaus I^enaich), aki Budán dolgozott.18 A királyi 
udvar is műveltet idegen ötvösökkel. A királyné Thurzó Kristóf számára 
Korponai Jakab aranyművessel dolgoztat.19 Pozsonyból Mátyás király 
hainburgi táborába hivatja megrendelés végett Ötvös Mátyást.20 Viszont 
budai és pesti ötvösökkel az egész országban találkozunk. Pozsonyban 
1497-ben Ofner Tamás nevét ismerjük meg végrendeletéből.21 Kassán 
1522-ben Balázs Pesti ötvös említtetik.22 A budai és pesti házeladásokra 
és hagyományozásokra vonatkozó oklevelek számos ötvös nevét, vagyoni 
viszonyait és származását örökítik meg. Az adatokat tovább lehet sorolni, 
de már ebből is kitűnik, hogy Buda és Pest a különböző vidékek lokális 
művészetének találkozó pontja, mintegy kohója, melyben a stílusok 
egységessé válnak. Bnnek az egységes stílusnak szétsugárzása pedig 



biztosítja az egész akkori Magyarország művészeti termésének egyöntetű
ségét, stílusjellegét. A magyarországi stílus egységét Buda teremti meg, 
e nélkül nem volna magyar művészet. A művészet kutatásánál túlzottan 
kidomborítják a lokális gócok stílusképző erejét, szemben azzal az ellen
kező törekvéssel, mely bizonyos vidékek egységén túl nagyobb egység 
kialakulását célozza. Ez a nemzeti, de sokszor internacionális stílusakarat 
a világvárosokban érlelődve megteremti az ország stílus jellegét és azon túl 
az európai stílus egyöntetűségét is biztosítja. 

A középkori magyar művészetet messze földön jól ismerték. Jóhírét 
bizonyítja, hogy Mátyástól még az orosz nagyfejedelem is kér ötvösöket.23 

A magyar ötvösművészet által kitermelt kehelyforma és díszítő stílus 
egész kelet-, közép-Európát és Délnémetországot is meghódítja.24 Kimutat -
hatólag idegen mesterek is dolgoznak magyar stílusban, amint azt az eggen-
burgi sodronyzománcos kehely 1516-ból,25 valamint más cseh és lengyel
országi emlékek is bizonyítják. 

Ez a nagyszerű virágzás a mohácsi vész után egycsapásra elhervad. 
A budai ötvösök az egész országban szétszélednek. 1575-ben Pozsonyban 
egy perirat megőrzi Budai Bertalan nevét,26 aki valószínűleg magyar 
volt, mert magyar legényeket alkalmaz. 1599-ben Kassán nyer polgár
jogot a kolozsvári származású Budai Ötvös György.27 A XVII. század 
elején Krakkóból Kassára rándul át Pesti Ötvös Gergely.28 1547-ben 
Budai Ötvös Mártont említik még Kassán.29 Egységes stílus helyett 
ekkor az országrészek lokális stílusa jut érvényre (Erdély, Keleti Fel
vidék, Nyugati Felvidék és a Dunántúl). E vidékeken belül a stílus
egységet a vezető városok alakítják ki. (Kolozsvár, Kassa, Pozsony, 
Nagyszombat.) 

A későközépkori budai ötvösség történetének összefoglalása ma még 
lehetetlen, nem előzik meg e célra irányuló kutatások és az emlékek 
stílusanalízise. Ebben a tárgykörben megjelent lajstromok azonban 
hasznos útmutatással szolgálnak a feladat nagyságára nézve. A Mátyás
templom kincstárának két kelyhe pedig biztos alapot nyújt a budai 
ötvösség stílusának megvilágításához. 

Erzsébet királyné házi oltárának azonosítása a párisi Rothschild-
gyüjtemény Magyarországból származó oltárával szintén leltárak alapján 
történt.30 Az óbudai és nagyváradi Clarissák, valamint a margitszigeti 
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szt. Domonkos apácák a törökök elől Pozsonyba menekültek és ott a 
Clarissák zárdájában kaptak menedéket. Kincseik lajstromát egy 1656-ból 
származó magyar okiratból ismerjük.31 1714-ben a pozsonyi zárdából 
az apácák visszatérnek Budára, magukkal hozva az innét származó 
kincseket, melyeket magyar és latin nyelven leltároznak.32 Ezekről a 
kincsekről megemlékeznek még a Berchtold püspök által készített 
jegyzőkönyvek 1770-ből.33 Valószínű, azonban, hogy a margitszigeti 
apácák kincseinek egy része Pozsonyban maradt, mert ezeket mind a 
korábbi, mind a rend megszüntetése alkalmából 1782-ben fölvett össze
írások is említik.34 A lajstromok a budai egyházak kincstárainak nagy
szerű fölszereléséről tanúskodnak. Az emlékek egy része személyi kap
csolatai végett nem készülhetett máshol, mint Budán. így pl. szt. Margit 
fej ereklyetartója. — Két fontos csoport válik el : Az egyik Erzsébet 
királyné, az óbudai Clarissák alapítójának nevéhez fűződik, a másik 
árpádházi szt. Margit személyével kapcsolatos. Az átadott drágaságok 
közül érdeklődésre tarthat igényt : egy kövekkel kirakott nagy kehely, 
mely szt. Margité volt és a Magyarországon hiányzó díszes románkori 
típust képviselhette, arany korona gyöngyökkel és drágakövekkel, 
színarany kereszt »rostélyos forma munkával«. Erzsébet királynétól 
valószínűleg szintén fíligrános román munka, aranyozott ezüst oltár, 
díszítésének technikájára nincs utalás, gyöngyös bogláros korona rubinnal 
és gyémánttal díszítve. A liturgiái felszerelés szokványos. A följegyzések 
nem világítják meg ötvöstechnikájukat. Az összes kincsről szóló lel
tárakban természetesen sokkal értékesebb emlékek is vannak. Ezek közé 
sok profán rendeltetésű tárgy került, melyeket értékük végett adományoz
hattak ; zománcos és drágaköves díszláncok, díszkoronák, gyűrűk stb. 
Legtöbb érdeklődést keltettek eddig is az ezüst és arany házi oltárok, 
nem kevésbbé érdekesek azonban az ezüst és arany képek, melyeket 
áttetsző zománc vagy vert dombormű díszíthetett. (Aranial veret öregh 
Tabla.) Az 1782-es összeírás megemlékezik szt. Margit ezüst szobráról 
és 1512-ben készült hermájáról. 

A műtörténeti értékű adatoknak még sokkal gazdagabb tárháza a 
törökök elől menekülő pálos kolostorok (a szt. Iyőrinci, óbudai, baicsi 
(Baranya), diósgyőri, laadi, nosztrei (Hont), terebesi, tokaji, ungvári 
kincseinek lajstroma.35 Ezek a kincsek a homonnai Drugeth családnak 
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megmentés és megőrzés végett adattak át és 92.000 forintra becsülték 
őket. A család a kincset többé vissza nem adta, további sorsáról semmit 
sem tudunk. A pontos lajstromokból sok megfigyelést tehetünk közép
kori ötvösségünkre, sajnos azonban budai kolostorok anyagát a többitől 
szétválasztani nem tudjuk, pedig a kincsek jelentős része kerülhetett 
ki az igen gazdag budaszentlőrinci kolostorból. A főváros nélkülözhető 
egyéb egyházi kincseit a török elleni hadjáratra, közvetlenül a mohácsi 
vész előtt gyűjtötték össze.36 

A királyi kincsek és két budai kápolna kincstárának sorsa sem alakult 
kedvezőbben. Mária királynő a mohácsi vész után hajóra rakatta és 
sajátjaként kezelte a budai királyi palota kincseit és a két leggazdagabb 
egyház, a királyi várkápolna és alamizsnás vSzent Jánosról nevezett 
templomok kincstárát.37 Ehhez a szállítmányhoz kerültek még a viseg
rádi várkápolna drágaságai is. "Útközben úgy látszik Szapolyai-párti 
katonák rabolták ki. Esztergom körül pedig a királynő hajói közül kettő 
elsüllyedt. A többi elérte rendeltetési helyét, Pozsonyt. A királyi kincstár 
nagyrészét Máriával való megegyezés értelmében Ferdinánd Bécsbe 
vitette. A templomi kincseket Nádasdy Tamás és Szalay János részben 
elzálogosították, a pénzt pedig zsoldra, majd Pozsony megerősítésére for
dították. Az egyházi ruhák egy része még rövid időre visszakerült az illető 
templomokba. A két budai egyház kincseinek még megmaradt részét a 
pozsonyi káptalan őrizte, míg 1569-ben Miksa császár hatalmi szóval szintén 
Bécsbe vitette. Egy része az alamizsnás Szt. Jánosról nevezett kápolna 
kincsének valószínűleg Pozsonyban maradt, mert 1712-ben visszakerült 
Budára. A Szt. János-kápolna kincsei kisebb részét, mely túlnyomó rész
ben Szapolyai János király édesanyjától származott, a kápolna capell-
maistere Péter 1541-ben a török elől két ládában Eperjesre menekítette.38 

A kincsek azonban 1554-ben Ferdinándnak átadattak, hogy Bécs és 
Komárom erődítési munkálatainak költségeire fordíttassanak. Ezek az 
emlékek minden valószínűség szerint nem kerülték el a beolvasztást. 
A kincsek között volt egy áttetsző zománccal díszített ezüst oltártábla, 
állítólag Szapolyai János édesanyja birtokából. Az ezüst oltár közepét 
Mária oltárképe foglalta el, a fennmaradó felületet a kisded Jézus életéből 
vett jelenetek díszítették. Az ikonográfiái tartalom, de főleg a technika, 
a művet a XIV. századba utalja. Az áttetsző ezüst zománctechnikának 
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ilyen nagyobbszerű alkotása kevés maradt fenn az országban, de meg ezeket 
az emlékeket is vagy idegen importárunak tartják (Erzsébetoltár), vagy 
idegen mester műveinek, vagy készítési helyük bizonytalan (a két aacheni 
Nagy Iyajos címer). De vannak az országban egyszerűbb emlékek, melyek 
bizonyítják, hogy a technikát ismerték és számos esetben alkalmazták. 
Sok áttetsző zománccal díszített kehely maradt ránk. Vannak azonban 
bőven példák gazdag figurális díszítésről is a márpodi (Szeben vm.), 
kőszegi, nagyselyki kelyheken, szepesbélai oltárkereszten és a körtvélyesi 
ciboriumon stb. Nincs okunk tehát arra, hogy a lajstromokban elő
forduló ezüstzománc művek hazai eredetében kételkedjünk, különösen ha 
tekintetbe vesszük, hogy leltáraink, sőt a budai kincsek lajstromai is 
számos esetben emlékeznek meg ezüst vagy aranyozott ezüst képekről. 

Ferdinánd által készíttetett pozsonyi leltárak műtörténeti értékelését 
figyelmen kívül hagyták, holott a királyi kincstár és az említett budai 
templomok kincseinek zöme készülhetett Budán. Az összkép megrajzolá
sánál ezekre a leltárakra is kell támaszkodnunk, mivel a kincs jelentős 
részét beolvasztották és az esetleg megmaradt emlékek azonosítására 
kevés remény van. A lajstrom feltűnően sok zománcos emlékről beszél. 
A kelyhek egyikét Szent Sebestyén képe,39 egy zománcos képet pedig 
a Szentháromság ábrázolása díszítette. Említ a lajstrom ezenkívül egy 
zománcos aranyozott ezüst oltárképet Mária hét boldogságának ábrá
zolásával. A feljegyzésekben előforduló ezen ötvöstárgyakat az ezüst
zománc technikájú emlékek körébe sorozhatjuk. A kelyhek között azon
ban nemcsak áttetsző zománcú kelyhek, hanem túlnyomó részben sodrony-
zománcos kelyhek is voltak. A leltárakból ha mást nem is, de a technikát 
Sok esetben meg lehet állapítani. A serlegeknél pl. meg van említve, 
hogy zománcos rózsákkal díszítettek, ami nyilván sodronyzománcra 
vonatkozik. Ugyanígy említés tétetik lombdíszes serlegekről és kely-
hekről, mely ötvösművek korát és stílusát pontosan ismerjük. A lajstrom 
alapján különösen kedvelt eljárásnak látszik a hólyagos díszítés, melyet 
elsősorban kelyheken, serlegeken és ivókupákon alkalmaznak. A XV. 
század végéről sok egyházi és profán hólyagos díszítésű emlék maradt 
ránk. A leltár tanulságai világánál a bécsújhelyi Mátyás serleg magyar
országi, sőt budai származása valószínűbbnek látszik. Ezenfelül ismerünk 
még Corvin címerrel ellátott serlegeket40 (Wasserburg). 
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A nagy arany- és drágakőérték mellett ezek a kincsek az ötvösségnek 
olyan darabjait is bőven tartalmazták, melyek az értékhalmozáson 
kívül tiszta művészi célt szolgáltak. Ilyen emlékeknek tekinthetők a 
tiszta zománcos emlékeken kívül ezüst szobrok és reliefek. Hz a leltár 
nem emlékezik meg, de tudunk valószínűleg Budán készült reliefábrá
zolásokkal dúsan díszített két ezüstkoporsóról. Mindkettőt Erzsébet 
királyné adományozta, Szt. Gellért reliquiakoporsóját a pesti ferencesek 
Szent Péter temploma számára, a másikat, mely Szt. Szaniszlau ereklyéit 
őrizte a krakkói Dómnak. A szentek reliquiakoporsói úgylátszik nálunk 
még a XIV. században is divatban voltak. Ellentétben az ötvösség 
középkori főhelyeivel Eszakfranciaország, Maas és Rajna vidékével, 
ahol ez a szokás korábban volt divatban és az ötvösség legmonumentá-
lisabb alkotásait a XII. és XIII . században éppen ezek az ereklyekoporsók 
képviselték. 

A leltár említést tesz páduaiSzt. Jusztina ezüst szobráról, sárkányos 
és fákat ábrázoló asztaldíszekről, az utóbbiak a XV. század végéről 
származhattak, alamizsnás Szent János ezüstszobráról, aranyozott ezüst, 
sőt aranyozott vörösréz képről és oltárképről, mely Veronikát és Szent 
Kristófot ábrázolja. Ezen utóbbiak milyen technikával készültek, azt 
nehéz eldönteni. Lehettek trébelt relieffel vagy ezüst, esetleg vájt 
zománccal ékítettek. Művészi célzatuk azonban elvitázhatatlan. 

Említést kell még tennünk a nyakban hordható, láncra függesztett 
keresztek nagy csoportjáról, melyek legnagyobb része igen gazdagon 
volt drágakövekkel díszítve, ezek között a keresztek között a leírás 
alapján egyik-másiknál arra gondolhatunk, hogy XI. századra jellemző 
drágaköves ötvösművekhez tartoztak. Nagyobb ilyen emlékek az ország
ban nem maradtak fenn. Természetesen a leltár csak egy részét öleli fel 
a Budával kapcsolatba hozható ötvöstárgyaknak. 

Mikor alamizsnás Szent János teteme Konstantinápolyból a róla 
elnevezett kápolnába szállíttatott, Mátyás király azt gazdag arany- és ezüst
készlettel látta el,41 ezek a kincsek 1526-ban a máriavölgyi Pálosokhoz 
kerülnek. A többit Pozsonyban a Szent Mártonról nevezett káptalanban 
őrizték.42 A budai Szent Márton kápolna kincstára még a török meg
szállás előtt ismeretlen körülmények között tűnt el. A budai vár Szent 
Zsigmond kápolnájának nemesfémfelszerelése 1716- és 1723-ban a tűz 
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martaléka lett.43 A Magdolna-templom gazdag kincstárának lajstromát 
is ismerjük.44 

Igen sok emlék került főleg a XVI. században főúri, vagy magasabb 
hivatalt viselő családok kincstárába is. A családi leltárak több esetben 
megemlékeznek az ötvöstárgy származásáról is. Legérdekesebb Abstenius 
Bornemissza Pál püspök végrendelete,45 mely szerint Varkucs Tamás 
egri kapitánytól az óbudai egyház kincseinek egy részét összevásárolta. 
Az óbudai egyház kincseit ugyanis a budai káptalan a török elől Zonda 
várába vitette, a várat pedig Varkucs Tamás társaival együtt kirabolta. 
Több tárgy közül (monstrancia, kehely) kiemelkedik egy evangelis-
tarium, a keresztre feszített Krisztus, Mária és János ábrázolásával és 
szent ereklyével. K műtárgyakat a nyitrai egyháznak hagyományozta. 
A könyvet azonosítani lehet a közismert nyitrai vert aranyozott ezüst 
evangélium fedőlappal,46 melyet Henrik pilisi apát címere díszít. Ez az 
emlék a legkorábbi magyarországi sodronyzománcos emlékek közül 
való, sőt talán éppen ez a legkorábbi és így újabb bizonyítéka a már töb
bektől hirdetett felfogásnak (Divald, Mihalik S., Horváth, Dercsényi), 
hogy először a budai ötvösök veszik át Olaszországból a sodronyzománcos 
ötvösgyakorlatot és terjesztik szét az országban. Harcias Frigyes választó
fejedelemnek Budán 1428-ban Zsigmond díszes kardot nyújt át (ma a 
drezdai Kunsthistorisches Museumban). A kard hüvelyét borító sodrony
zománc tehát egyike a legbiztosabban datált ilyen emlékünknek.47 

Motivumbeli összefüggése a boroszlói Szent Dorottya herma sodrony
zománcával ez utóbbit is a budai műhelygyakorlat körébe utalja.48 

Biztosan datált emlékünk még a győri Szent László herma, melynek 
sodrony zománcát azonban Hampel egyik munkájában későbbinek 
tartja.49 

. A nyitrai evangelistarium igen fontos emlék, de erősen át van ala
kítva s ezért tüzetes vizsgálata szükséges. Donátorának Henrik pilisi apát
nak címere díszíti a könyvtáblát. Az apát úr kora kiváló műértő je lehetett, 
mert hiszen Nagy Lajos 1367-ben az aacheni kápolna felszerelését vele 
küldeti el. Kapcsolatát a budai ötvösséggel további szerény adatnak fog
hatjuk fel az aacheni kincsek budai eredete mellett. A könyvtábla reliefé 
1400 körüli időből származhatott. A tábla keretének idejét a középrésszel 
való összefüggés vizsgálata és Henrik apát címere dönti majd el. Föltétlen 
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újabb a kettős kereszt, mert belevág Mária és János alakjába. A négy-
karélyos sodronyzománcos lemezek jellegzetes kerek, középpont körül 
csavarodó kacskaringós motívuma több emlékkel tart rokonságot, 
melyek a budai ötvösiskola kisugárzásának tekinthetők. (Az erdélyi 
származású Bornemissza kehely, pozsonyi Ferencrendiek Pethe lyászló 
kelyhe és egy sodronyzománcos kereszt a prágai Iparművészeti Múzeum
ban.) A hagyatéki leltár alapján a ma Bornemissza kehelynek nevezett 
emlék erdélyi származása igazolódik be. (Nyitráról került az esztergomi 
Keresztén}?- Múzeumba.) A nyitrai kincstár anyagának átvizsgálása, 
feldolgozása esetleg meghozná azt az eredményt, hogy a Bornemissza
féle hagyatéki leltár alapján további műveket tudnának azonosítani, 
óbudai származásukat kimutatni. Sajnos azonban, a hagyatékban fel
említett legértékesebb óbudai műtárgynak, egy aranylemezekkel bevont 
feszületnek maradékát, a leszakított aranylemezeket vásárolhatta csak meg 
a püspök. A feszület leírásából következtethető technika előfordul a 
román ötvösségben, sőt már azelőtt is. Aranylemezzel beborított fa
szobrokat ismerünk a X—XI. századból (Conque St. Fois, Essen Mária 
szobor), de még gyakoribbak a figurális díszítéssel ellátott trébelt arany
lemezek, melyek legtöbb esetben famagra vannak ráerősítve (Jámbor 
Henrik baseli arany oltára Paris, Cluny Museum). Az eljárás a bizánci 
ötvösségben is kedvelt. A hagyatéki leltárnak ez a bejegyzése az óbudai 
egyház kincstárának egyik legkorábbi darabjáról értesít. Tekintve a 
XI. századi ötvösség kolostori gyakorlatát, feltehető, hogy a keresztet 
valamelyik budai kolostorban készítették. Varkocs Miklós az óbudai egyházi 
kincsek elrablója fiának hagyatéki leltárait ismerjük, mely az óbudai 
kincsek közül származó tárgyakat is tartalmazhat. Lehet, hogy ilyen, 
bár profán célt is szolgálhatott a »Mattias királtóll marth lábas medencze«.50 

A leltár nem azt írja, hogy Mátyás ajándékozta és ez amellett szól, hogy 
másképen került a kincstárba. 

A XVI. században az ország kincstárainak nagy része, de elsősorban 
Buda kincstárai elpusztultak. Az áldatlan állapotokat Erdély kevésbé 
érezte, úgyhogy az ottani kincstárakba Mátyás kincsei közül több emlék 
került. Báthory Kristóf fejedelem ezüstkincseinek gyulafehérvári leltára 
1580-ból a legnehezebb, tehát valószínűleg legdrágább kupa leírásánál 
megemlíti•: »mely kwpa Matthias királyé volth«.51 1603-ból a Dobó 
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család örökségi lajstroma felemlít egy korsót, mely különösen szép művű 
és Mátyás király tulajdona volt. Ügylátszik a Báthory családnál 
több királyi kincs is rejtőzött, mert Rudolf 1601-ben Báthory Istvántól 
egy nagyértékű aranykeresztet és egy kazulát vitet el Prágába azon a 
címen, hogy a tárgyak a magyar királyok kincstárából származtak.52 

A budai és pesti ötvösművek teljes pusztulása azonban még nem 
fejeződött be. A Mátyás-templom kincstára ugyanazon a sorson esett 
keresztül, mint a már említett budai kincsek. A mohácsi vész után a 
templom kegyurai, a budai német polgárok, a kincseket hajón Pozsonyba 
szállították. Útközben, Esztergomban a hajókat megdézsmálták. Végre 
Pozsonyba ért, ahol a városi tanács őrizte és bizony nagyobb eredménnyel, 
mint azt a többi budai kincsnél láthattuk. Száz évvel később a pozsonyi 
káptalan vette át a kincseket, melyeknek akkor készült leltára fenn
maradt. A leltár legnagyobb része egyházi ruhákat sorol fel. Az ötvös
művek lajstroma már szerényebb. Az esztergomi fosztogatás következ
ménye lehet, hogy a felszerelés liturgiái szempontból is hiányos. Főleg 
kelyhek maradtak meg, a leltár 10 darabot említ. A kincsek jórésze 
királyi és főúri adományozásból származhatott, mint ezt a címerek és 
donátori alakok elárulják. 

A drágaságok sok huzavona után 1712-ben kerülnek vissza Budára, 
ahol a városház kápolnájában őrizték. Ugyanide hozták vissza a budai 
alamizsnás szt. János-kápolna drágaságainak maradékait is. A Mátyás
templom birtokosai, a jezsuiták mindent elkövettek a kincsek meg
szerzésére. Sorsuk II. József császár rideg utilitarista politikája követ
keztében, annyi más kincshez hasonlóan, beteljesedett. Az értékeket 
1785 november 15-én és 16-án elárverezték. Az árverés fő vásárlói bécsi 
műkereskedők és óbudai zsibárusok voltak. A legérdekesebb műtárgy, 
egy szent kereszt ereklyetartó, melynek szára, ahogy a leltárból is kitű
nik, igen régi lehetett, valószínűleg a XIII . századból származott, 
nem adatott el. Ma már azonban ez is ismeretlen helyen kallódik, ha 
ugyan elkerülte a beolvasztást. 

Az árverési katalógusban tíz kehely helyett csak nyolc szerepel. 
Neme thy Lajosnak sikerült a hiányzó két kelyhet, két ránkmaradt 
kehellyel azonosítani.53 A városház kápolnájában 1756-ban megejtett 
kánonjogi vizsgálat leltára két kehelyről emlékezik meg, melyek közül 
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az egyik a budai Szt János-kórházi kápolnának, a másik a buda-újlaki 
templomnak lett kikölcsönözve. A kölcsönzést megmagyarázza az a 
tény, hogy mindkét templomot Buda város akkor emeltette. A két kely
het Neme thy az említett templomokban meg is találta. Azóta közismer
tekké váltak, sok kiállításon szerepeltek54 és számos szakmunka is meg
emlékezett róluk.55 Végül eredeti helyükön, a Koronázó Főtemplom 
kincstárában nyertek elhelyezést. (A két kehely azóta Buda ostroma 
alatt elveszett. Ha nem pusztultak el remélhető, hogy valamilyen 
gyűjteményben fölbukkannak.) Annak ellenére, hogy nem elfelejtett 
emlékekről szólunk, a kutatók nem vették figyelembe azt a rendkívül 
fontos tényt, hogy tulaj donképen a középkor legjelentékenyebb ötvös
centrumának elpusztult óriási egyházi anyagára ma már csak néhány 
emlék s ezek között elsősorban ez a két kehely vet világot. Az emlékek 
iránti csekély érdeklődést mutatja, hogy XVIII. és XIX. századi őrzési 
helyüket, ahonnét nevük is származik, összecserélik. 

Budai eredetük kétségtelen. Semmi jel nem mutat arra, hogy eset
leg valami vidéki városból adomány útján kerültek volna a Mátyás
templomba. Éhez túl szerények is volnának. Jellemzően mutatják a budai 
ötvösség átlagtermését, ami a Szent János-kápolna kelyhe esetében igen 
magas színvonalú. 

A kehely aranyozott ezüst, kupája alul keskeny és hirtelen széle
sedő, csúcsos-, vagy úgynevezett tölcséres-kupa. Keresztmetszete hiper
bolához hasonlítható. Hz a XIV. századi kupák legjellemzőbb alakja. 
Falai nem mutatnak enyhe hajlatot, nem hasonlíthatók fordított csúcs
ívhez, mely típusú kupák jellegzetes alakjai valamivel alacsonyabbak 
is, és Németországban terjedtek el. Az olasz egyenesfalú tölcséres kupák
hoz már közelebb áll a budai példa, bár az olasz kupaforma meredekebb 
falú és keskenyebb szájú. A budai kupa formáját a Magyarországon is 
elterjedt típus jellegzetes képviselőjének tekinthetjük. A kupaszáj át
mérője IIB cm. A hengeres száron, a nodus fölött és alatt két egyenlő 
széles, pontsorral szegélyezett sáv vonul végig, melyben gyengén át
tetsző, sötétkék vájt zománcalapból (a technika átmenet a vájt és az 
áttetsző és ezüstzománc között) aranyozott ezüst fölirat emelkedik ki : 
+ I E S U S + I O H A N N E S . A zománc jobbára kitöredezett. 
A nodus erősen lapított, almához hasonló, melyből öt rotulus emelkedik 
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1. kép. - XIV. századi kehely a Mátyás-templom kincstárában. 
(Őrizték a budai Szent János kórházi kápolnában.) 



ki. A rotulus négy le velű lóhereformájú, helyesebben négy belső oldalá
val egymásnak fordított sima félkörös, gerinces bordaidom. Az így 
kialakult négyes karéjban néhol áttetsző sötétibolya alapon + M A R I A 
felirat olvasható. Mindegyik rotulusban egy betű helyezkedik el. 
A zománcalapot már csak nyomaiban találhatjuk meg. A rotulusok 
közé a nodusra alul és fölül egy-egy háromkarélyos, négyszirmú 
virágot forrasztottak. A szár az elválasztást hangsúlyozó száröv nélkül 
megy át a talpba. A talpnyak merőlegesen elvágott csonka kúp, 
mely kerekszegélyú talpban terül szét. Átmérője 12*4 cm. A talpra 
négy kerek trébelt és cizellált reliefábrázolást erősítettek egy-egy 
középpontban elhelyezett szöggel. A relief és kehely kétségtelenül 
egykorú. A reliefek Krisztus gyermekségének három jelenetét és a 
kereszthalált a következő sorrendben ábrázolják : bemutatás a temp
lomban, a háromkirályok imádása, a kis Jézus születése, a kereszt
halál. Kzek az ikonográfiái ábrázolások megfelelnek a korabeli kelyhek 
hasonló tárgykörű képeinek.56 A kronológiai sorrend fölcserélése való
színűleg későbbi javítás következménye. A képek között körívekkel 
záródó vésett háromszögekbe egy-egy háromkarélyos tölgyfalevelet 
véstek. 

A talp elég magas és meredek, gazdagon profilált szegélyen nyug
szik. A szegély középső sávján négyesével csoportosított pontok helyez
kednek el, négyszirmú virágot jelölve. A kehely magassága 17-4 cm. 
A kupa átmérőjének aránya a kehely magasságához: 1:1.513, meg
közelítő pontossága tehát 1 : 1*5, ami a XIV. századbeli kelyhek leg-
szokványosabb arányát mutatja, bár Németföldön nem ritka az 1 : 1% 
arány sem, ami a románkori hagyományok erősebb továbbélését mutatja. 
Ezzel ellentétben a kelyhek aránya Olaszországban igen gyakran eléri 
az 1 : 2 arányt. 

Magyarországon a XIV. századból rendkívül sok kehely maradt 
korunkra. I t t is úgy, mint nyugaton, ebben az évszázadban még az orszá
gon belüli helyi változatok jellegzetessége csak igen korlátolt mértékben 
mutatható ki. Az egész európai fejlődésből pregnánsan csak az olasz
országi kehelytípus válik ki. Magyarországon az ötvösségben is, mint a 
művészet egyéb területén, az olasz-német-francia kereszthatás érvé
nyesül. A vízaknai kehely mutatja, hogy az Olaszországban készült, 
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vagy olasz ötvös által készített kelyhek a legeldugottabb vidékre is 
elkerülhettek.57 A vurpodi és a kőszegi (Bártfa, Sárosvármegyei Múzeum) 
kelyhek pedig az olasz kehelystílus meghonosodását bizonyítják. Magyar
országon igen ritka az íveltfalú kehely, inkább szász vidéken fordul elő 
(Nagysejk, Michelsberg), bár előfordul más vidéken is (Bőnyrétalap). 
A budai kupa formájánál még általánosabb a valamivel meredekebb 
falú forma (M. N. M. trébelt liliomos talpú kehely, tótfalvi és hamborgi 
kehely, Bártfa, Sárosmegyei Múzeum és a szenterzsébeti kehely). 

A keleteurópai kehelyforma kialakításában nagy szerepet játsza
nak és az egyéni változatok nagy gazdagságát mutatják a XV. század
ban kialakult magyarországi stíluscsoportok. A fejlődés Olaszországban 
indul meg és a mély, majdnem meredekfalú, szűkszájú renaissance kupa
forma már a XIV. században kifejlődik. Ez a kehelyforma később egész 
Európában uralomra kerül. Magyarországon szintén már a XIV. század
ban is előfordul (Nagydisznód, Sellemberk, Vurpod), 1400 körül pedig 
uralkodóvá lesz. 

A hengeres szár, kúpos talpnyak és kerek talp, a maradibb nyugati 
orientáció jelzői. Magyarországon a kehely ezen elemeiben a nyugati 
igazodás uralkodik. A budai kehelynél is ezt tapasztaljuk, tehát az álta
lános hazai típus kifejezőjének tekinthető. A kerek talp mellett föllép 
a változó idomú, sokkaréjú forma, a legjellemzőbb olasz sajátság. Kör
szeletek váltakoznak homorú vagy domború ívú karéjokkal (Felső
lövő, Márpod, Vurpod, Felsőszalók és az olasz vízaknai kehely). 

A budai kehely nodusa már nem a legáltalánosabb gerezdes típust 
(a sellemberki, hamborgi, Bártfa, Sárosvármegyei Múzeum) képviseli, 
melyből a XV. században a magyarországi kelyhekre jellemző zárt-
gerezdes nodus fejlődik ki, t. i. a gerezdek által nyitvahagyott gömb-r 
szelet felületét díszítéssel zárják le. Emlékünk a küllőalakú rotulusok-
kal ellátott noduskelyhek csoportjába tartozik. Ennek egyik alfaja a 
négy karéj os végződésű rotulus, mely lehet négylevelű lóhereszerűen 
kiképezve, de a rotulusvegződes belső rajzába zománcosan is jelölhetik 
(pl a kőszegi kehelynél), vagy lehet a négy karéj, mint gerinces 
borda felfogva, ahogy azt a budai példán látjuk. A rotulusok között, 
a noduson jellemző a trébelt és ráforrasztott levéldíszítés. Gótikus fel
fogásra vall az ötvösműveken az architektúra tagozatainak alkalmazása. 
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2. kép. — Részlet a Szent János-kápolna kelyhéröl. 



Bz a rotulustípus nyugaton és délnyugaton általánosan eltérj edt. Hzt 
láthatjuk a Iyouvre olasz igazodású, áttetsző zománcú spanyol kelyhén. 
Megtaláljuk azonban Németországban a mainzi dóm és a Crimmitschau-i 
plébániatemplom kelyhén. Az erősen fejlett nodusból csak kissé kiemel
kedő négy-, hat-, vagy nyolckarélyos rotulus jellemzően olasz sajátság 
(Perugia, Casa-Mari, Colle di Val'd'Elsa), úgy látszik a Raj na vidéken 
keresztül terjed el Németországban, ahol architektonikus formát ölt. 
A karélyos rotulus sok esetben párosul áttetsző zománcdíszítéssel és 
változatos karélyú olasz talppal. Legjellemzőbb példa erre, a zárai Szent 
Simeon-templom Nagy Ivajos király által ajándékozott kelyhe,58 melyet 
készíthetett ugyan a helyszínen olasz mester, de tekintve típusának 
magyarországi szerepét, kikerülhetett olasz orientációjú, vagy olaszok 
által vezetett budai műhelyből is. Föltehető ugyanis, hogy Gallicus 
Miklós nem egy szepesi kisvárosban, vagy faluban dolgozott a királyi 
udvar részére, hanem csak később húzódott birtokára vissza és alapított 
a Szepességen is műhelyt. Bnnek a Felvidéket is megtermékenyítő olasz 
hatásnak eredménye a kőszegi kehely, melynek talpát ugyan nem ismerjük, 
de «kosara nem hagy kétséget a művész olasz igazodása felől. Rotulusa mint 
említettük, ennek is négyes lóhereidomú. Nem nagyot tévedett tehát az a 
felfogás, amely a budai kelyhet Gallicus Miklós műhelyének tulajdonította. 
Bár ezt nem állítanánk/kétségtelen az, hogy a karélyos rotulusú kelyheken 
olyan olaszos elemeket fedezhetünk fel (Márpod, Kakasfalva, Kőszeg, Szent
erzsébet, Szováta, Aldorf), melyek azt látszanak igazolni, hogy a típus el
terjedése olasz ösztönzésű, vagy irányítottsága műhelyekre vezethető 
vissza. A magyarországi emlékekkel való rokonsága miatt a hiányzó lánc
szemet NagyXajos zárai kelyhében véljük felismerni. Csak míg az utóbbi 
olasz mester műve, a budai kehely a helyi románkori hagyományokból 
nő ki. Ezt bizonyítják a talpon elhelyezett trébelt domborművek is. 
Stílusuk gótikus és inkább franciás, vagy rajnavidéki formakultúrát árul 
el. Egészen hasonlóan elhelyezett dombormű veket találunk az ostdorfi 
evangélikus templom román kelyhén, kerek rotulusainak belső tagozása 
is négykarélyos. Romanizáló elemek sokáig kísértenek ötvösségünkben 
a nagykemczei kehely rotulusainak végén elhelyezett evangélista (?) 
fejek közeli hasonlóságot mutatnak a Schnüttgen Museum korábbi 
(1300) kelyhével.59 
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3. kép. - Reliefábrázolások a budai Szent János-kápolna kelyhérôl. 



Az olasz művészet főleg zománcképekkel díszít, amire a magyar
országi emlékanyagban is van példa, a márpodi és vízaknai kelyheken. 
A talpat borító kerek reliefekre Magyarországon kívül (Felsőlövő) 
inkább nyugaton találunk példát, ahol már a román kelyheken megje
lenik (Köln, St. Apostoln., Basel, Történeti Múzeum ; Rathenow, Mária
templom ; Borga, Dóm; Prenzlau, Mária-templom; Hildesheim, St. 
Godehard templom). Bzek a kerek relief ábrázolások a gótikában már 
ritkábban jelennek meg (Neuruppin, Mária-templom ; Brandenburg, 
Szt. Pál-templom ; Casa-Mari, Apátsági templom ; Crimmitschau, plébánia 
templom, ez utóbbinál a talpon levő díszítő korongok karéj os rotulu-
sokkal fordulnak elő). A kerek reliefek díszítő alkalmazása sem olyan 
világos, mint a XIII. századi kelyheken. A XV. században és a XVI. század 
elején ez a román jellegű talpdíszítés egészen szokatlan. Annál meglepőbb 
jelentkezése egy általunk elsőízben bemutatásra szánt kehely nél, amely a 
newyorki kereskedelemben bukkant fel és Mátyás hollós címerét viseli. 
A kehely maradi formafölfogást árul el, kupája elég alacsony, fölfelé 
szélesedő és csak öblös aljából következtethetjük, hogy a XV. században 
készült. Szára hatoldalú, nodusa fölött és alatt egyforma szélességű 
szalag oldalain, négyzetalakú vésett keretben, betűk foglalnak helyet. I^apos 
nodusából hat rombuszalakú rotulus áll ki, melyben vésett betűk vannak 
elhelyezve. A betűk hátterét zománcalap képezhette. A rombuszok élei 
azonban nem merőlegesen futnak a szárra, hanem elcsavarodnak, éppen-
így elcsavarodnak a rotulusok közti felületeket kitöltő halhólyagos 
díszek, melyeknek rovátkolt mezejéből azt következtethetjük, hogy ezt 
is áttetsző zománc borította. Mind a csavaros no dus, mind maga a 
halhólyagos motívum a kehely keletkezései idejét a XV. század derekánál 
valamivel későbbre valószínűsíti. A kehely korának ez a meghatározása 
a Mátyás címer valódiságát bizonyítja. (A kelyhet ugyanis nem volt 
módunkban megvizsgálni.) A csavart nodus, melyre Magyarországon 
több példa van (a M. N. M. kelyhe), nagyszerűen fejezi ki a későgótika 
dinamizmusát. Mintha a küllőket és a halhólyagokat a nodus balról
jobbra forgásának centrifugális ereje hajlítaná el. A nodus perdülni 
látszik. ;'..'• * 

A talp hatoldalú csonkagúla, amely hirtelen megy át vízszintesbe 
(ez is a XV. századra jellemző talpnyakalakítás). A talp hat ovális oldalú 
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karéjban fejeződik be. Öt karélyban kerek sodronyos keretben dombor
művek vannak elhelyezve, a hatodik karélyban a Corvin címer és az azt 
övező felirat látható. A talp függőleges, renaissance ízlésű levéldíszű 
szegélyen nyugszik, a talpperem hiányzik. A kehely műformái. — mégha 
el is tekintünk a címer által nyújtott bizonyítéktól — tökéletesen meg
felelnek a Magyarországon kialakult típusnak. A kehely eredetének 
további lokalizálására természetesen még maga a Mátyás címer nem 
elegendő. Néhány szerény jel azonban a kehely budai eredetét látszik 
megerősíteni. A reliefek kiváló kisplasztikái tudást árulnak el és a XV. 
század hatvanas, hetvenes éveire jellemző formaadásuk olyan erős 
renaissance ízlésben fogant, hogy eredeténél feltétlenül Magyarországra, 
sőt éppen Budára kell következtetnünk, tekintve a kehely többi részét, 
melyek Olaszországban nem készülhettek. A részletek fejlettsége mellett is 
a kehely konzervatív jellegű és így a talpon elhelyezett reliefeket, mint 
fődíszítést alkalmazza. A Szent János kápolna kelyhéből is következtet
hetjük, hogy ennek a díszítő elemnek alkalmazása a budai hagyomá
nyokba gyökerezett, amit e kehely konzervatív mestere is követhetett. 
Ezek az önmagában véve szerény bizonyítékok a címer tanuságtételével 
megerősítve, a kehely készítésének legvalószínűbb helyét a mátyáskori 
Budában sejtetik. Föltevésünket megerősíti, hogy az elveszett Mátyás 
templom kincseinek leltáraiban előforduló műtárgyak jórésze Mátyás 
korából származott. Az emlékek közül sok a Corvin címert és a XV. 
század második felének évszámait viselte. Nem lehetetlen, hogy emlékünk 
még a Mátyás templom kincseinek elárverezésekor került külföldre. 
További eredményeket a kehely közvetlen vizsgálata hozhat. 

A teljesség kedvéért meg kell emlékeznünk még egy Corvin címerrel 
díszített kehelyről, mely Brdődy Ferenc kincstárából az 1884-es ötvösmű-
kiállításon került bemutatásra.60 A kelyhen a Corvin címeren kívül még 
egy keresztes címer van elhelyezve. Az egyszerű és nemes arányú kehely 
kupája, már a korszaknak megfelelően erősen meredekfalú, nodusa 
nyomott, a rombuszvégződésű rotulusokat vésett virágok díszítik. 
A talpnyak sima, hatszögű hasábot képez. A hatkarélyos talp négylevelű 
lóherével díszített, de át nem tort talpszegélyen nyugszik, mely kevéssé 
fejlett vízszintes talpperemben végződik. A kehely magassága 21-8 cm. 
Az Erdődy kincstár e műtárgyának történetét nem ismerjük, de miután 
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tudjuk, hogy a kincstár őriz budai műtárgyat, nincs akadálya annak a 
föltevésnek, hogy ez a kehely is budai műhelyből, esetleg templomból 
került ki. A kehelyhez igen hasonló az Iparművészeti Múzeum 1913-ban 
megrendezett kehelykiállításának egy darabja, a sárkányi ágostai evan
gélikus egyházból.61 Ha ez a föltevés beigazolódik és az Erdődy kelyhet 
beiktathatjuk a XV. századi budai művek közé, úgy a század derekán 
kialakult budai ötvösséget túl nem zsúfolt, nyugodt, inkább a helyes 
arányokkal ható stílus jellemzi. Ezt a föltevést erősíti meg a new-yorki 
Mátyás kehely is. 

Mégegy Budával kapcsolatba hozható emlékcsoport kérdését vázoljuk. 
Az 1884. évi ötvöskiállításon, majd az 1930. évi régi egyházművészeti 
kiállításon szerepelt a győri székesegyház Németjárfalváról származó 
úrmutatója az 1500 körüli időkből. Az emlék ötvösj eggyel van ellátva, 
három ívszelet homorú oldalaival határolt egyenesen levágott idom 
közepén O jel, a sarkokban A, ív, P, jelek. Hasonló próbabélyege 
vagy mester jegye van — egy jegytől eltekintve (P helyett inkább R vag}?- X) 
a nagy dorogi (Tolna vm.) egyház kelyhének is. A jelzések megfejtetlenek, 
de az O betűvel kapcsolatban már az Ürmutatónál gondoltak Budára is. 
A föltevést az a hagyomány valószínűsíti, hogy a törökök elől Budáról 
Pozsonyba szállított kincsek közül került ez utóbbi Németjárfalvára. 
Ha ez a hagyomány létezik, az ötvösjegy O jelének Ofen olvasása elég 
valószínűnek látszik. Az ország egyik legszebb ilyen rendeltetésű emléke 
ez a monstrancia, szobrai, gótikus fiáiéi, dús lombdíszítései, a korabeli 
ötvöstechnikák változatos és biztos fölhasználása, készítését nagyobb 
ötvöscentrumba utalják. A kehely a hasonló ötvösjegy ellenére teljesen 
más képzeletből született, más ötvös kezemunkája. Sokkal egyszerűbb, 
tömzsi aránya, egyszerű díszítése, szerényebb mesterre vall. Enyhén 
kihajló, késői kupaforma jellemzi, liliomos pártaöv alatt a kosár csak 
bekarcolt lóheredíszítésekből áll, mely bekarcolásos díszítés borítja a lapos 
nodust és a hatkarélyos talpat is. Küllői ékkövesek, lombos foglalatban. 
Magas, áttört indás talpszegélye, sima talppereme megfelel a kehely 
1512-es évszámának. A szárat valószínűleg megrövidítették a javításnál, 
mert a szár alatti gyűrű hiányzik. A kehely stílusa az előbbi, budai példákkal 
nem áll ellentétben, sőt az egyszerű típusok gyakoriságát hangsúlyozza. 

Zápolyai István díszserlege (Magister O. P.) csészéjének budai szár-
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mázasát szintén fölvetették. Csak belső érvek szólnak amellett, hogy 
a remek renaissance munka budai ötvösműhely terméke lenne.62 

Teljesen más világba vezet a második, bizonyosan budai mestertől 
származó aranyozott ezüst kehely, a budai Szent János kápolna kelyhének 
párja, mely a Mátyás templom kincstárából származik és 1756-ban 
a budaújlaki templomnak kölcsönözte tett ki.62 Ez a díszítésekkel agyon
halmozott jellegzetesen magyar kelyhek típusába tartozik, melyek virág
kora a XV. század végére és a XVI. század első felére esik. A kehely 
kupája magas, meredekfalú, alja öblös, bár a korabeli kupákhoz viszo
nyítva inkább csúcsosnak hat. Az egész forma kissé harangalakú, szája 
a kupaperemhez közel kifelé hajlik. Kupája alsó kétötöd részét kosár 
borítja, melynek pártája hiányzik. A kosarat vastag sodronyszál zárja 
le. Díszített belső felületét vastag sodronyszál osztja hat lándzsa vagy 
virágszirom alakú mezőre. A sodronyszálak között kialakult egye
nessel és homorú ívvel határolt háromszögben, három, ezüst színben 
hagyott eperlevél között egy-egy szem öntött eper helyezkedik el. 
A virágszirom alakú mezőt és az alsó háromszögeket dupla vékony sodrony
szálas körök által bezárt hat kisebb sodronyszálas kör díszíti. A körök 
közepét és érintkezési pontjait bőrtűk élénkítik. A vastagabb sodronyok 
érintkezését ezüst színben hagyott stilizált tölgyfalevelek tüntetik el. 
A nyomott alma-idomú nodus alatt és fölött hatoldalú száron vésett 
humanista betűket találunk. A fölirat Dl VIN A, GRACIA. Nodusa a 
zárt gerezdes és a virágos nodus kombinációjából származik. Ez a késői 
forma is a kehely késői készítésére enged következtetni. A nodus 
felületét negyedkörívű függőleges abroncsok váltakozva tagolják széles 
és keskeny gömbcikkfelületekre. (Természetesen ezek nem szabályos 
idomok, hanem ellapultak.) A keskeny gömbcikk felületét áttört öntött 
indák, a szélesét az öntött eper középpont körül tömött szirmok, távolabb 
áttört, laza indák töltik be. A díszítések öntött ezüstből készültek. Hat
szögletű, sima száröve renaissance profilozású. A talpnyak szétterülő 
hatoldalú gúla, mely hat karéjban záródik, szélén és élein vastag sodrony
szál fut végig. A felület filigrán díszítése kisebb sodronyos köröket magába
foglaló nagyobb sodronyos körökből és szabálytalanul elhelyezett bőr
tűkből áll. A karélyok elválásánál a stilizált tölgyfaleveleket ezüst szín
ben hagyták. Talpszegélye magas, függőleges, áttört indával díszített. 
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A talpperem sima, magas, meredek íve a szélénél enyhül. A kelyhen 
javítások nyoma látszik, alul a tengelyt Mária Terézia húsz krajjCárosával 
erősítették meg. A kehely magassága 21-5 cm, a kupa átmérője 9-2 cm, 
a talp átmérője 12-4 cm. A kupa átmérőjének és a kehely magasságának 
aránya 1 : 2369. Ez jellegzetes aránya a XV. század végi és a XVI. század 
elejéről származó kelyheknek, az arány megmarad a renaissance kely-
heknél is.63 A budaújlaki kehely díszítésében, arányaiban és fölépíté
sében jellegzetesen magyar. Készítése annak a korszaknak a végére esik, 
amikor a magyar kehely Keleteurópában uralkodó típussá válik. L,eírása, 
az apró részleteket figyelmen kívül hagyva, a magyarországi, sőt kelet
európai kelyhekre jellemző. A filigrán ornamentika és az öntött lomb
díszítés együtt fordul elő rajta. 

A XV. és XVI. századi kelyheket díszítésük szerint osztályozhat
juk.64 Kronológiailag is első csoportot alkotják a sodronyzománcos 
kelyhek, melyek már a század első felében föltűnnek.65 Második, igen 
jelentékeny csoport, a filigránnal és bőrtűvel díszített kelyhek csak a 
század második felében terjednek el, de virágzásuk igazi ideje a XVI. 
század elejére esik.66 A számos emlék közül néhányat felsorolunk, a 
nagydemeteri (Besztercenaszód vm.), szelindeki, jakabfalvi, a gyön
gyösi Szent Bertalan templom hét db kelyhe, melyeknek szebb darabjai 
most az Iparművészeti Múzeumban vannak, a lekéri (Bars vm.), a nagy
szebeni Bruckenthal Múzeum több kelyhe, a nyitrai (Székesegyház), 
szepeshelyi, érsekújvári (Szent Ferenc-rendiek), prázsmári, váci 
(Székesegyház), pozsonyi (Társaskáptalan), szepesszombati és mohácsi 
kelyhek, a garamszentbenedeki, Mátyás deák, pobedényi és egy nagy 
filigrános kehely, ez utóbbi négyet az esztergomi kincstárban őrzik. 
Megkülönböztetést a csoporton belül a filigrános díszítés mintája nyújt. 
Ezek a minták a vékony sodronykörök beosztásából, vagy a köröket tagoló 
sodronyszálból adódnak. A sodronymező tehát lehet rácsos (Szelindek, 
Szepeshely), félkörös, körös (Szepeshely, Pozsonyban két kehely, Győr), 
lehet halszálkás (Simontornya, Szent Eerencrendiek), mértani mustrás (az 
egyik gyöngyösi kehely), csillagos (Nagydemeter), vagy virágdíszítéses 
(a pozsonyi Benedekrendiek kelyhe, melynek száröve renaissance). 
A díszítések természetesen legtöbbször keverten fordulnak elő. így pl. 
két szepesszombati kelyhen, melyeken a körös és halszálkás filigrán 
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együtt fordul elő, vagy a nyitrai székesegyház kelyhén, melynek kupája 
körös filigránnal díszített, talpa pedig rácsos filigránnal. A harmadik 
csoporton a filigrán és a sodrony zománc együtt fordul elő, muzsnai 
(1508), sövénységi (Nagyküküllő vm.), győri székesegyház két kelyhe, 
győri ferencrendiek egy kelyhe, marosvásárhelyi (Református templom) 
kelyhe, a Nemzeti Múzeum Nyári-féle kelyhe, a nagyszebeni Bruckenthal 
Múzeum kelyhe, Bakócz Tamás kelyhe (1517) stb. Eddig a kutatók 
megegyeztek abban, hogy a filigrános díszítés nem a sodronyzománcból 
származik. Hz a föltevés pedig nagyon kézenfekvő, ha olyan virág
díszítésű filigrán és sodronyzománcos műveket vizsgálunk, melyeken a 
kettő egymásmellett fordul elő. Hz kitűnik a sövénységi templom kely-
hének vizsgálatánál. Az azonos motívumokon kívül a technika is azonos. 
A sodronyzománc mintáit ismétli filigránból a berethalmi evangélikus 
templom kelyhe. A filigrán díszítés a sodronyzománcnál későbben fej
lődik ki és a technika hanyatlását jelenti. Könnyebben és olcsóbban 
állítható elő és a kor ízlésének is jobban megfelel a kisebb műgondot 
feledtető pompás hatás. 

A következő csoportba a trébelt vagy öntött lomb- és virágdíszités-
sel gazdagon beborított kelyhek tartoznak, egy túlzsúfolt kolozsvári 
kehely, metei (Nagyküküllő vm.), ápoldi (1513 Szeben), nagyszebeni 
(Evangélikus templom), három darab medgyesi, poprádi és a szepes-
bélai (1515) kelyhek és a brassói Fekete-templom kelyhe 1504-ből. A 
lombok túlzsúfolt burjánzása a kelyhek architektonikus felépítését és 
tagolását is elborítják. Aranyozott ezüst gallyaik között igen gyakran 
rejtenek különböző szent- és angyalszobrokat, de sokszor profán alak
vagy állatábrázolásokat is. A kehely talpán, nodusán, de legtöbbször a 
kehely kosarán újszövetségi jelenetek kerek reliefjei nyernek elhelyezést. 

Meg kell még emlékeznünk a korábbi időből származó mérműves 
kelyhekről is. Ez a típus Magyarországon nem fejlődött egyénivé, de 
számos képviselője van. A felsorolt csoportok a valóságban nem válnak 
el egymástól szigorúan, különösen az utóbbi nem, mert hiszen mérműves 
elem majdnem minden kelyhen előfordul, ha máshol nem, a talpszegélyen, 
vagy a noduson. A nodusok között igen sok tisztán architektonikus 
díszítésű (Kajászó-Szentpéter), egységes típusnak a tornyos nodust 
tekinthetjük, a Nemzeti Múzeum két kelyhe (egyik a Nyári-féle kehely), 
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a keresdi, szelindeki, vurpodi, nyitrai és a gyulafehérvári kelyhek. 
Az ilyen megoldást kápolna-nodusnak is hívják. A mérműves elem a 
XVI. században mind ritkábban fordul elő. A XV. század első felében 
és derekán gyakoriak még küllős vagy rotulusos nodustípusok, melyeknek 
klasszikus példája a négyzetes, majd rombuszos és csavart rotulus. Ezek 
az előző évszázadból öröklött formák, melyek a század vége felé mind
inkább eltűnnek és a virágos és zárt gerezdes nodusoknak adják át a 
helyüket. Ez utóbbi a XIV. századi gerezdes nodusból fejlődött ki és 
a magyarországi kehely típusra éppen annyira jellemző, mint a díszíté
sekkel túlzsúfolt kosár. 

A kehelytalp többnyire hatkarélyos. Ez a XIV. században fel
bukkanó tagolás még a XVI. században is él. A hatkarélyos talp meg
határozza a talpnyak és a szár tagolását. A XIV. században kialakuló 
talpszegély alá magas sima, vagy lapos és kihajló, díszített talpperem 
kerül. A talpszegély rendszerint nem profilált, mint korábban. A magas 
talpperem már a XV. század második felében fejlődik ki és a század 
vége felé, majd a XVI. század elején válik uralkodóvá. A hatkarélyos 
talpon sima áttört függőleges talpszegélyen, magas sima talpperemen áll 
a majdnem teljesen megújított pannonhalmi apátság sodronyzománcos 
kelyhe, melynek rotulusai elárulják keletkezési idejét, az 1482-es évszámot. 
Fontos korhatározó emlék még 1508-ból a muzsnai sodronyzománcos, filig-
rános kehely, melynek talppereme igen magas és sima. Magas sima perem 
és hatkarélyos talp jellemzi még az 1513-ban készült ápoldi kelyhet. 
A sima magas talpperem egyre ritkábbá válik a húszas években, amit 
egy gyulafehérvári 1528-ból származó kehely is mutat, melynek talp
pereme már alacsony. A kehely különben számunkra más miatt is érdekes, 
körös motívumú bőrtűs filigránnal gazdagon díszített kupáján és nodusán 
renaissance puttók jelennek meg. Renaissance elemekkel együtt fordul 
elő a bőrtűs filigrános díszítés a nyitrai székesegyház kelyhén is. 

Ilyen késői időből, a XVI. század húszas éveiből származónak tart
hatjuk a budaújlaki kelyhet is, mely bizonyságtétele annak, hogy Buda 
a mohácsi vész árnyékában még mindig a művészet élén haladt. 
Ötvösműhelyeiben továbbfejleszti azokat a Magyarországon kialakult 
típusokat és formákat, melyeknek megteremtésében jelentős része 
volt. Ezek a típusok elterjedtek Közép- és Keleteurópában, ahová 
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részben magyar ötvösök, részben magyarországi tanultságú mesterek 
által jut el. 

Sajnos, a budai ötvösség szerepét ebben a nagy és jelentős virág
zásban csak szerényebb művekből következtethetjük. A magyar ötvösség 
számos remekének eredetét és műtörténeti helyzetét csak a kulcsszerepet 
betöltő budai ötvösség kérdéseinek tisztázása oldhatja meg. A szükséges 
szintézis azonban csak számos részletmunka alapján készülhet el. 
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JEGYZETEK 
A KÖZÉPKORI BUDAI KELYHEK C. TANULMÁNYHOZ 

i A fogóján két zománcozott M-jel, ugyanez 
a forma megvan a krakói Szt. Flórián
templom 1340. körül készült három
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története. 1929. 79. 1. 
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bacher János : Margitsziget. 46—47. 1. 
Bock : Das ungarische National-Museum 
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gyarapodása. 375. 1. 

6 Rómer Flóris : Egy középkori réztál. A;- í j . 
21—27. 1. 
A. E. 1887. Dr. Theodor Frimmel : Közép
kori bronztál a N. Múzeumban. 138. 1. 
Zeitschrift für christliche Kunst, 1905. 
Anton C. Kiss : Die gravierten Metall
schüsseln des XII . und XIII . Jahrhun
derts. 234. 1. 

7 B. Prónay Aurél : A. % 1889. 91—93. 1. 
a Horváth Henrik : Zsigmond király és kora. 
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városának törvénykönyve. Pozsony, 1845. 
Davovi Relkovic Neda : Budaváros Jog

könyve. Bp. 1905. A jogkönyv eredetéről 
22—23. 1. 

io O. St. 76. 1. »Von den goltsmiden.« 
»Der goltsmid zechmaister, dy der stat 
gesworen haben, als oben geschriben ist, 
dy sullen alle wochen ain mal zum min-
sten, oder zwir, wan sy das guet dungket, 
aller goltsmid arbait redlich und getreu
lich peschawen, das ein yeder rechtigklich 
arbait, als des hantwerch recht ist.« 

ii Rómer Flóris : A hazai ötvös-céhnek 
szabályai. Századok. 1877. 795—98. 1. 

i2 Brassó városának régi számadáskönyvei I. 
1503—1526. 

is A. É. 1873. VII. 281. 1. 
i4 Ipolyi Arnold: Besztercebánya városa 
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is Ipolyi : id. m. 627. 1. 
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î&Dr. Jirecek Konstantin : Budai ötvös 

hagyatéka 1505-ben. A. É. 1897. 454—456. 
1. »39., 22., Jan. 1506. Conservatoris bono
rum quondam Jacobi filii naturalis olim 
Nicolai Pasqualis Eenaich, defuncti anno 
transacto in Buda regni Hungarie, ubi 
domicilium habebat exercens artem auri-
ficum.« 

i9 Ipolyi : id. m. 627. 1. 
20 Mihalik József : Háromszáz év a pozsonyi 

ötvösség történetéből. Múzeumi és Könyv
tári Értesítő. 1911. 104. .1. 

2i Mihalik : id. m. 104. 1. 
22 Kemény Lajos : Adatok az ötvösség és 

pénzverés történetéhez. A. E. 1903. 74. 1. 
23III. Béla emlékezete. 313. 1. 
24 A magyar kehely ti pus sajátosságait, len

gyelországi és Keletnémetországban ural
kodó, hasonló formát elismeri Joseph 
Braun. S. J. : Das christliche Altargerät. 
München, 1932. 102., 110., 119. 1. 

365 



25 Blaskovich Sándor : Az eggenburgi kehely. 
A. É. 1901. 283—284. 1. 

26 Mihalik : id. m. 105. 1. 
27 Mihalik József : Kassa város ötvösségének 

története. 225. 1. 
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LÁSZLÓ GEREVICH 

LES CALICES DE BUDA AU MOYEN AGE 

L'histoire de l'orfèvrerie médiévale de 
Buda et de Pest pose aux chercheurs des 
problèmes particulièrement difficiles. La 
plupart de ses monuments ne nous sont plus 
accessibles ou ont péri pour jamais ; les 
données s'y rapportant présentent également 
des lacunes très considérables. Les pièces 

. signalées dans les registres actuellement 
connus ont disparu presque sans exception ; 
c'est pourquoi il arrive souvent qu'on ne 
réussisse pas à identifier l'objet et sa de
scription. Les pièces d'orfèvrerie du Moyen 
Age que nous croyons originaires de Buda 
proviennent en général d'une donation royale, 
se rattachent à un événement qui eut lieu à 
Buda ou bien elles présentent des analogies de 
style avec les objets d'art confectionnés à 
Buda. Tels sont l'épée de Frédéric le Belli
queux à Dresde, le buste en hermès de sainte 
Dorothée à Breslau, la coupe du roi Mathias 
Corvin à Wienerneustadt, la coupe en corne 
d'Esztergom, la gourde d'argent de la 
trésorerie Eszterházy, le trésor d'Aix-
la-Chapelle, le buste-reliquaire de saint 
Ladislas à Trencsén, la coupe de cristal de 
la reine Hedvigé, etc.1 

Il y a aussi des objets provenant de la 
trésorerie de certaines personnes qui ont 

i Sur l'anse de la dernière coupe il y a deux »M« 
émaillés ; la même signature se retrouve dans le 
Psautier trilingue, rédigé en 1430, de l'église Saint 
Florian de Cracovie, Ce psautier est orné du 
blason des Anjou (f. Jean Louis Sponsel : Das 
grüne Gewölbe zu > Dresden, I. pp . 79—SO. 
Planche 3 ; Béla Kövér : Anjou-emlékek a drezdai 
kir. kincstárban. A. É . 1891. — Pièces angevines 
dans la trésorerie ro5'ale de Dresde. Bulletin 
d'Archéologie 1891. Kövér traite la coupe d 'après 
Sokolowski : Les publications d'histoire de l ' a r t 
de l 'Académie de à Cracovie, 1891. t. V, chap. 
I . pp. 2 7 — 3 5 ; Erbslein: Das königliche grüne 
Gewölbe zu Dresden. 1889. p . 124. No 181). 

vécu à Buda ; signalons à titre d'exemple 
la tasse d'or d'Auguste d'Olmütz (1508). 
Malheureusement les données archivales ne 
nous permettent que fort rarement d'en conc
lure sur la provenance d'un objet d'une tréso
rerie quelconque de Buda. C'est pourtant le 
cas de la reliure de l'Évangéliaire de Trencsén.2 

Il en est de même pour deux calices médié
vaux qui ont figuré parmi les trésors de 
la cathédrale de Notre-Dame à Buda. Mais 
la provenance de Buda ne renvoie pas 
nécessairement aussi au lieu de fabrication. 
Le fait d'avoir mis au jour certaines pièces 
à Budapest ou dans ses environs ne fournit 
pas non plus une preuve décisive en faveur 
de la provenance de Buda. Les objets de 
ce genre constituent pourtant un groupe 
si considérable qu'on ne pourrait guère le 
négliger sans commettre une grave erreur 
de méthode. On peut ranger dans ce groupe 
le trésor découvert au cours des travaux de 
soubassement de la Bibliothèque Universitaire 
de Budapest,3 la couronne retrouvée à l'Ile 
Sainte Marguerite4, des »boglár«-s (sortes 
d'agrafes) ajourés du X I I I e siècle,5 le plat 

2 Cornelius Divald : A magyar iparművészet tör
ténete — V histoire des "arts décoratifs de la 
Hongrie. 1929. p . 79. 

3 A. É . 1874. Mélanges, p . 15. 
4 Publiée par Nicolas Szeremley : Magyar hajdan és 

jelen — La Hongrie au passé et au présent, l 'est 
1847 cf. Jean Luezenbacher : L'Ile Sainte Marguerite 
pp. 46—47 ; Bock : Das ungarische National-

. Museum in Pest . Mitteilungen der k. k. Central 
Commission zur Erforschung und Erha l tung der 
Baudenkmäler des X I I . Jhg . 99—100 et l'article 
de Béla Czobor dans l 'albuni I I I . Béla emlékezete 
(Le souvenir du roi Béla HI) rédigé par Jules 
Forster. Bp. 1900. 

s A. É . 1896. A Nemzeti Múzeumi régiségtár gya
rapodása — Nouvelles acquisitions de la section 
d'archéologie du Musée National, p. 375. 
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d'»eulogie« découvert à Puszta-Vasad0 des 
mors de l'époque romaine retrouvés entre 
Gödöllő et Kerepes -- enfin des armes décorées, 
des bijoux et des bagues très variées.7 Aux 
groupes que nons venons d'énumérer, il 
faut ajouter les trésors des rois de Hongrie 
agant leur siège à Buda. Dans le cas 
des pièces de ce genre la provenance de Buda 
est bien incertaine, vu les donations très 
fréquentes du Moyen Age et le grand 
nombre des objets fabriqués par des artistes 
étrangers sur la commande des rois de 
Hongrie. Ce n'est que grâce à une analyse 
serrée des concordances de style et de tech
nique qu'on y puisse trouver des objets 
fabriqués, selon toute probabilité, à Buda. 
Le caractère des objets rangés dans cette 
dernière catégorie est susceptible de jeter 
un jour nouveau sur les traits essentiels, 
jusqu'ici à peine connus, de l'école de Buda. 

Reste à préciser le nom des orfèvres de 
Buda, leur données personnelles, les usages 
et moeurs de leur guilde, leurs rapports 
commerciaux et les conclusions qu'on en 
peut tirer pour les recherches historiques. En 
ce qui concerne le règne de Sigismond, l'or
fèvrerie brillante de cette époque et les 
noms de ses principaux représentans nous 
ont été révélés par l'acribie de Henri Horváth8 

Il n'en reste pas moins que l'époque 
du roi Louis le Grand nous est à peine 
connue, quoique, selon le témoignage du Code 
de Buda, la guilde des orfèvres dût exister 
dès son époque9. Ce Code renferme plusieurs 

6 Fl. Römer : Egy középkori réztál — Un plat en 
cuivre de Moyen Âge. A. E- PP- 21 . 2 7 . ; Th. 
Frimmel : Középkori bronztál a Nemzet i Múzeum
ban — Un plat en bronze du Moyen Âge au Musée 
National . A. É- 1887. p . 138 ; Antoine C. Kiss : 
Die gravierten Metallschüsseln des X I I . und X I I I . 
Jahrhunder ts . Zeitschrift für christliche Kuns t 
1905. p . 234. 

7 Cf. le baron Aurélien Prónay : A. É . 1889, pp . 
91—93. 

8 Voir son ouvrage inti tulé Zsigmond király és kora 
(I^e roi Sigismond et son époque), Bp . 1937 ; •— 
Joseph Fógel : I I . Ulászló udvar ta r tása (L,a cour 
royale de Uladislas I I ) , Bp. 1913 ; sur les noms 
d 'une série d'orfèvres à l 'époque d'Uladislas I I . cf. 
pp. 98—99. 

9 Voir Endre Michnay e t Paul Lichner : Buda 
városának törvénykönyve — I<e Code de la ville 
de B u d a ; Pozsony 1845. — Mlle Neda Relkovic 
de Davor : Budaváros jogkönyve — Recueil des 
règles juridiques de la ville de Buda , Bp. 1905 
pp . 22—23 ; 1,'auteur y t ra i te aussi de l'origine 
de ce recueil. 

détails concernant ce métier, mais ceux-ci 
remontent sans exception au début da XVe 

siècle. Suivant l'usage allemand, les orfèvres 
habitaient la Rue des Orfèvres. Leur guilde, 
d'ailleurs très distinguée, était gouvernée 
par des maitres qui contrôlaient les ateliers 
tous les quinze jours (O. St. p . 76. »Von den 
goltsmiden«.) L'on peut affirmer avec une 
grande chance de probabilité que les vases 
d'argent ou d'argent doré que la ville devait 
offrir au roi et à la reine le Jour de L'An 
et qui pesaient 21 marcs d'argent sortaient 
également des ateliers de Buda. 

Le statut de la guilde de Buda ne nous 
est connu qu'indirectement par la demande 
des orfèvres de Zagreb, qui s'adressèrent à la 
guilde-mère de Buda pour obtenir les règle
ments de guilde ce qui leur fut accordé en 
1514 par le roi Uladislas. La charte corpora
tive fait allusion aux glorieux prédécesseurs 
du roi et par là, c'est un important témoi
gnage de l'origine antérieure des règle
ments eux-mêmes. La charte de 1529, émise 
par le maire et le conseil de Pest, nous 
est connue par la transcription de la guilde 
de Trencsén. Les filiales de la guilde de Pest 
se trouvaient Győr, Esztergom, de Komárom 
et Újvár, la guilde de Zagreb était la filiale 
de Buda. La dépendance de ces villes illustres 
de la guilde de Buda et de celle de Pest 
prouve suffisament l'importance de ces der
nières10. 

Buda et Pest sont les foyers d'art du 
pays tout entier vers la fin du Moyen Age. 
C'est là qu'afflue la production des contrées 
les plus éloignées. Même la ville de Brassó, 
pour régler une affaire lui offre souvent des 
lapis et des pièces d'orfèvrerie11 la ville de 
Besztercebánya envoie de belles coupes à 
Etienne Verbőczy, palatin de Hongrie à 
Buda,12 et les sept villes minières alliées de 

io Cf. Flôris Römer : A hazai ötvöscéhek szabályai — 
l,es s ta tu ts de la guilde des orfèvres hongrois. 
Századok — Siècles, 1877. pp . 795—98. 

i l Brassó városának régi számadáskönyvei — Anciens 
livres de compte de la ville de Brassó I . 
1503—1526. 

12 Cf. Arnold Ipolyi : Besztercebánya városa művelt
ségtörténeti vázla ta — Esquisse d 'une histoire 
du mouvement art is t ique et intellectuel à Besz
tercebánya.-Századok 1874. p . 627. 
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la Haute Hongrie témoignent leur hommage 
au roi Mathias en lui présentant deux pré
cieuses coupes en argent (Ipolyi : op. cit. 
p . 627). 

Beaucoup d'artistes de la province et de 
l'étranger ajoutent une note spéciale à l 'art 
de la capitale. Parmi les artisans invités en 
Hongrie par le roi Sigismond on rencontre 
aussi des orfèvres. Un procédé d'héritage 
(1506) nous fait connaître Nicolaus Leinach, 
l'orfèvre raguzain qui a travaillé à Buda13 

Iva cour royale engage également des orfèvres 
provinciaux comme ce Jacques de Korpona 
qui travaille pour la reine (Ipolyi : op. cit. p. 
627). Quant au roi Mathias, il fait venir 
dans son camp de Hainburg un certain 
Mathias Ötvös (ötvös = orfèvre) pour une 
commande14. En outre nous rencontrons des 
orfèvres de Buda et de Pest un peu partout. 
Le nom de Thomas Ofner nous est connu 
par son testament de 1497 (Mihalik : op. 
cit. p. 104) et on signale à Kassa, en 1522, 
l'orfèvre Balázs de Pest15. Les documents 
de ce genre suffisent à prouver que les plus 
différents styles locaux se mêlaient dans les 
ateliers de Buda et de Pest qui garantissaient 
l'unité de la production artistique de toute la 
Hongrie. En général ce sont les centres 
delà vie artistique qui mûrissent le style 
national d'un pays. L'art hongrois était 
connu dans toute l'Europe civilisée; même le 
grand duc de Russie demanda des orfèvres au 
roi Mathias16. La forme et le style décoratif 
du calice hongrois furent répandus dans toute 
l'Europe orientale et centrale, de même que 
dans l'Allemagne méridionale. Joseph Braun 
a reconnu le caractère spécial du calice 
hongrois aussi en Pologne et dans l'Alle
magne orientale.17 Le calice à l'émail cloi-

13 I^e docteur Constantin Jireiek : Budai ötvös ha
gyatéka 1505-ben — I,e legs d 'un orfèvre de Buda 
1505. A. É . 1897. pp . 454—456. 39. 22. jan. 1506. 

« Joseph Mihalik : Háromszáz év a pozsonyi ötvös
ség történetéből —• I /h is to i re de l'orfèvrerie de 
Pozsony p e n d a n t trois siècles. Múzeumi és 
Könyvtár i Értesí tő — Bulletin des Musées et des 
Bibliothèques, 1911. p . 104. 

i s Louis Kemény : Adatok az ötvösség és pénzverés 
történetéhez ..*— Contributions à r l 'histoire de 
l'orfèvrerie et du monnayage. A. K. 1903. p . 74. 

le I I I . Béla emlékezete — Commémoration du roi 
Béla I I I . p. 313. 

17 Das christliche Altargerät . München 1932. pp. 
102., 110., 119. 

sonné d'Eggenburg (1516) prouve que 
même les maîtres étrangers adoptèrent le 
style des calices hongrois.18 

Toute cette magnifique floraison cesse 
d'exister après la tragique défaite de Mohács 
(1526). Les orfèvres de Buda se dispersent 
dans les différentes régions du pays. Un 
procès de Pozsony en 1575 nous a conservé 
le nom de Bertalan de Buda (Mihalik : op. 
cit. p . 1051). Georges Ötvös de Buda, origi
naire de Kolozsvár, obtint les droits civiques 
à Kassa, en 1599.18 Grégoire Ötvös de Pest 
fait une excursion de Cracovie à Kassa au 
début du XVII e siècle (Mihalik : op. cit. 
p . 239) et en 1547 on fait mention à Kassa 
d'un certain Martin Ötvös de Buda (Mihalik : 
op. cit. p. 159.) Le caractère uni du style 
hongrois se défait pour donner naissance aux 
différents styles locaux qu'on retrouve 
en Transylvanie, comme en Transdanubie ou 
dans la Haute Hongrie. Dans chacune de 
ces régions c'est une ville pleine d'efferves
cence comme Kolozsvár, Kassa, Pozsony ou 
Nagyszombat qui dominera désormais le 
mouvement artistique. 

Les anciens registres d'objets d'orfèvrerie 
nous servent souvent de guide dans nos re
cherches. C'est d'après eux qu'on réussit 
à identifier l'autel domestique de la reine 
Elisabeth avec un autel d'origine hongroise 
de la collection Rotschild à Paris.20 Les 
Clarisses d'Óbuda et de Nagyvárad, ainsi 
que les religieuses dominicaines de l'Ile 
Sainte Marguerite cherchèrent refuge devant 
l'invasion turque aú couvent des Clarisses 
à Pozsony. Le registre de leurs trésors s'est 
conservé jusqu'à nos jours (Römer : op. cit. 
pp. 36—37.)..Ces registres attestent que les 
églises de Buda avaient été trés bien garnies 
d'objets précieux ; certaines relations per
sonnelles nous permettent de préciser qu'un 

18 Alexandre Blaskovich : Az eggenburgi kehely — 
I^e calice de Eggenburg. A. É . 1901. pp . 283—284. 

19 Joseph Mihalik : Kassa város ötvösségének tör
ténete — I /his toire de l'orfèvrerie de Kassa, 
p . 225. 

20 Cf. Flóris Römer : Szent Margit házioltára — 
I / au t e l domestique de sainte Marguerite. Arch. 
Közi. —- Communications Archéologiques, fasc. VII 
pp. 19—42 ; Béla Czobor : Szent Margit állítólagos 
házi oltárkája — I<e prétendu autel domestique 
de sainte Marguerite. A. É- 1901. pp. 409—22. 
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bon nombre de ces objets — comme par 
exemple le chef-reliquaire de sainte Mar
guerite — provenaient des ateliers de Buda. 
Parmi ces trésors on peut distinguer 
deux groupes importants. Le premier 
se rattache à la reine Elisabeth de Hongrie, 
fondatrice de l'ordre des Clarisses d'Óbuda, 
le second à la personne de sainte Marguerite, 
fille de Béla IV. Le registre des trésors de 
des pauliniens enfuis, eux aussi, devant 
l'invasion turque nous fournit une matière 
encore plus riche pour l'histoire de l'art.21 

Malheureusement les trésors royaux et la 
trésorerie des deux plus riches églises, à 
savoir celle de la chapelle du château royal 
et de Saint Jean l'Aumônier ont probable
ment disparus à jamais. La reine Marie, 
les considérant comme siens, les voulait les 
faire transporter par eau à Pozsony, 
mais le bateau paraît avoir été pillé.22 

Seuls leurs registres d'Esztergom qui sont 
parvenus à notre époque nous donnent une 
idée de ces richesses disparues. Il en appert 
— de même que d'autres sources similaires — 
qu'à cette époque l'orfèvrerie hongroise se 
servait de toutes les techniques connues eu 
Europe comme l'émail translucide, l'émail 
filigrane, la plastique des métaux précieux, 
le niello, la granulation, le filigrane, etc. 

Les recherches concernant l'histoire de 
l'art ont complètement négligé les registres 
de Pozsony, rédigés sur l'ordre du roi Fer
dinand ; ils ont pourtant une importance 
toute particulière, puisque la majeure partie 
de la trésorerie royale et des objets d'art 
des églises mentionnées ci-dessus pouvaient 
bien provenir des ateliers de Buda. C'est 
sur ces inventaires qu'il convient de fonder 
nos conclusions relatives à l'histoire de 
l'orfèvrerie, car la plupart de ces objets ont 
dû passer à la refonte et ceux qui ont 
échappé à ce danger, sont fort difficiles à 
identifier. 

Au XVII e siècle nombre de pièces sont 
passés dans la possession des familles de 
21 Jaques Rupp : Adalék az egyházi kincsek tör

ténetéhez •— Contribution à l'histoire des trésors 
ecclésiastiques. Arch. Közi. VII. fasc. I. pp. 68—72. 

22 Louis Némeihy : A budavári főtemplom hajdani 
kincsei — I^es trésors de jadis de la cathédrale de 
Buda. A. lt- 1884. p. 210. 

l'artistocratie ou des hauts fonctionnaires; 
dès lors, les inventaires nous renseignent 
souvent sur l'origine de tel ou tel objet 
d'art. Le testament de l'évêque hongrois 
Paul Bornemisza Abstemius nous fait voir 
que le prélat a acheté la majeure partie de 
ses trésors de Thomas Varkucs, capitaine 
de la forteresse Eger, qui les avait enlevé 
de Buda. Il convient d'y signaler la pièce 
contenant une précieuse relique et représen
tant le Seigneur crucifié, la Vierge Marie 
et Saint Jean l'apôtre. L'évêque a légué 
ces trésors à l'église de Nyitra et on 
réussit à identifier la pièce en question avec 
la couverture d'argent repoussé et monté 
en or de l'Evangile bien connu de Nyitra, 
orné de l'armoirie de Henri, abbé de Pilis 
(Divald : op. cit. p. 79.). Il peut être con
sidéré comme le plus ancien monument de 
la technique en émail filigrane eu Hongrie. 
C'est là une preuve nouvelle en faveur de 
la théorie soutenue par MM. Divald, Mihalik, 
Horváth et Dercsényi, suivant laquelle la 
technique de l'émail filigrane fut introduite 
de l'Italie précisément par les orfèvres de 
Buda qui finirent par le répandre dans le 
pays entier. Le fourreau couvert d'émail 
filigrane de l'épée richement décorée (actuel
lement au Musée d'Histoire de l'Art à 
Dresde) est donc un de nos monuments à 
date fixe.23L'identité de son motif artistique 
avec l'émail filigrane du buste en hermès 
de sainte Dorothée à Breslau permet de 
ranger aussi ce dernier parmi les oeuvres 
qui portent la marque du style des ateliers 
de Buda.24 Le chef-reliquaire de saint 
Ladislas à Győr est aussi un ouvrage à date 
connue, quoique, seton Hampel, son émail 
filigrane remonte à une époque postérieure.25 

L'évangéliaire de Nyitra est un monument 
très important, mais fort changé par des 
remaniements ultérieurs. Son donateur Henri, 

23 Farkas Deák: Századok 1881. pp. 670—71. 
Charles Pulszky : A. F,- 1880. p. XL,. — Joseph 
Hampel: A. É- 1880. p. XXIX. — Géza Nagy : 
A. Í5- 1894. p. 315. 

24 Joseph Hampel : Egy fejezet hazai ötvösségünk 
történetéből — Un chapitre de l'histoire de 
l'orfèvrerie hongroise. A. É- 1887. p. 123. 

25 Cf. Hampel : A sodronyzománc Harcias Frigyes 
kardján — I<e filigrane de l'épée de Frédéric le 
Belliqueux, A. É. 1894. pp. 324—25. 
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abbé de Pilis (dont le blason orne la couver
ture du livre) devait être un grand connais
seur d'art. C'est par lui que le roi Louis le 
Grand fit expédier la trésorerie destinée à 
l'église d'Aix-la-Chapelle. Ses relations avec 
l'orfèvrerie de Buda semblent fournir une 
preuve de plus en faveur de notre hypothèse 
relative à l'origine des trésors d'Aix-la-
Chapelle. Le relief de la couverture date 
probablement des alentours de 1400. 

Malheureusement la trésorerie de l'église 
de Mathias a partagé le triste destin des 
autres trésors de Buda. Après la catastrophe 
de Mohács les bourgeois allemands de la ville, 
dans leur qualité de patrons, les transportè
rent en bateau à Pozsony. Cent ans plus tard 
les trésors furent déposés au chapitre de 
Pozsony. Leur inventaire composé à cette 
époque s'est conservé jusqu' à nos jours. 
On y signale surtout des chasubles ; la 
liste des objets d'orfèvrerie est beaucoup 
plus modeste. Après 1712 les trésors furent 
transportés a Buda et gardés dans la cha
pelle de l'Hôtel-de-Ville. Les Jésuites de 
Buda firent tout pour les acquérir, mais les 
trésors ne purent échapper à leur destin 
fatal ; pendant le règne de l'empereur 
Joseph I I , guidé par des buts purement 
utilitaires, on les fit vendre aux enchères. 
La plupart en fut acheté par des marchands 
d'objets d'art de Vienne et des fripiers 
d'Óbuda. 

Le catalogue de la vente aux enchères 
ne cite que huit calices au lieu de dix. Louis 
Némethy a réussi à identifier les deux calices 
qui manquaient à deux autres calices qui, 
heureusement, ont été conservés.26 

Quant aux calices fabriqués au XIV e 

siècle, on en retrouve un nombre considé
rable en Hongrie. Leur caractère local se 
distingue à peine de la production générale 
de l'époque. 

Dans le développement européen il n'y a 
que le calice italien qui présente un type 
national très caractéristique. Quant à la 
Hongrie on peut établir le fait que dans 
l'orfèvrerie de même dans tous les arts, les 
26 Louis Némethy : A budavári főtemplom hajdani 

kincsei — I*es trésors de iadis de la Cathédrale de 
Buda. A. £• 1884. pp. 208—22. 

influences allemandes, françaises et italien
nes s'entremêlent sans cesse. — Le calice 
de Vízakna suffit à prouver que les calices 
modelés par des orfèvres italiens parvinrent 
même aux endroits les plus éloignés.27 Les 
calices de Vurpod et de Kőszeg prouvent 
à leur tour l'implantation du style des 
calices italiens en Hongrie. La coupe au 
profil cambré est excessivement rare dans 
notre pays, niais plus fréquente dans les 
provinces saxonnes (Nagysejk, Michelsberg), 
et se retrouve sporadiquement aussi ailleurs 
(Bőnyrétalap). La forme au profil un peu 
plus escarpé est plus répandue que celle 
de la coupe de Buda ; tels sont le calice 
repoussé du Musée National dont le pied 
est orné de lys, les calices de Tótfalu 
et de Hamborg, celui de Bártfa (Musée dé
partemental du comitat de Sáros) et de 
Szenterzsébet (Transylvanie). 

Les divers types du calice hongrois jouent 
un rôle très important dans la formation 
du calice de l'Europe centrale et orientale. 
Née en Italie, la forme creuse au profil 
presque escarpé et à l'ouverture bien mince 
se cristallise au cours du XIV e siècle ; plus 
tard elle se généralisera dans l'Europe 
entière. En Hongrie on en trouve des spé
cimens dès le XIV e siècle (Nagydisznód, 
Sellenberk, Vurpod) et à partir de 1400 ce 
type prédominera dans notre pays. 

La tige cylindrique, la partie conique 
du pied et le pied rond sont autant de 
marques de l'orientation occidentale qui, 
dès cette époque-là, commence à passer pour 
vieillie. Vu que l'orfèvrerie hongroise a 
également conservé cette forme, le calice 
de Buda peut être considéré comme le re
présentant du type hongrois. Outre les 
calices au pied rond, nous possédons cepen
dant des formes bien variées où le pied est 
divisé en de nombreuses lobes, ce qui est une 
particularité italienne par excellence. Des 
segments Circulaires y alternent avec des 
lobes concaves et bombés (Felsőlövő, Már-
pod, Vurpod, Felsőszalók et le calice italien 
de Vízakna). 
27 Cf. Yolande Balogh : Az erdélyi renaissance — 

"L,a renaissance de la Transylvanie. Kolozsvár, 
1943. pp. 17—18. 
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Le noeud du calice de Buda ne représente 
pas le type partagé en tranches et par là 
il diffère sensiblement du noeud des calices 
de Sellemberk et de Hamborg (Bártfa, 
Musée dép.). C'est de ce type très répandu 
qu'est issu le noeud aux tranches fermées, très 
caractéristique pour la Hongrie, où même 
les tranches vides sont fermées et pourvues 
d'ornements. Notre calice appartient à la 
catégorie des calices à noeud qui sont pourvus 
d'un »rotulus« en forme de rais. Une sous-
catégorie de ces derniers est le »rotulus« à 
quatre lobes, qui revêtit quelquefois la 
forme d'un quatre-feuille ou est marqué tout 
simplement comme filigrane dans le dessin 
intérieur de l'aboutissement »du rotulus«, 
(voir le calice de Kőszeg). Enfin les quatres 
lobes peuvent être considérées comme des 
nervures ; c'est le cas du calice de Buda. 
Le feuillage repoussé et soudé dans les 
intervalles des »rotulus« vient ajouter aussi 
un trait caractéristique à ces variétés de 
noeud. Les motifs d'architecture gothique 
transplantés en orfèvrerie témoignent du 
goût gothique ; le calice espagnol au filigrane 
translucide du Louvre, imité d'après des 
modèles italiens, nous en fournit la preuve. 
Le calice de la cathédrale de Mayence et celui 
de l'église de Crimmitschau en Allemagne 
présentent, eux aussi, le même motif. Le 
»rotulus« à quatre, six ou huit lobes qui se 
détache à peine du noeud plastique et bien 
formé est un trait de style essentiellement 
italien (Pérouse, Casa Mari, Colle de Val 
d'Eisa) qui semble avoir pénétré en Alle
magne par la région du Rhin. Dans sa 
patrie d'adoption il revêtit une forme archi-
tectonique. Le rotulus à lobes se marie 
souvent à l'émail translucide et au pied 
italien aux lobes variées. Le calice de 
l'église Saint-Siméon de Zara, cadeau de 
Louis le Grand28 nous en fournit le spécimen 
le plus caractéristique. Il a pu bien être fait 
par un maître italien à Zara même, mais on 
pourrait l'attribuer aussi à un atelier de 
Buda, pent-être juste à celui du célèbre 
Nicolas Gallicus. Le calice de Kőszeg est 

28 Eugène Radisich : Nagy I^ajos kelyhe Zárában — 
Z,e calice de I^ouis le Grand à Zara. A. #. 1893. 
pp. 48—50. 

aussi le fruit de l'influence italienne dans la 
Haute-Hongrie. Son pied n'est pas connu, 
mais sa fausse-coupe ne laisse pas de doutes 
quant à l'orientation italienne de son maître. 
Le »rotulus« a la forme de quatre-feuille et 
il n'est pas trop risqué de l'attribuer à 
l'atelier de Nicolas Gallicus. Sans vouloir 
adopter cette hypothèse qui nons mènerait 
un peu trop loin, force nous est d'admettre 
que les motifs italiens des calices aux rotulus 
à lobes (ceux de Márpod, Kakasfalva, Kő
szeg, Szenterzsébet, Szováta, Altdorf) ren
voient à coup sûr à la technique des ateliers 
italiens. C'est bien le calice de Zara qui, 
par suite de ses relations avec la Hongrie, 
est le plus propre à servir de trait d'union 
entre les pièces hongroises et italiennes. La 
seule différence entre elles consiste en ce 
que le calice de Zara est l'oeuvre d'un maître 
italien, tandis que le calice de Buda est sorti 
des traditions romanes locales, comme le 
prouvent aussi les reliefs repoussés du pied. 
Leur style gothique révèle des traditions 
d'allure française ou rhénane. Les reliefs 
du calice roman de l'église luthérienne 
d'Ostdorf sont disposés d'une manière ana
logue et leurs »rotulus ronds» se divisent à 
l'intérieur en quatre lobes. Les motifs 
d'allure romane auront d'ailleurs la vie dure 
dans l'orfèvrerie hongroise : les têtes des 
Evangélistes placés à l'extrémité des »ro
tulus« du calice de Nagykenéz ressemblent 
beaucoup à celles du calice, fabriqué à une 
date antérieure, du Musée de Schnüttgen 
(comp. Fritz Witte.: Die liturgische Geräte... 
Berlin, 1913. t. IT). 

L'art italien préfère en guise d'ornement 
les tableaux en émail qu'on retrouve aussi 
en Hongrie, notamment sur les calices de 
Márpod et de Vízakna. En dehors de la 
Hongrie, les reliefs circulaires recouvrant le 
pied sont particulièrement fréquents en 
Occident (Cologne: Saints Apôtres, Bâle: 
Musée d'Histoire, Rathenow : Église de 
la Sainte Vierge, Borg : Dom, Prenzlau : 
Église de la Saint Vierge, Hildesheim : 
Église de Saint-Godahard). Ils se font plus 
rares à l'âge gothique (Neuruppin : Église 
de la Sainte-Vierge, Brandenburg : Église 
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Saint-Paul, Casa Mari : Église abbatiale, 
Crimmitschau : Église paroissiale). Dès 
lors, les relief ronds jouent un rôle plus 
modeste qu'au X I I I e siècle. Au siècle suivant 
et surtout au début du XVI e cette décora
tion romane du pied est déjà extrêmement 
rare. D'autant plus frappante est sa pré
sence sur un calice mis en vente à New-
York et publié par nous la première fois. 
Ce dernier porte le blason au corbeau du roi 
Mathias. Sa forme trahit une manière assez 
arriérée : sa coupe basse s'élargit vers 
le haut et seul son fond arrondi renvoie 
indiscutablement au XV e siècle. Son noeud 
est décoré d'un ornement pareil aux »mou-
chettes« du style flamboyant ; cela nous 
permet de fixer cet objet un peu plus 
tard que la secondé moitié du XV e siècle 
ce qui prouve aussi l'authenticité du blason 
royal. Le pommeau noueux dont nous 
possédons plusieurs modèles (entre autres 
sur un calice du Musée National) fait 
ressortir à merveille le dynamisme de la 
gothique flamboyante. 

Les motifs décoratifs du calice correspon
dent parfaitement au type qui s'était déve
loppé en Hongrie. Les reliefs du pied font sentir 
une grande routine de la plastique décorative 
et leurs formes, propres aux années 1460—70, 
portent l'empreinte de la renaissance à tel 
point qu'ils nous suggèrent l'idée d'avoir 
affaire à une pièce modelée en Hongrie, 
voire à Buda, puisque les autres parties du 
calice ne pouvaient certainement pas être 
fabriquées en Italie. Malgré les détails exé
cutés avec une grande habileté le calice est 
pourtant d'un caractère essentiellement con
servateur ; sa décoration principale consiste 
dans les reliefs du pied. Le calice de la 
chapelle Saint-Jean prouve également que 
les reliefs de ce genre répondaient aux tradi
tions de Buda et qu'ils étaient appliqués 
aussi par le maître du calice du roi Mathias. 
Ces témoignages, si modestes qu'ils soient, 
nous autorise à attribuer le calice en question 
à un atelier de Buda de l'époque mathiasienne 
d'autant plus que la plupart des objets d'art 
perdus qui sont signalés dans l'inventaire 
de l'église Mathias, datent précisément de 

l'époque du grand roi. Beaucoup d'entre eux 
portent le blason des Corvins et des dates 
renvoyant à la seconde moitié du X V e 

siècle. Notre calice semble avoir passé à 
l'étranger à l'occasion de la vente aux 
enchères des trésors de l'église Mathias. 

Pour compléter notre esquisse, il faut 
noter encore un calice muni du blason des 
Corvin, qui provient de la trésoerie du comte 
François Erdôdy; il fut présenté pour la 
première fois à l'Exposition d'Orfèvrerie de 
1884 à Budapest.29 Un spécimen analogue 
qui se trouve à l'église luthérienne de Sárkány 
fut présenté à l'Exposition du Musée des 
Arts Décoratifs en 1913. Si le calice Erdôdy 
peut être placé à juste titre parmi les oeuvres 
du XV e siècle, on peut affirmer à bonne 
raison que l'orfèvrerie des dernières decades 
du XV e siècle se distingue par un goût 
exquis et plein de modération ainsi que par 
la justesse des proportions. Cette hypothèse 
est confirmée aussi par le calice du roi 
Mathias à New-York. 

Le second calice d'argent doré et exécuté 
probablement par un maître de Buda nous 
ouvre des perspectives entièrement nou
velles. Son sort est pareil à celui du calice 
de la chapelle Saint-Jean. Après avoir fait 
partie de la trésorerie de l'église Mathias, il 
fut emprunté en 1756 à l'église de Budaújlak. 
Il appartient à la série des calices hongrois 
surchargés de décorations, dont l'épa
nouissement tombe à la fin du XV e et au 
commencement du XVI e siècles. 

Les calices du XV e et du XVI e siècles se 
classent d'après leur ornement. Les études con
sacrées à la typologie des calices offrent déjà 
des essais de classements30. Ce sont les calices 

29 Pulszky-—Radisics—Molinier : Chefs d'oeuvre d'or-
fèrverie, Paris, Vol. II, p. 4. 

30 Béla Czobor : A kehely — I«e calice, pp. 77, 102, 
133, Egyházművészeti lap — Bulletin de l'art 
ecclésiastique, 1880. I™ année ; Béla Czobor : 
Egyházi emlékek — Monuments de l'art ecclé
siastique, pp. 562—58 ; Az 1896. évi ezredéves 
kiállítás eredményei — I^es résultats de l'Ex
position Millénaire, réd, par Alexandre Matlekovits 
Csdnyi :, A kehelykiállítás tanulságai •— I,es ré
sultats de l'Exposition des calices. Múzeumi és 
Könyvtári Értesítő. 1913. p. 127 ; Dr. Victor Roth : 
Az erdélyi kelyhek stílbeli fejlődése — Î e dé
veloppement du style des calices de Transylvanie, 
Bp. 1913; Dr. Victor Roth: Kunstdenkmäler 
aus den sächsischen Kirchen. Siebenbürgens I. 
Goldschmiederarbeiten, Hermannstadt 1932 ; 
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à l'émail filigrane de la première moitié du 
siècle qui, du point de vue chronologique, 
forment le premier groupe. Ils sont fréquents 
dès le début du siècle.31 

Le second groupe,d'une importance toute 
particulière, est celui des calices ornés de 
filigrane de granules qui se répandent dès la 
seconde moitié du XVesiècle, mais dont l'épo
que de floraison est le commencement du 
XVI e 32 Cette fois il suffit de signaler les 
calices de Nagydemeter (com. de Beszterce-
Naszód), de Szelindek, de Jakabfalva, les 
sept calices de l'église Saint-Barthélémy de 
Gyöngyös, dont les plus beaux sont rassemblés 
au Musée des Arts Décoratifs de Budapest, 
le calice de d'ekér (com. de Bars), plusieurs 
calices du Musée Bruckenthal à Nagyszeben, 
le calice de la cathédrale de Nyitra, 
celui de Szepeshely, ceux d'Érsekújvár 
(Ordre des Franciscains), de Prázsmér, de 
Vác (Cathédrale), de Pozsony (Chapitre), de 
Szepesszombat, de Mohács, de Garamszent
benedek, de Probedény et un grand calice 
à filigrane. Les quatres derniers sont gardés 
dans la trésorerie d'Fsztergom. Ces calices 
se distinguent entre eux par le dessin de 
l'ornement filigrane. Ces dessins se forment 
selon la disposition des minces cercles de 
métal ou des fils de métal qui les divisent. 
Le fil métallique peut former une sorte de 
grille (Szelindek, Szepeshely) des demi-cercles, 
des cercles (Szepeshely, deux calices à 
Pozsony et à Győr), des arêtes de poisson 
(Franciscains de Simontornya). Il sert sou
vent à former des ornements géométriques 
(un des calices de Gyöngyös) des étoiles 
ou des fleurettes (cf. le calice des Béné-

Charles Csdnyi : Az Iparművészeti Múzeum egyház
művészeti kiállítása I. ötvösművek — ^'Ex
position de l'art ecclésiastique au Musée des Arts 
Décoratifs. I. Orfèvrerie. Magyar Művészet —• 
I/Art Hongrois, 1930. pp. 301—310. 

3i Pour la bibliographie concernant les pièces à 
l'émail filigrane voir Charles Pulszky : Magyarhoni 
sodronyzománcos kelyhek — I,es calices à l'émail 
filigrane de la Hongrie,A. É. 1880. p. 16. / . Hampel: 
Egy fejezet hazai ötvösségünk történetéből — 
Un chapitre de l'histoire de l'orfèvrerie hongroise, 
A. É. 1887. pp. 95—131 ; / . Hampel : Das mittel
alterliche Drathemail. Bp. 1888. Pour la biblio
graphie récente ef. Alessandro Mihalik : I,'origine 
dello smalto filigranato. Corvina, 1931—32. 

32 Joseph Mihalik : A göteborgi magyar kehely — 
Le calice hongrois de Göteborg. Magvar Művészet, 
1935. pp. 339—342. 

dictins de Pozsony, où la tige a une dé
coration en style renaissance.) Ces motifs 
s'entremêlent souvent comme c'est le cas des 
deux calices de Szepesszombat, décorés de 
filigrane en forme de cercle et d'arêtes de 
poisson ce qui n'empêche pas le filigrane de 
leur pied de former un motif de grille. Le 
troisième groupe embrasse des pièces où 
l'émail filigrane et le filigrane se confondent ; 
tels sont les calices de Muzsna ( 1508) et de 
Sövénység (com. de Nagyküküllő), les deux 
calices de la cathédrale de Győr, celui des 
Franciscains de Győr, le calice du temple 
protestant de Marosvásárhely, le calice de la 
famille Nyári du Musée National, le calice 
du Musée Bruckenthal de Nagyszeben, le 
calice du prince-primat Thomas Bakócz 
(1517), etc. Jusqu'ici les spécialistes étaient 
d'accord pour admettre que la décoration 
à l'émail filigrane ne peut dérive du filigrane 
proprement dit. L'examen des calices qui 
présentent toutes les deux manières de décora -
t iouà la fois, rend pourtant cette hypothèse 
fort vraisemblable. Le calice de Sövénység en 
fournit une preuve bien caractéristique. 
D'une manière générale, l'identité des motifs 
correspond à l'identité de la technique. La 
décoration au filigrane est postérieure à 
l'émail filigrane; elle annonce déjà le déclin 
de la technique. File est plus facile à 
fabriquer, coûte moins cher et son éclat 
trés vif répond bien au goût de l'époque. 

Le groupe suivant est formé par les 
calices couverts d'une riche décoration de 
feuillage et de fleurs fondus on repoussés 
comme celui de l'Académie de Kolozsvár, 
de Mete (com. de Nagyküküllő), d'Ápold 
(1513), de Nagyszeben (temple protestant), 
les trois calices de Medgyes, ceux de Poprád 
et de Szepesbéla (1515), enfin le calice de 
l'Église Noire de Brassó (1509). A cette 
époque la décoration surchargée de feuillage 
est si exubérante qu'elle finit par cacher 
entièrement la construction du calice. Les 
branches d'argent doublé abritent souvent 
des têtes d'anges ou de saints, quelquefois 
aussi des figures profanes ou des animaux. 
Des rondes-bosses représentant des scènes 
du Nouveau Testament sont disposées sur 
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le pied et sur le noeud ou encore plus souvent 
sur la fausse-coupe du calice. 

Il faut signaler encore les calices à meneaux 
qui datent d'une époque antérieure. La 
plupart des noeuds sont ornés de motifs 
purement architectoniques (Kajászószent-
péter). Si le noeud est modelé de manière à 
former une tourelle, on obtient un type 
particulièrement caractéristique, représenté 
par deux calices du Musée National (l'un 
d'eux est celui de la famille Nyári), puis 
par ceux de Keresd, Szelindek, Vurpod, 
Nyitra et Gyulafehérvár. Cette espèce est 
appelée aussi »noeud-chapelle«. Les meneaux 
disparaissent presque entièrement au X V I e 

siècle. Nous possédons cependant de la pre
mière moitié du XV e siècle un grand nombre 
de noeud en forme de roues ou de »rotulus«, 
d'abord des »rotulus« carrés, plus tard 
rhomboïdes et noueux. Ces formes, héritées 
sans exception du siècle précédent, cèdent 
peu à peu la place aux noeuds ornés de 
fleurettes on pourvus de tranches fermées. 
Le noeud aux tranches fermée est issu du 
noeud aux tranches ouvertes où le fuseau 
est pourvu d'ornements. C'est là un type 
essentiellement hongrois de même que la 
fausse-coupe surchargée de décorations. 

D'une manière générale, le pied du calice 
est divisé en six lobes. Cette division du 
XV e siècle a survécu jusqu'au XVI e . La 
partie supérieure du pied et la tige sont 
déterminées précisément par le pied à six 
lobes. Au-dessous de la bordure du pied, 
bordure datant du XIV e siècle, on place 
un second rebord haut et poli ou plat et 
replié. En général la bordure n'a pas de 
profil compliqué, comme auparavant. La 
haute bordure appliquée dès la deuxième 
moitié du XV e siècle, sera générale au 
commencement du XVI e . Le calice à l'émail 
filigrane presque complètement refait de 
l'abbaye de Pannonhalma repose sur un 

bord haut et poli. Ses »rotulus« révèlent sa 
date : 1482. Le calice de Muzsna muni 
d'un émail filigrane et d'une bordure haute et 
polie est un ouvrage très important qui date 
de 1508. Le calice d'Ápold se distingue par 
sa haute bordure polie qui se fait de plus en 
plus rare vers 1520, comme le prouve le 
calice de Gyulafehérvár au bord plat, qui 
date de 1528. Les amorettes très caractéristi
ques pour le style Renaissance, disposées 
sur son noeud ainsi que sur sa coupe riche
ment décorée de granules confèrent d'ailleurs 
à ce calice une grande importance pour 
l'histoire du style décoratif. Sur le calice 
de la cathédrale de Nyitra la décoration 
granulée s'allie aux éléments propres à 
l 'art de la Renaissance. 

C'est à cette époque tardive, aux années 
20 du XVI e siècle qu'ie convient de fixer 
aussi le calice de Budaújlak qui nons fait 
bien voir la prédominance de l'art de Buda 
même à l'ombre de la défaite de Mohács. 
Dans ses ateliers d'orfèvrerie on ne cesse de 
développer les types et les formes nés en 
Hongrie auxquels la capitale avait contri
bué par son apport particulièrement pré
cieux. Grâce aux orfèvres hongrois et de 
leurs élèves étrangers, ces types netarderont 
pas à pénétrer aussi dans les divers pays de 
l'Kurope centrale et orientale. 

Malheureusement pendant cette période 
de floraison ce n'est qu'un groupe d'oeuvres 
modestes qui nous permette d'en conclure 
au rôle de l'orfèvrerie de Buda. Il n'en est 
pas moins vrai que pour établir l'origine et 
l'importance historique de plusieurs chefs 
d'oeuvre de l'orfèvrerie hongroise, il est 
indispensable d'éclaircir d'abord les questions 
relatives aux ateliers de Buda. Pour en 
tracer l'histoire, on a besoin d'une série de 
travaux préliminaires dont le proche avenir, 
espérons-le, ne manquera pas de s'acquitter. 

I L L U S T R A T I O N S . 

Fig. 1. — Calice du XIVe siècle dans la trésorerie de l'église Mathias. Conservé auparavant 
dans la chapelle de l'Hôpital Saint-Jean à Buda. 

377 



Pig. 2. — Vue de détail du calice de la chapelle Saint-Jean. 
Pig. 3. — Reliefs du calice de la chapelle Saint-Jean. 
Pig. 4. — Calice du XVe siècle. New-York. 
Fig. 5. — Calice du XVIe siècle (conservé auparavant l'église de Budaújlak). 
Pig. 6. — Vue de détail du calice de Budaújlak» 
Pig. 7. — Vue de détail du calice de Budaújlak. 
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GÁRDONYI ALBERT 

A KÖZÉPKORI BUDA HATÁRAI 
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Mátyás király 1469. évi oklevele szerint (Formulae solennes styli 
532. 1.) a középkori Buda területe a beépített városrészeken kívül olyan 
szűkre volt szabva, hogy a lakosság ellátására alig lett volna elegendő 
(addit etiam ei non parvum incommodum angustia terminorum et terra-
rum, de quibus tantum habet, quantum ipsa cum membris comprehendit, 
et si quid extra moenia habet, modicum est pro sustentatione eius), 
aminek az a magyarázata, hogy Buda nem volt önálló városalapítás, 
hanem a pesti új hegyen épült várból lett várossá. Bnnek a városnak a 
területét pedig maga a Várhegy szabta meg, amely utóbb a várhegy alján 
keletkezett telepekkel bővült. Az új város hivatalos neve nem is Buda 
volt a középkoron át, hanem »Pestújhegyi vár« (Castrum növi montis 
Pestiensis), aminek az a magyarázata, hogy az itteni telepesek azzal 
a kiváltságlevéllel éltek, melyet IV. Béla király állíttatott ki 1244 
november 26-án a pesti telepesek számára, tehát érdekükben állott a 
Pest elnevezés megtartása. A tatárjárás előtti Pest a dunai rév két oldalán 
terült el s a dunántúli Pestet IV. Béla király említett kiváltságlevele 
a dunáninneni Pesttel szemben kisebb Pestnek nevezte, de Kelenföldnek 
is nevezték a középkori oklevelek, sőt Alhévíz néven is előfordul. Bz a 
dunántúli Pest olyan közel esett a budai várhegyen keletkezett új telep
hez, hogy Szapolyai István nádor 1496 június 15-én kelt oklevelének 
tanúsága szerint csupán a várfal képezte közöttük az elválasztó vonalat 
{que quidem Pesth ipsa in suburbio castri seu civitatis Budensis nullo 
intervallo mediante, demptö solo muro castri seu civitatis adiacere). 
Bnnek a közelségnek az eredménye az volt aztán, hogy a hajdani kisebb 
Pest, illetőleg Kelenföld területe az idők folyamán teljesen beolvadt Buda 
területébe sII . Ulászló király 1495 június 6-i oklevele (MODL 20.389) Buda 
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külvárosaként emlegeti. Míg a kisebb Pest területének a beolvadása előtt 
Buda város határát déli irányban a várfal képezte, addig a beolvadás után 
a kisebb Pest területének a határa lett Buda város déli határa. Sajnos, 
a kisebb Pest területének a határait illetően nincsenek megbízható ada
taink s csupán annyit tudunk, hogy a kánai bencés apátság területével 
határosnak kellett lennie. Bertalan veszprémi püspök 1240 március 
25-én kelt oklevele szerint ugyanis a Kánával szomszédos Kispest szász 
telepesei a nevezett apátság földjeit hosszabb időn át elfoglalva tartották, 
vagyis ezekkel a földekkel igyekeztek bővíteni városuk területét. Minthogy 
pedig a kánai bencés apátság a mai Rózsavölgy feletti 203 méteres magas
laton állott, eddig kellett terjedni Kispest foglalás útján szerzett területé
nek, ami aztán Buda déli határa lett. Wyllermus peterváradi apát 1302 
szeptember 1-én kelt okleveléből következtethetünk Kispest nyugati 
határára, ami utóbb Buda nyugati határa lett. A nevezett oklevél szerint 
ugyanis a peterváradi cisztercita apát kénytelen volt a kelenföldi tizedek 
egy részéről a veszprémi püspök javára lemondani s a tizedköteles kelen
földi terület nyugati határa Kelenföld, illetőleg Kispest nyugati határá
val összeesett. E szerint Kispest, illetőleg Kelenföld területének északi 
felében a veszprémi püspök, déli felében pedig a peterváradi cisztercita 
apát voltak feljogosítva a tizedek beszedésére, a két terület közötti határ
vonalat pedig az a vonal képezte, mely az alsó hévizek — mai Szent Imre
fürdő — melletti hídtól kiindulva, a Gellérthegy északi lejtője mentén 
nyugati irányban haladt s a Sashegy alatt, a Budaörsi-útnál ért véget. 
Minthogy ez a határvonal a Budaörsi-útnál véget ért, Kispest, illetőleg 
Kelenföld területe sem terjedhetett tovább ebben az irányban, a Sashegy 
már kívül esett a város területén. Kispest, illetőleg Kelenföld területéhez 
tartozott azonban az egész Gellérthegy, sőt a Gellérthegyen túli terület 
egy része is, mert csupán így érthető meg az 1240 március 25-i oklevél 
azon megállapítása, hogy Kispest és a kánai apátság szomszédosak voltak. 
A két terület közötti határvonalat illetően azonban semminemű tám
pontunk nincs, annak kijelölése ezidőszerint lehetetlen. 

A mai Gellérthegyet eredetileg Pesti, illetőleg Kelenföldi hegynek 
nevezték, amint az alatta keletkezett település is mindkét nevet viselte. 
A Gellért-legenda Kelenföldi hegynek mondta, a budai városi tanács 
1388 június 28-i oklevelében (Zichy-oktár, IV. k. 360. 1.) viszont Pesti 
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hegy néven (vineam suam in monte Pestiensi) szerepel. A Gellérthegy 
elnevezés későbbi eredetű, a középkor végén azonban már használatos 
volt, mert II . Ulászló király 1495 június 6-án kelt oklevelében (MODL 
20.319) az alsó hévizek melletti szőlőkről van szó, melyek a Gellérthegy 
oldalán (in latere montis Sancti Gerardi martiris) terültek el. A Gellért
hegynek »Pesti hegy« elnevezésével szemben kapta a budai várhegy a 
»Pesti újhegy« nevet, nevezték azonban egyszerűen »Pesti hegy «-nék is 
(Budapesti oktár, I. k. 57. 1., Wencel X. k. 6. 1.), sőt »Budai hegy« néven 
is előfordul (Budapesti oktár, I. k. 105. és 152. 1., Wencel IV. k. 278. 1.), 
amint maga a mondott hegyen épült város is köznyelven a Buda nevet 
viselte, hivatalosan azonban mindig »Pestújhegyi vár« volt a neve. 

Kánán kívül délről Sasaddal is határosnak kellett lenni Buda terü
letének, mert csupán így volt értelme Mátyás király idézett 1469. évi 
rendelkezésének, mellyel Sasad területét Budához csatolta. Buda és Sasad 
közvetlen érintkezése viszont csupán úgy érthető meg, ha feltételezzük, 
hogy a hajdani dunántúli Pest, illetőleg Kelenföld területe már Budához 
tartozott. Buda középkori déli határa Sasad területének a beolvadása 
után már ott keresendő, ahol Sasad déli határa végződött s ezért a közép
kori Sasad határainak a pontos kijelölése elsőrangú feladat. Sajnos, 
a török hódoltság tartama alatt Sasadnak még a neve is feledésbe ment 
s az új német telepesek semmit sem tudtak róla. A Sasad elnevezést 
Döbrentei Gábor kezdeményezésére az 1847 június 17-i budavárosi köz
gyűlés újította föl, mely a Sashegytől délre elterülő, addig Burgerberg 
néven ismeretes szőlőhegyre, valamint az alatta elvonuló országút melletti 
vidékre ruházta át a Sasad nevet, amiben nagy szerepe lehetett a Sas
hegynek. Hivatalosan ma is megvan a Sasad elnevezés, amióta azonban 
a hajdani szőlők helyét lakott városrész kezdi elfoglalni, az elnevezés 
mindinkább veszít hajdani jelentőségéből. De különben sem tekinthető 
kétségtelennek, hogy az idézett közgyűlésen Sasad névvel megjelölt 
terület azonos a középkori Sasad területével, mert a középkori Sasadról 
határ járóié vél nem maradt fenn. Többen is foglalkoztak már a középkori 
Sasad területének a kijelölésével, a feltevéseken azonban nem jutot tak túl. 
Ilyen feltevéssel találkozunk Csánki Dezső »Magyarország történelmi 
földrajza« című munkájában (I. k. 15.1.), amely a vezérkari térképre hivat
kozva a Sashegy déli oldalán elterülő vidéket azonosítja a középkori 
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Sasaddal. Ez a feltevés azonban figyelmen kívül hagyta azt, hogy a vezér
kari térkép egyszerűen átvette az 1847 június 17-i budavárosi közgyűlés 
határozatának errevonatkozó részét, holott a közgyűlési határozatnak 
Sasad területére vonatkozó része egyáltalán nem látszik megalapozottnak. 
Az ott felsorolt okleveles adatok ugyanis, nevezetesen az 1302 szeptem
ber 1-én kelt oklevélben foglaltak nem Sasadra, hanem a dunántúli Pestre, 
illetőleg Kelenföldre vonatkoznak, ez pedig a Gellérthegy északi oldalán 
elterülő vidék elnevezése volt. 

Amint már említettük, Sasad területéről középkori határjárás nem 
maradt fenn, csupán annyit tudunk, hogy Sasad a XIII. század folyamán 
még virágzó község volt, IX. Bonifác pápa 1400 május 1-én kelt bullája 
szerint azonban (Veszprémi püspökség oktára, II. k. 319. 1.) már erősen 
megfogyatkozott a népessége. Mátyás király idézett 1469. évi adomány
levele viszont pusztának (praedium) nevezte, melynek hajdani lakott 
voltára csupán az emlékeztetett, hogy plébániatemploma még mindig 
állott (in cuiusque facie adhuc manet ecclesia lapidea). Ma már alig állapít
ható meg, hogy mi volt a pusztulás oka s csupán arra lehet gondolni, 
hogy lakossága az idők folyamán Budára költözött, ahol jobb életviszonyo
kat talált. Az átköltözést elősegítette az is, hogy Sasad lakossága túl
nyomóan szőlőműveléssel foglalkozott, amely termelési ág a középkori 
Budán is nagyjelentőségű volt. Elősegíthette végül az átköltözést az is, 
hogy a tizedet Sasadon ugyanaz a péterváradi apát szedte, aki a szom
szédos Kelenföldön is jogosítva volt a tizedszedésre és éppen ezért nem 
támasztott nehézségeket az átköltözéssel szemben. Az előadottak követ
kezménye lehetett aztán, hogy Mátyás király 1469-ben Sasad területét 
is Budához csatolta. 

Sasad egyházi jövedelmeit Zsigmond király 1390 szeptember 11-én 
az esztergomi káptalannak adta, ami által a péterváradi cisztercita apát 
érzékeny kárt szenvedett, mert az apátság alapítólevele szerint ezek a 
tizedek a nevezett apátot illették meg. Ámbár az apát mindent megtett 
jogai védelmére, az esztergomi káptalannal szemben mégsem boldogult, 
a sasadi tizedek végérvényesen a káptalan birtokában maradtak, amint 
ezt a nevezett káptalan levéltárában fönnmaradt 1531. évi tizedjegyzék 
tanúsítja. (I^ad. I. fasc. 1. nr. 11.) Ez a tizedjegyzék helytörténeti szem
pontból is nagy értékű, mert a tizedkötelesek neveit a dűlők szerinti sor-
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rendben tünteti fel s ha a tized jegyzékben foglalt dűlőneveket a mai 
földrajzi elnevezésekkel azonosítani lehetne, akkor Sasad területét ponto
san megtudnók állapítani. Sajnos, csak néhány dűlőnév maradt fenn válto
zatlanul, ez is elegendőnek látszik azonban ahhoz, hogy Sasad helyének 
megállapítása céljából támpontul szolgáljon. A tizedjegyzékben foglalt 
dűlőnevek a következők: Isten kútja, Isten kertje, Akasztóhegy, Kánya
kapu, Mázas, Gombamái, Eperjes, Kis Üjmál, Nagy Üjmál, Szakadat, 
Kis Köves, Nagy Köves, Hollóméi, Becskő, Nádaskút, Sasad és Liget-
völgy. Ezek közül a dűlőnevek közül a török hódoltság tartama alatt 
is használatos volt az »Isten kútja« elnevezés, mert Eszterházy Pál nádor 
1684 szeptember 21-én a Buda alatti táborból a következőket í r ta : 
»Az Isten kútjánál voltunk mi, ott Istennek hála, noha nagy dühösséggel 
jött ránk (t. i. a török), de mégis elszaladt, száznál több esett el bennek 
vagy kétszáznál. (Századok 1884. évf. 801. 1.) Az »Isten kútja« emlékét 
ma is őrzi a Budaörsi-út 110. szám alatti »Istenkúti csárda«, melynek 
közelében ma már csak a befedett kút emlékeztet az elnevezés eredetére. 
I t t kellett lenni a középkori »Isten kútja« dűlőnek, melynek közvetlen 
közelében kellett lenni az »Isten kertje« dűlőnek is. Túlélte a török hódolt
ságot az Akasztóhegy-dűlő, melyet Döbrentei Gábor indítványára az 
1847 június 17-én tartott budavárosi közgyűlés nevezett el »Dobogó«-nak 
s azóta ezt a nevet viseli. Minthogy a tizedszedők földrajzi sorrendben 
végezték munkájukat, a hajdani Akasztóhegy, illetőleg a mai Dobogó 
közvetlen közelében lenne keresendő a Kányakapu-dűlő, melynek elneve
zése minden valószínűség szerint a szomszédos kánai, helyesebben kányái 
bencés apátságra mutat. A többi dűlőnevet illetően semmi támpontunk 
sincs, kivéve az utolsó helyen említett Ligetvölgy-dűlőt, mely a veszprémi 
káptalan 1505. évi kelenföldi tized jegyzékében is előfordul (MODL. 
38.658), amiből arra lehet következtetni, hogy a Ligetvölgy-dűlő egyik 
része Sasadhoz, másik része pedig Kelenföldhöz, illetőleg később Budához 
tartozott. A Ligetvölgy-dűlő helyének a pontos megállapítása nagy
érdekű lenne a helytörténet számára, mert ezen keresztül futott a közép
kori Sasad és Kelenföld, illetőleg Buda elválasztó vonala. Erre vonat
kozóan csupán annyi támpontunk van, hogy a török hódoltság utáni 
telekkönyvekben előforduló »In der Au« elnevezésben a középkori Liget-
völgy jogutódát sejthetjük. 
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Az 1531. évi tizedjegyzék alapján kereste az esztergomi káptalan a 
török hódoltság után a hajdani Sasad területét, hogy tizedszedési jogát 
újból gyakorolhassa. Ezzel kapcsolatban Pest vármegye 1698-ban a 
nevezett káptalan megkeresésére több tanút hallgatott ki s a tanúkihall
gatási jegyzőkönyvek ma is megvannak a nevezett káptalan levéltárában 
(Lad. 45. fasc. 10. nr. 13. és Lad. 45. fasc. 10. nr. 15.). E tanúkihallgatási 
jegyzőkönyvek szerint 1698-ban úgy tudták, hogy a hajdani Sasad-puszta 
Budaörssel és Budakeszivel volt határos. Ezen a területen a tanúvallo
mások időpontjában virágzó szőlőművelés folyt, a szőlők a budai polgárok 
tulajdonát képezték, a tizedet pedig, melyre az esztergomi káptalan 
igényt tartott, Buda felszabadításától kezdve a budai »administratio 
earneralis« szedte. Minthogy a hajdani Sasad területén a török hódoltság 
után a budai német polgárság folytatta a szőlőművelést, érthetővé válik 
számunkra az, hogy miért nevezték ezt a területet egészen 1847-ig 
Burgerbergnek. 

Az 1698. évi tanúkihallgatások alkalmával úgy akarták a hajdani 
Sasad területét megállapítani, hogy az 1531. évi tizedjegyzékben foglalt 
dűlők helyét illetően kértek a tanuktól felvilágosítást. Erre vonatkozóan 
az egyik tanú azt vallotta, hogy »tudgya az Kányakaput az Isten kuttyán 
tul, amint az ország uttya megyén Székesfehérvárra« ; azt vallotta továbbá 
hogy »tudgya és vallya hite után az Isten kutyának az Székesfehérvári-út 
mellett az szőlők alatt lenni, de az Isten kertinek hírit nem hallotta«. Mint
hogy a Székesfehérvári-út azonos a mai Budaörsi-úttal, ennek mentén kell 
keresni úgy a Kányakaput, mint az Isten kútját is, amely utóbbiról már 
előzetesen megállapítottuk, hogy emlékét ma is őrzi a Budaörsi-út 110. 
számú házban fennálló Istenkúti csárda. De az Isten kertje-dűlő is a 
nevezett csárda közelében keresendő, s ez a dűlő minden valószínűség 
szerint azonos a mai »Gazdagrét«-dűlővel, mely a török hódoltság utáni 
német világban a »Reiche Ried« nevet viselte. Azt is vallotta a nevezett 
tanú, hogy »az Mázast peniglen mindegy (!) homályosan mondgya lenni 
az Békaríkatón, ahol is mindegy (!) kastély formán vagyon, az mely 
körül voltak azelőtt a szőlők, de mostanában alatta vadnak, mely Csepelyel 
és Eörsel határos«. A vallomásban említett Békaríkató a keserűvíz
források környékére utal, a Csepellel való szomszédság alapján pedig 
a mai budafoki határ közelében kell a Mázas nevezetű dűlőt keresni. 
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Sajnos, Gombamálrol, Eperjesről, Kis- és Nagy-Üj máiról semmit sem 
tudtak a kihallgatott tanuk mondani s így az idézett tanúvallomások 
alapján ezekről a dűlőkről semmi közelebbit sem tudunk. 

A középkori Sasadot illetően 1698-ban két fontos tanúvallomás 
hangzott el, melyek egyike a község határaira, másika pedig lakott terü
letére vonatkozik. A sasadi határt Halasy István vallomása a következő 
módon jelölte meg : »Az első sasadi határt tudgya, aki Istenkutyán 
és Kányakapun alul a Békaríkató nevú völgy mellett csepeli szőlők alatt 
vagyon az ut mellett, mely is egy nagy kőből vagyon erigálva ; a második 
hányott határiát mondgya lenni biai út mellett, az harmadik hányott 
határja Sasadnak hegyek között vagyon, mely Budakeszivel határos és 
azon határ napnyugatra esik.« E szerint 1698-ban úgy tudták, hogy a 
hajdani Sasad területe Budafokkal, Budaörssel és Budakeszivel volt 
határos, ami csupán annyiban nem fedi a valóságot, hogy ebben a terület
ben Nevegy-puszta területe is bennfoglaltatik, amely puszta a budai 
káptalan 1325 március 24-én kelt oklevele szerint (Monumenta eccl. 
Strigoniensis III . k. 61. 1.) Sasadtól határjelekkel volt elválasztva. Ez a 
Nevegy Szent István király 1015. évi alapítólevele szerint a pécsváradi 
bencés apátság tulajdonát képezte s ugyanez a bencés apátság volt 
Nevegy földesura 1325-ben is. Az 1015. évi alapítólevél szerint Nevegy 
Kánától félmérföldnyi távolságban a hegyek között terült el (iuxta Kana 
dimidio milliario in montibus sita) s minthogy a kánai bencés apátság 
a mai Rózsavölgy feletti 208 méteres magaslaton állott, Nevegyet ettől 
nyugatra kell keresni, mert ott vannak a hegyek. Az 1325 március 24-i 
oklevélben foglalt ne vegyi határjelek között figyelemreméltó a »Szék« 
nevű mocsár, amely minden valószínűség szerint azonos az 1698. évi 
tanúvallomásban említett Békaríkatóval s a keserűvízforrások területére 
utal. Ebből aztán az következik, hogy Sasad akkor lett határos Buda
fokkal, amikor Nevegy területével bővült, ez a bővülés pedig azután követ
kezett be, hogy Zsigmond király Sasad egyházi jövedelmeit 1390 szeptem
ber 11-én az esztergomi káptalannak ajándékozta. Minthogy ugyanis 
Nevegy egyházi tekintetben a sasadi plébániához tartozott, az esztergomi 
káptalan a nevegyi egyházi jövedelmekre is számot tartott. Megerősítette 
a káptalan jogigényét az is, hogy Nevegy területén csupán akkor kezdték 
meg a szőlőművelést, amikor Zsigmond király a sasadi plébánia jövedel-
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meit az esztergomi káptalannak ajándékozta. (Esztergomi kápt. levéltár 
Lad. 45. fasc. 10. nr. 24.) Amikor aztán Mátyás király Sasad területét Budá
hoz csatolta, a hajdani Ne végy területe is Buda város tartozéka lett 
s csupán a tizedszedési jog maradt az esztergomi káptalan kezében. 
Mindezekből az is következik, hogy egyes dűlőnevek, melyek az 1531. évi 
sasadi tizedjegyzékben foglaltatnak, eredetileg Nevegy területére estek, 
nevezetesen Gombamái- és Üjmái-dűlőkről ez kifejezetten megállapítható. 

A sasadi templom helyére vonatkozó tanúvallomást Szabó János 
adta elő s ez a tanúvallomás azért nagyértékű, mert Sasad község lakott 
területére vezet el, amelyen belül kellett állni a plébániatemplomnak. 
Szabó János vallomása szerint »Sasadnak is tudgya bizonyosan hol legyen 
a telikie, ahol a templom falainak némely része exstál, most már az budai 
polgármester Peisinger uram majort erigáltatott azon helyen«, vagyis 
1698-ban még állottak a középkori sasadi plébániatemplom falai s a 
középkori Sasad község helyén épült Bősinger budai polgármester majorja. 
Ha most megbízhatónak vesszük Szabó János 1698. évi vallomását, 
akkor Bősinger majorjának a helyét kell megállapítani, hogy megtaláljuk 
a középkori Sasad község lakott területét. A Bősinger majorja teljesen 
elpusztult, emlékét azonban megőrizte a Bősingermajor-dűlő, mely az 
Irhásárok és a Törökbálinti-út által képzett könyökben terül el olymódon, 
hogy észak felől az Irhásárok, kelet felől pedig a Törökbálinti-út határolja. 
Minthogy a Bősingermajor-dűlő nem újkeletű elnevezés, joggal hihető, 
hogy a major valósággal a nevezett dűlő területén belül állott. Thirring 
Gusztáv 1920-ban kiadott »Budapest dunajobbparti környéke« című 
turistakalauza egy présházról emlékezett meg, amely szerinte a hajdani 
Bősingermajor tartozéka volt. Ez a présház ma is megvan s ámbár falai 
újabb eredetűeknek látszanak, hatalmas méretű pincéje régi építésmódra 
utal. Vájjon valósággal a Bősingermajor tartozéka volt-e ez a rombadőlt 
présház, ma már alig állapítható meg ; az azonban kétségtelen, hogy ez 
a Bősingermajor-dűlő területén belül az egyedüli régi eredetű épület. 

A Bősingermajor térrajza ma is megvan a »Budai telekhivatali 
iratok II. 58.« jelzetű iratcsomóban 1724 április 20-i keltezéssel s a tér
rajz szerint a major hatalmas méretű telektömb, mert összesen 67 és % 
holdat foglalt magában. Maga a majorépület elég jelentéktelen lehetett, 
nagyobb méretű volt azonban a mellette állott istálló/Minthogy a major-
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hoz szőlő is tartozott, a présházra vonatkozó hagyomány megalapozott
nak látszik. A térrajz szerint a major területe egészen a Budaörsi-útig 
terjedt s Budaörssel is határos volt, amiből arra lehet következtetni, 
hogy a Bősinger-major területe nagyobb volt a Bősingermajor-dűlő 
területénél. A budai levéltárban »Miscellanea antiqua« 448. jelzet alatt 
található iratok szerint Bősinger Ignác budai polgármester a majort és 
présházat (allodium oder respective Weinhaus) még 1697 j inius 10-én 
eladta testvérének, Bősinger Mihály császári kapitánynak 6000 forintért 
s az 1720 május 31-én felvett hagyatéki leltár szerint a major már akkor 
erősen meg volt rongálva (an dem ruinirten Mayrhoff). A budai telek
hivatal 1730 január 23-i jelentéséből pedig kiderül, hogy a szőlők mind 
kipusztultak s a kaszálók sem nagyon jövedelmeztek már. 

Buda város északi határát illetően két támpontunk van, nevezetesen 
Felhévíz és Nyék községek, melyek helyét pontosan meg tudjuk jelölni. 
Felhévíz község nevét a mai Császárfürdő mellett fakadó meleg források
tól nyerte, e források közvetlen közelében kellett tehát állania. Még 
pontosabban megállapítható a nevezett község helye a Szentháromságról 
elnevezett felhévízi prépostság temploma alapján, melynek alapfalai 
1906-ban kerültek felszínre, amikor az Irgalmasrend a Zsigmond király-út, 
Margit-körút és Török-utca által határolt telkén bérházat építtetett. 
Az itt feltárt alapfalaknak a- középkori felhévízi prépostsági templom 
alapfalaival való azonosságát kétségtelenné teszi, hogy az előcsarnok 
alapfalain belül megtalálták az 1469-ben elhunyt Gergellakai Bertalan 
felhévízi prépost síremlékét. A felhévízi prépostság temploma előbb a 
keresztes lovagok tulajdonát képezte, illetőleg a nevezett templomot 
a keresztes lovagok a saját területükön a saját céljaikra építették s miután 
a keresztes lovagok rendháza 1438 és 1457 között világi prépostsággá lett, 
a templom is ennek megfelelő átalakításon ment keresztül. Maga Felhévíz 
község már a XIII . században fennállott s területe egészen Buda alsó
városának faláig terjedt, mert az óbudai városi tanács 1418 március 
21-én kelt oklevelében a margitszigeti apácák felhévízi földjeiről azt 
olvassuk, hogy közvetlenül Buda város falai mentén (penes murum 
civitatis Budensis) terültek el. Felhévíz a XV. század folyamán 
önkormányzatot nyert, okleveleket adott ki, 1509 július 17-én kelt 
oklevelében pedig egyenesen Buda külvárosának (oppidum seu suburbium 
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civitatis Budensis) van nevezve, ami szintén a két település közvetlen 
kapcsolatára utal. 

A Budával szomszédos Nyék község helyét illetően azóta tudunk 
többet, hogy az itteni királyi vadaskert és kastély alapfalai felszínre 
kerültek. (Mátyás király budai vadaskertje = Pestbudai Emléklapok 
1931. évf. 40. és kk., 1932. évf. 88. és kk.) Csánki Dezső kutatásai alapján 
(Századok 1906. évf. 685. éskk.) tudunk egy nagyobb terjedelmű majorról 
is, mely a budai városi tanács 1333 március 3-án kelt oklevele szerint Buda 
város és Nyék falu között (inter civitatem Budensem ab una parte et 
villám Néék ex altera) állott, tehát Nyék falu a majoron túlra esett. 
Ezt a majort a budai káptalan 1485 július 15-i oklevele szerint Szilágyi 
Erzsébet halála után Mátyás király a maga számára foglalta le (prefatus 
dominus noster rex post mortem domine genitricis sue allodium ipsum 
manibus suis applicans) s a major területére esett az a királyi palota, 
amelyről Bonfini is megemlékezett. (Item in Budensi agro alterum sibi 
erat suburbanum ad tertium lapidem, ubi sylvestrium fer arum amplissima 
sane vivaria spectabantur). A majorhoz ugyanis az 1492. és 1496. évi 
oklevelek tanúsága szerint (Századok 1906. évf. 716.1.) palota is tartozott, 
amely hosszú időn át Szilágyi Erzsébet tartózkodási helyéül szolgált 
(quoddam allodium sive mayerium ac palatium et ortus ac fenilia prope 
idem allodium sive mayerium adiacentes). Ezt a palotát Mátyás király 
halála után II. Ulászló király átépíttette s Oláh Miklós már kizárólag az 
utóbb említett uralkodónak tulajdonította. (l,ateri huius adnectitur aula 
magnificis exstructa aedificiis Wladislai regis insignis). A kastély helyét 
ma Garádi Sándor ásatásai nyomán pontosan ismerjük, ettől északra 
terült el Nyék község, melynek temploma az ásatások folyamán szintén 
felszínre került. A nevezett major terjedelméről akkor nyerünk kellő 
képet, ha számbavesszük az ásatások nyomán felszínre hozott palota 
alapfalain kívül azt is, hogy a budai tanács 1333 március 3-i oklevele 
szerint a major két nagy út között (in medio duarum viarum seu stratarum 
magnarum) terült el, ezek az utak pedig csupán a mai Budakeszi- és Hideg
kúti utakkal lehetnek azonosak. 

Maga a major a felhévízi keresztes lovagok területére esett s minden
kori birtokosai földbért (terragium) tartoztak a nevezett lovagoknak 
fizetni. Ügy látszik, hogy a major helyén eredetileg Nándor nevű község 
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állott, mert Iyodomér esztergomi érsek ( +1298-ban) évnélküli oklevelében 
Nyék és Nándor községek szomszédosokként vannak megjelölve s Nándor 
község számára Nyék közvetlen közelében más helyet nem lehet kijelölni. 
Nándor község mindenesetre a felhévízi keresztes lovagok tulajdonát 
képezte s tőlük vásárolt 1330 február 9-én Kundin ispán egy itteni 
parlagon heverő földet, mely a saját szőlőjével volt határos (in territorio 
ville Nándor in vicinitate vinearum comitis Kunclini filii Johannis). 
Ez a Kundin ispán 1333 március 3-án unokatestvérétől, Jakab mestertől 
egy majort vásárolt, amely közös nagyatyjuknak, Kunc ispánnak alapí
tása volt és »Kunc ispán majorja« néven volt ismeretes (quod vulgo 
Kunchspan maiura dicitur), de amelyre a felhévízi keresztes lovagok, 
illetőleg később a felhévízi prépostok mindig jogot tartottak. Ezért 
gondoljuk, hogy ez a major is Nándor község területére esett, illetőleg 
utóbb az elpusztult község területével bővült. Maga Kunc ispán a budai 
tanács 1295 január 15-én kelt oklevelének tanúsága szerint a veszprémi 
püspökség szentendrei, kelenföldi, budai, keszi-i, nyéki és táti tizedeinek 
a bérlője volt s a bérletből származó jelentős vagyona juttatta abba a 
helyzetbe, hogy a felhévízi keresztesektől a major területét megszerez
hette. Nándor község tizedét nem a veszprémi püspök szedte, ezért nem 
bérelte az itteni tizedjövedelmet Kunc ispán s ezért szerzett ennek 
területén birtokot. Minthogy a felhévízi keresztesek birtoka Nándor 
község területére is kiterjedt, valószínű, hogy a Felhévíz és Nándor 
közötti hegyvidék is a felhévízi kereszteseket uralta, Buda város határa 
tehát ebben az irányban alig terjedhetett túl az alsóvárosi falaknál. 

A nyugati oldal az egyedüli, amelynek határát illetően egyáltalán 
nincsenek adataink. Egyedüli támpontul az 1505. évi tizedjegyzékben 
foglalt dűlőnevek szolgálhatnának, ha e dűlőnevek pontos helyét meg 
lehetne állapítani. Az itt felsorolt dűlőnevek a következők : Rózsamái, 
Macskalik, Kisaranygomb, Fertály, Bordélymái, Tükörmái, Káplánkő, 
Aranygomb, Sármelléke, Csikóstó, Mandulás, Magasalja, Kerekpalást, 
Kapástemetés, Vereskép, Bársonymái, Formánkút, Nagydézsma, Keglér, 
L,igetvölgy, Hengerejtő, Aranypohár, Agyagverem, Kecsét és Vereskő, 
szebbnél-szebb magyar nevek, melyek a török hódoltságot követő német 
világban nyom nélkül elenyésztek. I t t tehát feltevésekre vagyunk utalva, 
úgy véljük azonban, hogy a nyugati határ az erdős területen belül húzó-
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dott végig. Az erdős terület ugyanis királyi vadászterületül szolgált, 
melyet a polgárság nem használhatott. Azok a dűlők pedig, melyeket az 
1505. évi tizedjegyzék felsorolt, a mai Naphegy, valamint a Délivasúti 
pályaudvar környékére utalnak, amely helyek szőlőművelés céljaira 
kiválóan alkalmasak voltak s a polgárságot elsősorban érdekelték. 

Az előadottakból következik, hogy a középkori Buda város területe 
valósággal nagyon szűkre volt szabva s ennek következménye volt, 
hogy a polgárság az iparban és kereskedelemben találta meg megélhetésé
nek forrásait, ami a középkori várost gyorsan felvirágoztatta s 
polgárait gazdagokká tette. 
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ALBERT GÁRDONYI 

DIE GRENZEN VON BUDA IM MITTELALTER. 

Die Grenzen von Buda waren im Mittel
alter in der Tat so eng gezogen, wie es die, 
aus dem Jahr 1469 stammende Urkunde 
des Königs Matthias verkündet. Nach dieser 
Urkunde gab es innerhalb der Stadtgrenze 
nicht Raum genug, um die Versorgung 
der Einwohnerschaft sichern zu können. 
Obwohl die Anzahl der Einwohner zu 
dieser Zeit in solchem Masse zugenommen 
hat, dass Buda die anderen Städte des 
Landes weit übertraf, war es doch nicht 
die Grösse der Einwohnerschaft, sondern 
die Enge des Stadtgebietes, welche den 
genannten König bewog, für die Ver-
grösserung des städtischen Gebietes zu sor
gen. Die Ursache der Enge des Stadt
gebietes war aber, dass Buda keine selb
ständige Stadtgründung, sondern eine neue 
Siedlung neben der, nach dem Tatarenzug 
gebauten Festung war, innerhalb des Gebie
tes der, an den beiden gegenüberliegenden 
Ufern der Donau entstandenen Stadt Pest, 
welche man amtlich nicht Buda, sondern 
Pestújhegyi (Pestneuberger) Festung nannte. 
Der Sankt Gerhardsberg von heute hiess 
damals noch Pesterberg und deshalb erhielt 
der Festungsberg den Namen »Pesti újhegy«. 
Das mittelalterliche Buda musste auch 
deswegen an der Benennung festhalten, 
weil sie bis ans Ende mit all denjenigen 
Privilegien verbunden war, welche König 
Béla der, an den beiden gegenseitigen 
Ufern der Donau liegenden Stadt Pest 
schenkte. Da das mittelalterliche Buda auf 
dieser Weise aus dem Pester Gebiet aus
geschieden ist, umfassten seine Grenzen ur

sprünglich nur den Festungsberg und die 
Siedlung unter dem Festungsberg »Váralja« 
(Schlossgrund) genannt. Trotzdem wurde 
nach dem Tatarenzug in 1241 Buda am 
Festungsberg zum Mittelpunkt der hiesigen 
Siedlung, das ehemalige Pest spielte die 
untergeordnete Rolle einer Vorstadt, bis es 
vom König Sigismund selbständig gemacht 
wurde, also bildeten Buda und Pest bis zur 
Regierung des Königs Matthias eine Stadt, 
deren Mittelpunkt Buda war. 

Unmittelbar unter dem Festungsberg, 
neben den Thermalquellen war das trans-
danubische Pest, von den zeitgenössischen 
Quellen auch Kelenföld genannt. Nachdem 
die Stadt diesseits der Donau selbständig 
wurde, trennte sich das transdanubische 
Pest nicht von Buda, sondern gehörte auch 
weiterhin zu Buda und die südlichen Grenzen 
der transdanubischen Stadt Pest bildeten 
die südlichen Grenzen von Buda. Von der 
transdanubischen Stadt Pest aber wissen 
wir, dass ihr Gebiet an das Gebiet der 
Benediktinerabtei von Kána grenzte, welche 
in der Nähe des heutigen Promontors 
stand, also stimmten die südlichen Grenzen 
von Buda mit den heutigen Grenzen überein. 
Infolge der Einverleibung der transdanubi
schen Stadt Pest grenzte das mittelalter
liche Buda an das Sasader Gebiet, was den 
König Matthias veranlasste, in 1469 das 
Stadtgebiet durch die Abtretung von Sasad 
zu vergrössern. So wurde das mittelalter
liche Buda mit einem fruchtbaren Gebiet 
bereichert, denn in Sasad gab es schon 
früher einen blühenden Weinbau. Die Zehn-
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ten kamen auf diesem Gebiet als Geschenk 
des Königs Sigismund dem Graner Kapitel 
zu und als 1686 Buda und seine Umgebung 
von der türkischen Herrschaft befreit wur
den, wollte das Graner Kapitel wieder 
sein Recht ausüben, doch standen ihm 
nicht genügende Daten zur Verfügung, 
um das Sasader Gebiet glaubwürdig fest
stellen zu können. Die einzige zur Ver
fügung stehende Angabe war ein Zehnten
verzeichnis aus dem Jahre 1531, welches 
die Flurnamen innerhalb des Sasader Gebie
tes enthielt und auf dessen Grund man 
das zehentpflichtige Gebiet finden musste. 
Während der anderthalb Jahrhunderte 
dauernden Türkenherrschaft aber gerieten 
die mittelalterlichen Flurnamen in Ver
gessenheit, die nach 1686 angesiedelten 
neuen deutschen Siedler gaben den Fluren, 
die im Mittelalter ausschliesslich ungarischen 
Namen hatten, neue Namen, so dass man bei 
den Zeugenverhören im Jahre 1698 nur wenige 
mittelalterliche Flurnamen identifiziern 
konnte. Der wertvollste Teil dieser Verhöre 
bezieht sich auf den Ort der mittelalter
lichen Gemeinde Sasad und der Sasader 
Pfarrkirche, indem festgestellt wurde, dass 
der Bürgermeister von Buda Ignaz Bösinger 
aus den Steinen der Kirche und wahr
scheinlich an der Stelle der Gemeinde 
seine Meierei erbaut hat und da zur Zeit 
der Verhöre diese Meierei noch existierte, 
konnte man leicht auf den Platz der ehe
maligen Gemeinde Sasad folgern. Heute steht 
die Meierei des Bürgermeisters Bösinger 
nicht mehr, aber eine, an Budaörs und 
Budakesz grenzende Flur führt noch immer 
den Namen Bösinger Meierei, also muss 
man das Gebiet der mittelalterlichen Ge
meinde Sasad innerhalb dieser Gemarkung 
suchen, so dass die Grenzen des mittel
alterlichen Budas auch hier den heutigen 
Grenzen entsprechen. 

Die nördlichen Grenzen des mittelalter
lichen Budas bildeten die südlichen Grenzen 
von Szentháromságfalva resp. Fejhévíz und 
am Fnde des Mittelalters verschmilz diese 
Siedlung, ähnlich wie das transdanubische 
Pest, mit dem Budaer Gebiet. Den Ort von 

Szentháromságfalva, resp. Felhévíz kann 
man leicht feststellen auf Grund der nördlich 
von Buda am Donauufer befindlichen Ther
malquellen. Ausserdem wurden in der Nähe 
der Margaretenbrücke die Grundmauern 
der mittelalterlichen Propsteikirche vor
gefunden, diese Kirche aber bildete den 
Kern der hiesigen Siedlung. Das Gebiet, 
welches das Eigentum der Propstei war, 
zog in westlicher Richtung bis an die 
I,ipótmező (Leopoldswiese) von heute, in
folgedessen das Bergland nördlich von Buda 
schon nicht zum Stadtgebiet gehörte, solange 
bis Felhévíz nicht mit Buda verschmolz. 
Innerhalb des Gebietes von lápótmező 
stand die mittelalterliche Gemeinde Nyék, 
deren Kirche, resp. die Grundmauern der 
Kirche vor kurzer Zeit neben derHidegkuter-
strasse gefunden wurden. Die Gemeinde 
Nyék gehörte schon nicht zum Budaer 
Gebiet, ebensowenig wie der königliche 
Wildpark in der Nähe von Nyék, dessen 
Grundmauern grösstenteils aufgedeckt sind. 
In der Nähe der Nyéker Kirche stand das 
Jagdschloss des Königs Wladislaus II , dessen 
Ort heute schon bekannt ist. Dieses könig
liche Jagdschloss, welches auf dem Gebiet 
einer grösseren Meierei stand, gehörte ebenso
wenig zu Buda, wie die Meierei selbst, die 
ausserhalb von Buda war. Die Meierei war 
ziemlich gross, sie reichte bis zum Zugligeter-
weg von heute und infolgedessen lagen die 
mittelalterlichen Grenzen Budas an diesem 
Punkte weiter einwärts als heute. Das 
Budaer Gebiet wurde aber nach der Türken
herrschaft auch den nördlichen Grenzen 
von Felhévíz entlang erweitert, wo die 
mittelalterliche Gemeinde Szent Jakabfalva 
(Sankt Jakobsdorf) stand, welche zum 
Altofner Schloss der Königin gehörte. 

An der östlichen Seite waren die Budaer 
Grenzen natürlich zu jeder Zeit durch die 
Donau bestimmt, im Westen aber gab es 
mit Wäldern bedeckte Berge, über deren 
Zugehörigkeit wir in den Zeiten vor der 
Türkenherrschaft keinerlei Daten besitzen. 
Diese waldbedeckten Berge bildeten wahr
scheinlich das königliche Jagdgebiet und 
sie setzten dem Ausbreitungsdrang der 
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Bürger bis ans Ende Grenzen. Unser 
einziger Ausgangspunkt bezüglich dieses 
Gebiet ist das Zehentverzeichnis des Vesz-
prémer Bistums aus dem Jahre 1505, 
welches diejenigen Flurnamen innerhalb 
des Budaer Gebietes enthält, wo der Weinbau 
blühte und wo das Veszprémer Bistum 
das Zehentrecht hatte. Diese Flurnamen 
sind ausnahmlos ungarisch und gerieten 
während der 150 Jahr lang dauernden 
Türkenherrschaft und der darauf folgenden 
deutschen Welt ebenso in Vergessenheit, 
wie die Sasader Flurnamen. Wahrscheinlich 
aber muss man diese Fluren eben wegen 

des Weinbaus in der Nähe der bewohnten 
Stadtteile, in der Umgebung des Südbahn
hofes und des heutigen Naphegy suchen, 
wo die Weingartenbesitzer sie leicht erreichen 
konnten. Dieser Umstand beweist auch, 
dass das Budaer Gebiet vor der Türken
herrschaft in der Tat sehr eng gezogen 
war und dass Buda nach der Türkenherr
schaft nur deshalb grösser wurde, weil 
die waldbedeckten Berge, wie auch die 
mittelalterlichen Gemeinden Nyék, Felhévíz 
und Szent-Jakabfalva in das Eigentum der 
Stadt übergingen. 
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1. kép. — Helyszínrajz a tabáni ásatásokról 





IL V I L Á G I C É L T S Z O L G Á L Ó É P Í T M É N Y E K . 

1. A Tabáni kiásott középkori épület- és falmaradványok. 

A Tabánban 1936. június 3-án kezdtük el az ásatásokat és 
november 19-én fejeztük be. Ezeknek során a római katolikus templommal 
szemben öt középkori épület, illetőleg épületcsoport, a volt Árok-utca 
és Szarvas Gábor- (azelőtt Aranykéz-) utca összeszögellésénél az Ördög
árok mentén egy támfal és a hozzácsatlakozó hídfő maradványaira 
akadtunk. (Ld az 1. képet és vesd össze a Budapest Régiségei XII I . 
kötete 404. és 405. oldalán megjelent 1. és 2. látképet is.) Azonkívül 
négy helyen falazott földalatti járat egy-egy darabja is előkerült. 

Az épületmaradványok közül az I.-el jelölt a Görög- (volt Iskola), 
Fehérsas-utca és Virág Benedek-utca összeszögellésénél a közelmúltban 
egészen a Tabán lebontásáig fennállott »Mélypince vendéglő« falai alól 
került elő. (Ld a 2. képet.) Mindenesetre érdekes, hogy a XVIIIí—XIX. 
századbeli, tehát újabbkori épület aránylag jóval gyengébb minőségű 
falainak megépítője gondosan óvakodott attól, hogy a régi falakat pince
vagy alapfalul fölhasználja. Ezt különben a többi középkori épület
maradványnál is tapasztaltuk. Egyedül az Ördög-árok menti támfal 
volt e tekintetben kivétel. 

Az I.-el jelölt épület hosszúkás négyszögalakú, 24-30 m hosszú, 
7*35 m széles, kereken 1*00 m vastag falakkal, a hosszoldal közepe táján 
mind a két oldalán egy-egy ötméter széles kapunyílással, az észak felé 
eső keskeny oldalán egy 2-45 m ajtónyílással. (L,d a 3. képen a hossz- és 
keresztmetszetet és a 4. képet.) A nyugati fal két helyén a belső oldalon 
egy-egy falpillér nyoma mutatkozott; sőt az egyiknél (ld a 2. képen a 
»BV« jelzésű falpillért) késő gótikus ízlésű faragott boltváll felfelé szét
ágazó bordákkal. 
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Ugyanilyen boltvállkő és a belőle kiágazó sudarak láthatók két egymás 
fölé tartozó jókora faragott kövön, amelyek az I. épület belsejéből az 
»A« pont melletti sarokból kerültek ki. (Iyd az 5. képet.) Az egyik kövön 
még az eredeti szerkesztési rajz is megmaradt. 

Ugyanitt került elő több gótikus íves kapubéllet-faragvány is, 
továbbá boltozati bordák töredékei, azonkívül »F«-nél és az »A3«-nál 
talált lezuhant boltív-, illetőleg boltozatdarabok arról tanúskodnak, hogy 
itt a XV. századból származó, késő gótízlésű nagy beboltozott helyiség 
nyomára akadtunk. A legnagyobb valószínűség szerint ez földalatti 
helyiség lehetett és fölötte még egy vagy két emeletsor. Mellékesen meg
jegyezzük, hogy e faragvány okon piros, fehér, zöld és fekete színű festés 
nyomai látszanak. Ez is a föld színe fölötti elhelyezkedésre mutat. Azon
kívül a kapubéllet faragványok (Id a 6. képet) az itteni, sima 
oldalú két szemközti nyílásba alig helyezhetők el. Ennek a helyiségnek 
a padlószíne a Duna 0 pontja fölött + 8-00 körül lehetett, tehát 
a közelmúlt talaj színe alatt kb. 4-80—5-30 m-re feküdt. Végül innen 
nyílott az északi oldalon egy földalatti járat ajtaja és alighanem az új 
útvonal mellett talált földalatti járat-rész is erre irányult. 

Ennek tehát földalatti helyiségnek kellett lenni, amelyből a két szem
közti öt-öt méter széles kapu más — ma már meg nem állapítható —, 
tágas földalatti helyiségekbe torkollhatott. 

Ezt a nagy helyiséget később valamilyen okból, talán az északi 
oldalon levő földalatti nyílás védelmére F—Hx derékszögben megtörött 
fallal kettéosztották. Ezen a falon egy 0-40/0-37 m méretű ablakocska és 
egy félköríves záródású letompított élű 1-20 x 1*65 m bel világú ajtónyílás 
van, azonkívül »F« pont közelében egy támpillér erősíti. Ezt a falrészletet 
az újabban épült pince építkezésénél is felhasználták. (Iyd a 7. képet.) 
Az épület rendeltetését illetőleg csak találgathatunk. Valószínűnek tartjuk, 
hogy elsősorban védelmi célokat szolgált, egyúttal földalatti úton össze
köttetésben volt Buda várával. 

Erről Bonfini Antal is megemlékszik ismert Decasában,1 amidőn 
leírja a mai Tabán helyén elterült királyi kerteket : »Extra arcem in 
proxima convalle horti subjacent amoenissimi, marmoreaque villa. Huj us 
propylaeum columnis tessellatis, embrycatisque circumdatum, quae aenea 
candelabra sustinent. Triumphales sunt villae postes et triclinium cubicu-
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lumque cum laquearibus et fenestris usque adeo spectabile, ut lautissimam 
antiquitatem propius accederet. Qua spectat in hortos, porticus subest. 
In hortis labyrinthus, ex arboribus consitis institutus. Insuper aviaria, 
e peregrinis nostratisque avibus : quae ferrea retia coercebant . . . Insuper 
crypto porticus, prata, lithostrata, piscinae. Turres quoque coenaculis ac 
pergulis obductae, in quibus coenationes cum vitreis speculatoribus usque 
adeo jucundae, ut nihil putes amoenis«. 

Az első, amiről megemlékezik, az úgynevezett »Aula marmorea«. 
Ez Buda várának valamennyi nyugati látképén megtalálható. Négy sarok
oszloppal ábrázolják maradványait, ezeknek tetején ércgyertyatartók 
állanak. Megemlíti azonkívül a fákból alkotott útvesztőt, továbbá a 
madárházakat, amelyekben hazai és külföldi madarak voltak a rács 
mögött. Végül rejtett folyosóról, rétekről, kövezett utakról, halastavakról 
és tornyos épületekről is megemlékezik, amelyekbe üvegezett kilátó- és 
étkezőhelyek is voltak beépítve. 

Böiif minek ezt a leírását kiegészíti gróf Leslie Walter nek 1665-ben a 
szultánhoz vezetett követségében úti káplánként működő Tafferner Pál 
jezsuita atya idevonatkozó megjegyzése:2 »Ab arcé descensus in extimo 
muro arcuatus ad thermas regias et submoenianum hortum deducit«. 

Erről emlékezik meg Schams is »Beschreibung der Stadt Ofen« c. 
1822-ben megjelent müvében, ezeket írván róla:3 »Ein bedecker Gang 
führte von der Burg zu dem, in diesen Bezirk eingeschlossenen Königs
nunmehrigen Raitzen — oder Neu-Bade . . .«. 

Nem lehetetlen tehát, hogy az I.-el jelölt épület is egyike azoknak a 
tornyos épületeknek, amelyeket fenti leírásában már Bonfini is meg
említ. Ezt a feltevést támogatják az alább említett leletek is. 

Ugyanazon a helyen ugyanis a többi faragvánnyal együtt kerültek 
elő ablakosztó bordák töredékei (Id a 8. képen az 1. számot), egy travertin 
mészkőből való kisebb medence vagy váza és egy fehér márványból való 
nagyobb vízmedence töredéke (ld a 8. képen a 3. és 4. számot), azon
kívül köldökös üvegek töredékei is, 

A török idők alatt ezt az épületet, vagy ennek fölhasználásával egy 
fölötte épült újat, alighanem vágóhíd vagy mészáros foglalhatta el, mert 
a faragott kő és törmelékréteg fölött az A—E szakaszon (Id a 3. képen 
levő metszetet) fekete trágyaszerű réteget találtunk marha- és birka-
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csontokkal és törökkori edények töredékeivel. A nyugati falon látható 
három gerenda váj at is ebből a korból eredhet, amidőn a boltozat már 
beomlott és helyette gerendákon nyugvó padlózatot készítettek. 

Az I. Épület északi oldalán levő ajtónyíláson át középkori földalatti 
járat nyomaira akadtunk, amelyet azonban újabbkori építkezésekkel 
részben megsemmisítettek. Az V-tel jelzett kereken 4-70 m hosszú, 2-93 m 
széles és 2-35 m magas pincerész azonban durván faragott kőből készült 
oldalaival és boltozatával (Id a 3. képen levő M-M és m-m metszetet) 
réginek látszik. A hozzá csatlakozó fal- és boltozatrészek azonban már 
újabbkori téglából készültek. 

Az V. pincerész és az / . Épület között az I. épületbe is benyúló 0-80— 
1-50 m magas törmelékréteg feküdt. Bbből faragott kövek és a többi 
között egy hosszúkás hatszögalakú majolika padlóburkoló-lap került elő, 
a lap felszínén kerekes kutat ábrázoló képpel. Erről már jelentésünkben 
is megemlékeztünk.4 Ez Hunyadi Mátyás király egyik jelvénye (emblé
mája). Ilyen alakú és ábrájú még a budai királyi várpalotából is előkerült, 
de csonkább állapotban. Egy másik lobogó tüz fölött álló katlant ábrázoló 
padlóburkoló-lap, amely ugyancsak a várpalotából való, Hültl Dezső 
birtokában van. 

Az V. pincerész és az I. Épület között a nyugati oldalon a löszbe 
vájt, csúcsívvel lezárt nyílást is találtunk. Alsó szélessége 1*60 m, magas
sága 1-70 m. A nyílás tele volt törmelékkel. Idő hiánya miatt tovább 
ásni, illetőleg a törmeléket teljesen kihordani már nem tudtuk. (I/d a 
9. képet.) 

Az V. pincétől nyugatra (ld az 1. képet) a l l . és III . kutatóárok és 
a Ji VI. kutatógödör útján újabb földalatti járat nyomaira akadtunk. 
Ez már bonyolultabb elrendezésű. Amennyire a rendelkezésre állott 
aránylag rövid idő alatt ki tudtuk ásni, egy észak-déli irányú, 2-10— 
2-48 m belső szélességű vegyesfalazatú, de nagyobbára kőből épült 
beboltozott folyosórész a déli végén betorkollik egy tágasabb — 0-60—0-60 
m méretű pillérekkel támogatott — helyiségbe, amelyből az előbbire 
derékszögben nyugat felé egy »f«-el jelölt folyosó ágazik ki. Ennek a 
helyiségnek valószínűleg összeköttetése volt az V-el jelölt földalatti 
folyosórésszel is, mert annak nyugati falában egy utólag befalazott ajtó
nyílást találtunk. 

402 



2. kép . — Tabán. Az I. épület és környékének helyszínrajza. 





A Jj—VI. folyosórész és a vele kapcsolatos helyiség középkori voltát 
a falazatban több helyütt talált középkori téglák bizonyítják. Ennek a 
földalatti járatnak padlószíne -f 7-00 a Duna 0 pontja felett, tehát kerek 
egy méterrel mélyebben feküdt, mint az I. épület és a hozzácsatlakozó 
földalatti járat valószínű padlószintje. 

A földalatti járat oldalfalai 0-40—0-50 m vastagok, terméskőből, 
közbe-közbe középkori téglákkal. A boltozat csak 20 cm vastag— 40 cm 
vastag erősítő bordákkal -— megfaragott kövekből készült. A ránehezedő 
földnyomást tekintve nem mondhatók túlságosan erős méreteknek. 

A10., 1 l.és 12. kép tájékoztat ennek a földalatti járatnak egyik részéről. 
A 10. képen a J — VI. kutató gödör déli oldala látható a háttér felső részében 
két újabbkor! épület alapfalával. I^ent a gödör fenekén balra a földalatti 
járat egyik oldalfala, jobbra a déli pillér, mellette lezuhant boltív darabja. 

A 11. kép az üjabbkori falrészek eltávolítása utáni állapotot mutatja. 
A háttérben a földalatti járat oldalfala most már hosszabb darabon 
látható, az előtérben két pillér, közöttük a lezuhant boltívdarab, alatta 
földdel, a közbenső részen a lezuhant boltozat kövei. 

A 12. képen a J r—VI. kutatógödör nyugati része látható keletről 
nézve, most már teljesen kiásott állapotban. Az egyik pillér lábánál a 
palás kőzet egyúttal burkolatul is szolgált, az előtér középrészén feltörő 
forrásvíz tócsája látható. 

Mindenesetre kár, hogy nem volt módunkban ezt a földalatti labirin
tust bővebben föltárni. A mellette látható Fx—-G—H falrész már semmi 
összefüggésben nincsen vele. Hz egy jóval magasabban fekvő, de szintén 
középkori épület maradványa. 

Budavára 1686-iki ostroma folyamán — amint azt Károlyi Árpád 
elbeszéli5 — egy alkalommal megtörtént, hogy a keresztény hajók 
kirakodásakor a markotányosok targoncáinak és kis szekereinek sűrű 
raja indult meg. Az addig nyugalommal szemlélődő töröknek a rendet
lenség szemet szúrt s kicsapásra ösztönözte. Háromszáz török lovas 
ugratott ki a F ej érvári kapun s a tabáni házak romjai közül ugyanannyi 
janicsár bújt elő a szekerek megrohanására. 

Ezek a janicsárok csak úgy bújhattak elő a tabáni házromok közül, 
ha a várral összeköttetésben levő földalatti járat ebben az időben még 
használható állapotban volt. 
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Az / . épület nyugati falához az »E«-pont mellett csatlakozó kőből 
falazott pöcegödör későbbi építmény, a bennetalált leletek szerint a 
XVII. századból származó. 

Az I. épületről az ásatási munkák közben a 13. kép ad összefoglaló 
tájékoztatást. Az előtérben álló kitűzőrúd mellett az épület »B«-vel jelölt 
sarka, attól a háttér felé balra »A—B« hosszoldala, »B«-től jobbra B—D 
oldala, a háttérben A—C oldala. Belsejében részben még állanak az 
újabbkori lebontott épületek alap- és pincefalai. 

Az / . épülettel kapcsolatban említjük meg a volt Virág Benedek-utca 1., 
Fehérsas-utca 6. sz. sarokház alatt az új útvonal mentén megtalált föld
alatti járatrészietet is. (Iyd az 1. képet.) Ennek mindössze kerek öt méter 
hosszú — az újabbkori épületek alap- és pincefalai közé ékelt — szakaszát 
sikerült kiásnunk. Bzen a darabon a boltozat is ép. Belső magassága 
1-75 m, szélessége 1-80 m. Bllenfalai agyagba rakott, boltozata erős mész
habarcsba rakott mészkőből készültek. Padlószintje a Duna 0 pontja 
felett -jr 6-00, tehát egy méterrel mélyebben fekszik, mint az I. épület 
mellett talált földalatti járat és kettővel mélyebben, mint az I. épület 
és az onnan kivezető földalatti járaté. (Ld a 14. képen alaprajzát, hossz -
és keresztmetszetét.) 

Ezen a megtalált szakaszon, annak északkeleti részén, egy ugyan
olyan keresztszelvényű délfelé nyíló oldaljárat kezdetére is akadtunk, a 
folytatása azonban törmelékkel el volt torlaszolva. 

A 15. képen a földalatti járat északkeleti, a 16. képen pedig dél
nyugati végét láthatjuk. Az előbbin jobbfelé látható a déli elágazás 
nyílása, a háttérben pedig a további folytatást részben elzáró újabbkori 
pincefal. Az utóbbin pedig a háttérben a kutatógödör nyílása, amelyen 
át a járatot megtaláltuk. 

E földalatti járat iránya az I. épület felé mutat. 
Az I. épülettől északkeletre, tőle 15 m távolságra, közelebb az 

Attila-kőrúthoz a II-vei jelölt épület maradványait találtuk meg. (I*d a 
17. képet.) Ez jóval kisebb az előbbinél. Belvilága 10-85x6-85 m. Alap
rajza nem derékszögű négyszög, inkább trapézalakú. A másik hossz
oldalának belső mérete ugyanis csak 10-0 m. Az ilyen eltérések a derék
szögű négyszögtől nem szokatlanok a középkorban. A falak átlagos 
vastagsága egy méter. Padlószintje, amennyire ez megállapítható volt, 
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3. kép. — Tabán. Az I. épülethez tartozó épületek. 
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4. kép. — Tabán. I. épület. Az északi falban levő nyilason át a földalatti járat déli vége. 

kerek 1-70 m-rel magasabb, mint az I-el jelölt épületé (a bejárati ajtó 
küszöbénél + 9-68 a Duna 0 pontja fölött). 

Két ajtónyílást találtunk ez épületnél. Az egyiket a nyugati oldal 
közepe\ táján (ld a 18. képen a háttérben levő ajtónyílást), a másikat 
vele szemben a keleti falon. (ívd a. 19. képet.) Az első valószínűleg a szabad
ból nyílott az épületbe, az utóbbi a földalatti épülethez csatlakozó és a 
Duna felé irányuló földalatti járatba vezetett; 

Ez az épület is az ajtónyílások kiképzése (kissé csúcsívesek és az élek 
letompítottak), valamint az épületben talált ajtóbéllettöredék (metszetét 
és nézetét Id a 20. képen) alapján ítélve a XV. század első felében 
épülhetett. A talált ajtóbéllet és egyéb íves ablakkerettöredékek is bizo
nyítják, hogy fölötte még legalább is egy emeletsornak kellett lenni. 
A benne talált erős hamu- és törmelékréteg viszont arról tanúskodik, 
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hogy az épület leégett. A most megtalált helyiség szintén csak pince, 
tehát földalatti helyiség lehetett. Tekintve, hogy ebből is földalatti 
járat vezetett ki, valószínű, hogy elsősorban védelmi célokat szolgált. 
Budavárának előretolt bástyájául, vagy ha többemeletes volt, őrtornyául 
szolgálhatott. Sajnos a XVII—XVIII. századból ismert metszetek 

nem nyújtanak erre közelebbi 
táj ékoztatást. Mind a II. épület 
belseje, mind a földalatti járat 
föltárt darabja újabbkori fa
lakkal volt beépítve. A föld
alatti járat padlószintje a 
Duna 0 pontja fölött +8-34. 
Egy ott fakadó forrás miatt 
most 0-20 m magasan állan
dóan víz borítja a fenekét. 
Mikor a földalatti járat teljes 
egészében épségben volt, ez 
a forrásvíz bizonyára leveze
tést talált. Teljes falazata 
dunakavicsos kövér mész
habarccsal kőből épült. Ezt 
nagyobb mérete is szükségessé 
tette. Belső szélessége ugyanis 
2-50m. A I I . épület fölött leg
utóbb kelet-nyugati irányban 
a Fehérsas-utca vezetett el. 

Közvetlen szomszédságában egy jelenték-

5. kép. Tabán. Az I. épületben talált boltvállkő 
metszete és nézete. 

(Ld az 1. helyszínrajzot.) 
telenebb — III-al jelölt —- középkori épület maradványaira akadtunk. 
I t t is csak körfalakat találtunk. Ennek is egyik sarka már teljesen 
hiányzott. Falméreteit (0-55 m) tekintve csakis földszintes lehetett. 

A IV-gyel jelölt középkori épületcsoport falait a z l . épülettől észak
nyugatra találtuk meg, részben a már ismertetett földalatti járat fölött. 
Ezekből is már csak meg-megszakadó darabok (ld az 1. helyszínrajzon a 
6—H—J—K falrészleteket) maradtak meg és szintén csak jelentéktele
nebb épületek lehettek. Legfeljebb azt érdemes még megemlíteni ezekről, 
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6. kép. — Tabán. I. épület kapubéllet ives darabja. 



7. kép. - Tabán. I. épület »H^ sarokrész, a háttérben balra »C« sarok délnyugatról néi 

hogy a G—H falon egy körszelet alakú boltívvel lezárt 1-75 m széles 
nyílást találtunk, amelynek belvilága azonban a G—H fal alapjától 
számítva csak 1-07 m magas volt. Bajos most már megállapítani, mi 
volt a célja ennek az alacsony, jóformán az alapfalban lévő nyílásnak. 

Az V. épületmaradványról már szólottunk. Ez tulajdonképen az I. 
épülettől észak felé kiágazó földalatti járat megmaradt szakasza. 

A VI. épületmaradvány az I. épülettől északra kerek 40 méter 
távolságra került elő. (Ld az 1., és a 21. és 22. képet.) Belsejének hossza 
8-95, illetőleg 9-25 m, belső szélessége 4>48 m. A körítőfalak itt sem merő
legesek egymásra. A falak vastagsága 0-80, illetőleg 0-90 m. A déli fal 
ugyancsak 0-43-0-48 m, de nem teljes, mert az újabb építkezésekkel 
lefaragták. Az épületet egy utólag beépített 0-35 m vastag fallal ketté
osztották. Valamennyi fal terméskőből, dunakavicsos kövér mész
habarccsal készült. 

408 



8. kép. — A tabáni ásatások alkalmával előkerült faragott kövek rajza. 
1. Ablakosztóborda. 2—4. Medence- és vázatöredékek. 5. Pillérlábazat. 

Az elválasztó fal nyugati fele hiányzik, illetve csak a nyoma látszik, 
tehát nem tudhatjuk, volt-e ezen a falon nyílás. Nem tartjuk azonban 
valószínűnek. Ugyanis mind a két helyiségnek külön-külön van egy 
bejárata. Nagyobbrészt még meglévő kőpadozat a egyszinten van, hiszen 
a középfalat ráépítették. Ügy véljük, hogy bolthelyiségekül szolgáltak. 

Az északi helyiségbe három lépcsőfokon kellett lemenni. A lépcsőkar 
hossza 0-58 m széles pihenővel együtt 1-20 m, szélessége 2*20 m. Az egész 
magasságkülöhbözet a pihenő vagy külső utcaszint és a belső helyiség 
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9. kép. — Tabán. I. épület. »A«.-ponttól északra a löszbe vájt nyílás keletről nézve. 

. 



padlóburkolata között 0- 65 m. A padlószint a Duna 0 pontja fölött + 10-89. 
Miután a fal éppen a bejáratnál alacsonyabb, az ajtónyílás szélessége felől 
nem vagyunk tájékoztatva. A másik helyiségnek a keleti oldalon levő 
bejárati nyílása 1-45 m széles. A megmaradt falak magassága a padló
szint fölött 0-30—1-00 m között váltakozik. Az épületnek északkeleti 

10. kép. — Tabán. »Jx« falak (VI. gödör déli fala),. 

részében folytatása lehetett, mert az északkeleti sarokból egy csonka 
falrész áll ki. 

Az épület közelebbi korát korhatározó leletek, elsősorban faragványok 
hiányában nem lehet megállapítani. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a 
visszafoglalás előtti időből való. 

Végül a volt Árok-utcában a most már beboltozott Ördög-árok 
mentén talált — A2 B2 C2 D2-vel jelölt középkori eredetű támfalról és a 
hozzá csatlakozó hídfőmaradványról kell megemlékeznünk. (L,d. a 23. 
képet.) A támfalnak A2 és C2-pontok közép eső része közvetlenül a bebol
tozott Ördög-árok mentén fekszik. Éppen ezért nem is áshattunk le egészen 
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11. kép. — Tabán, VI. kutatógödörben levő »/j.« falak északnyugatról. 

az alapjáig, mert a támfal és az Ördög-árok boltozatának ellenfala között 
annyira összeszűkült a szabad tér (0-25 m-re), hogy ott már dolgozni nem 
lehetett. (L,d a 23. képen a B2 metszetet.) 

Kz a faldarab 24-35 m hosszúságban egyenes vonalban halad, azután 
egy kissé északkeleti irányban megtörik és 8-33 m hossz után eléri a 
C2-pontot. Ez a darabja tehát összesen 32-68 m hosszú. Mind A2, mind 
C2-pontnál derékszögben megtört, vele egybefalazott folytatása van. 
Az A2-pontnál csak kerek 3 méterre lehetett megállapítani meglétét, 
mert ott egy újabbkori fal, illetve épület építése alkalmával a folytatását 
lebontották. A helyét azonban az egyik oldalon még egy kb. két méteres 
darabon megtaláltuk. 

A C2-pontnál kb. derékszögben megtörve a D2 sarokpontig 7-75 m 
a hossza s ott kelet felé újból megtörve még 3-00 m-ig a falazat megvolt 
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12. kép. — Tabán. »J\« gödör (VI.) K-röl. 

található, azontúl D2 saroktól 9-30 m-ig, az ott mutatkozó 1-70 m vastag 
keresztfalig már csak a nyoma látszott. 

A fal határolta belső részen B2—-D2 között és D2-n túl mutatkozó 0*45 
m vastag falak újabb építmények. A fal felső szintje + 12.00 \- 12-36 
a Duna 0-pontja fölött. A fal keresztmetszete B2-nél a következőkép 
alakul: 0-75 m a korona szélessége, 1-40 m mélységig függélyes oldalak, 
azon alul a külső oldalon körülbelül 1 : 10 hajlású síkkal, vagyis minden 
méter magasságra 10 cm a vastagodás. A hátsó (belső) oldala függélyes, 
1-40 m-nél 0*20m-es alapfok, tehát onnantól 0*95 m a fal szélessége, amely 
a falkoronától le 4-45 m mélységben eléri az 1*30 m szélességet, 

A külső homlokzat úgynevezett hárshegyi homokkőből faragott 
kövekből készült 24-5—26 cm magas rétegekkel. A belső oldal durván 
megmunkált vakolás nélküli. 
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13. kép. — Tabán. Az I. épület dél felől nézve az ásatási munkálatok folyamán. 

A C2—D2 falrész alapja lépcsőzetes. A sarkon még 5-20 m mélységben 
sem találtuk meg az alapot, de 1-20 m távolságra a saroktól már 2-60 m-re 
az alapfeneket elértük. Innen azután rohamosan csökken a fal magassága, 
illetve az alap mélysége. Alatta azonban agyagba rakott terméskőfalra 
akadtunk és ennek tetején, ott, ahol a habarcsba rakott falhoz csatlakozik, 
10 cm széles 5 cm vastag középkori téglára akadtunk. Ebben az agyagba 
rakott falban egyébként több középkori téglát is találtunk. Bz alighanem 
egy régebbi falnak lehet a maradványa. 

Az egész falon csak az A2 saroktól 2-35 m-re találtunk egy 0-80 m 
széles ablaknyílást. 

A támpillér a fallal nem volt egybeépítve, hanem külön falazták. 
Nagyobbrészt travertin mészkőből készült. Alapja is magasabban fekszik, 
mint a falé, 4-23 méterre a fal tetejétől. (Lda 23. képen az északi nézetet.) 
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A falról két fényképet adunk. Az egyik (ld a 24. képet) az A2—B2—C2 

falrészt ábrázolja C2 közeléből nézve. A háttérben tehát A2 sarokpont 
látszik, B2-nél a fal megtörik és az előtérben C2-nél csatlakozik hozzá a 
támpillér. A B2—C2 falrészlettől B2 felől tekintve már adtunk egy képet 
a »Jelentés«-ben6 A másikon 
(Id a 25. képet) a C2—D2 

falnak a C2 pont közelében 
levő részletét adjuk. A C2 

saroktól jobbra látható a 
támpillér faragott kövektől 
megfosztott része, balra a 
lépcsőzetesen alapozott C2—D2 

falrész, alatta az agyagba 
rakott falakkal. 

Az A2 B2 C2 D2 fal tetején 
több helyütt még megmaradt 
silányabb voltánál fogva, vala
mint a benne talált újabbkori 
téglák alapján könnyen meg
különböztethető, a legutóbb 
lebontott Aranykéz-hez cím
zett újabbkori épület falazata. 
I t t ugyanis a támfalat az 
újabb épület alapjául fölhasz
nálták. A támfalon belül levő 
törmelék között négy darab 
gótikus ízlésű nyolcszögletű 
pillérlábazatot találtunk. (Ld 
a 8. képen az 5. számot.) 

A C2—D2 falrésztől északnyugatra, 4-80 m-re ráakadtunk egy szintén 
középkori fal maradványára. (Ld a 23. képet.) Nagyrészét akkor bont
hatták le, amikor az Ördög-árkot beboltozták. Egy másik részét pedig a 
mellette elhúzódó új csatorna építésekor. Ez a falrészlet a C2 D2 falhoz 
csatlakozó hídfő maradványa lehetett. További kutatásokat az új út 
kiépítésének sürgőssége miatt itt nem végezhettünk. 

14. kép. — Az Árok-utca mellett talált 
földalatti folyosó. 
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ép. — Tabán. Az új útvonal melletti földalatti járat nyugatról. 

Az A2 B2 C2 D2 fal és az utóbb említett falmaradvány falazási módja, 
a faragott kövek megdolgozása, a fal mögött talált Arpádkori festett cserép
töredékek, továbbá egy Kálmán király korabeli dénár töredékei, I. Ulászló 
és II . Lajos dénárja, azonkívül a falon belül talált négy gótikus nyolc
oldalúoszlopláb (Ida 8. képen az 5. számot) a bizonyítékai azok középkori 
eredetének. Azonkívül a támpillérből travertin mészkőből való faragott 
töredéket vettünk ki, amelyen kőfaragó jel van. (14 a 26. képen a 
baloldalit.)7 A legkorábbi térképek, amelyeken az Ördög-árkon átvezető 
hidak is be vannak rajzolva, az 1686-iki ostrom idejéből valók. Ezeken az 
ásatások folyamán napvilágra került, fentebb ismertetett A2 B2 C2 D2 fal 
tájékán egy híd vezet át az Ördög-árkon. Ez az Ördög-ároknak a Dunába 
való betorkolásától számított második híd. Az első a Gellért-hegy alatt 
elvezető út számára szolgál. Ilyen térkép például, amelyen ez a híd is 
látható, a Hallart-féle Budát és Pestet ábrázoló ostromrajz8 és egy 
»Pianta di Buda città reale nell'Ungharia inferiore« feliratú is.9 

A Hallart-féle térkép azért is említésre méltó, mert azon a tabáni 
utcasorok is be vannak rajzolva. Helyesebben két fő útvonal látható, 
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16. kép. — Tabán. Az új útvonal melletti földalatti járat keletről. 

amelyről ráismerhetünk a mai Attila-kőrútra és a volt Görög-utcára. 
Természetesen nem kívánhatunk ezektől a térképektől méretbeli pontos
ságot, inkább csak képek. A Hallart-félén még a mérték sincsen rajta, 
amelyben azt készítője rajzolta. 

A Hallart-féle térkép bizonyság tehát arra, hogy a Tabán főútvonalai 
már a török uralom végén kialakultak és nagyjában egyeztek a legutóbb 
lebontott útvonalakkal. Érdekes, hogy a tabáni mecset az első főútvonal 
mentén, annak keleti oldalán állott, körülbelül ott, ahol most a Szarvaspék 
háza áll. Hangsúlyozzuk azonban újból, hogy itt teljes pontosságról nem 
lehet szó. 

Az Ördög-árokra vonatkozólag nem hallgathatjuk el, hogy nem 
tartjuk valószínűnek de la Vigne mérnök azon állítását,10 hogy az Ördög
árok ekkor csak két láb (0-63 m) mély és három láb (0-94 m) széles volt, 
mert teljesen lehetetlen, hogy az azóta elmúlt közel kétszáz esztendő 
alatt mélyült volna el hat méterre vagy még annál is többre és szélesült 
volna ki legalább is 8—10 méterre, mert becslésem szerint a nyolcvanas 
évek elején ezen a.lielyen legalább is ennyi, sőt ennél jóval több is volt a 
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felső szélessége. Erről különben ez időtájt készült fényképek is tanúskod
nak. Az lehetséges, hogy abban az időben egy csöpp víz sem folyt benne, 
ez nagy szárazság idején máskor is megesett. 

De la Vigne talán a kis víz által elfoglalt mederrész szélességét és 
mélységét érthette az általa közölt méretek alatt. 

Áttérve ezekután az apróbb leletekre, elsősorban az említésre méltó 
fémtárgyakat soroljuk föl : 

1. Egy ovális alakú, sík peremű, kidudorodó közepű (6-9x4-9 cm 
méretű) bronztárgy, valószínűleg lószerszámveret. A peremén a meg
erősítésére szolgáló két lyuk és a dudor tetején egy tíz m/m átmérőjű gomb. 
Mindez egy darabból kiverve. Alighanem a XV. század első feléből való. 
(ívd a 27. sz. képen a 3. számot.) 

2. Egy összelapított csörgő rézből a XV. századból. Kedvelt ruhadísz 
volt akkoriban. 

3. Egy szívalakú rossz ezüstből készült lemez, öntött és poncolt 
renaissance díszítéssel, a fölerősítésre szolgáló apró lyukakkal. Talán öv-
vagy ruhadísz a XV. századból. (Ld a 28. sz. képen a 7. számot.) 
Hossza 5-2 cm, szélessége 3-2 cm. 

4. Három darab függőlakat vasból. Egyformák. Ezek közül kettő 
erősen megrongált állapotú, a harmadik meglehetős ép. Ennek képét 
adjuk. (Iyd a 29. képen a 4. számot.) A XV. századból való lehet. Kulcsa 
és retesze hiányzik. Összehasonlításképen a Hidegkúti-út 48. sz. telken 
megtalált Mátyás király vadászkastélyából adjuk kettőnek (1—2) és egy 
lakatkulcsnak (3) a képét. 

5. Egy gótikus bronz gyertyatartó letörött felső taftórésze. Nyolc-
szegletű, a szára hiányzik. 

6. Egy ujjra húzható, ugyancsak bronz gyertyatartó, hatszögletű, 
két áttört oldallal. (L-d a 27. képen az 1. számot.) Hossza 6-5 cm. A párját 
is megtaláltuk, de ennek ujjkarikája hiányos, a fele letörött. A XV. 
századból valók. 

7. Kettős golyóöntő alsórésze, egy harmadik valószínűleg erről 
törött le. A XVII. századból való lehet. (Ld a 27. képen a 
2. számot.) 

Mindezek a tárgyak a II-vel jelölt épületből kerültek ki. Ezeken 
kívül ugyanonnan még 
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17. kép. — Tabán. A II. es III. középkori épület helyszínrajza. 





18. kép. — Tabán. A II. épület belseje keletről nézve. 

8. egy teljes lópatkó (Id a 27. képen a 6. számot), valamint lópatkó-, 
ácsfúró- és fejsze töredékek, 

9. csáklya, 
10. kisebb-nagyobb különböző alakú kovácsolt vasszögek és derék

szögben meghajlított kampók. (ívd a 27. képen az 5. és 8. számot.) 
11. Egy kardmarkolat keresztvasa (Id a 27. képen a 7. számot) 

k négyszögű keresztmetszettel. 
Az A2 B2 C2 D2 fal mellől — az újabbkoriakat figyelembe nem véve — 

a következő fémtárgyak kerültek ki : 
12. Rézrózsa, aranyozás nyomaival. Vert munka, vésett szegélyezéssel. 

A közepe rászögecselt poncolt díszítéssel. (ívd a 28. képen a 6. számot.) 
Talán könyvdíszül szolgált. A XVI. századból való lehet. 
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19. kép. — Tabán. A II. épület keleti falán levő, a földalatti járatba vezető ajtónyílás. 



0 5 10 15 ZC ím 

20. kép. — Tabán. A II. épületben talált 
ajtóbéllet darabja. 

13. Négyágú bronzdísz a fel
erősítésre szolgáló két lyukkal. 
Öntött, véséssel. (ívd a 28. képen 
az 1. számot.) Talán ruhadísz 
lehetett. 

14. Rózsaalakú rézgomb. A füle 
letörött. (ívd a 28. képen a 2. szá
mot.) Átmérője 14 %. Közepe ki
emelkedő. Öntött, utána vésett 
bemélyedésekkel. 

15. Rézcsörgő 20 m/yn átmérőjű. 
XV—XVI. század. (Ld a 28. képen 
az 5. számot.) A füle mellett két
oldalt egy-egy lyuk. 

16. Tojásdad alakú, tízkaréjos 
rézcsüngő. Öntött, áttört munka, 
középen kiemelkedő szívvel, körü
lötte indás, bogyós díszítéssel. 
A felső karéjon a felfüggesztésre 
szolgáló lyuk van. (ívd a 28. képen 
a 3. számot.) 

17. Lapított rézsodronyból 
hajlított kacskaringók, amelyeket 
szorosan egymás mellé tekert finom 
rézsodrony tart össze. (L,d a 28. 
képen a 4. számot.) Talán kapocsul 
szolgált. 

Jóval nagyobb az égetett 
agyagból készült leletek száma. 
Legnagyobbrészt természetesen tö
redékek, vagy töredékekből össze
ragasztott és kiegészített tárgyak. 
Annyira változatosak, hogy rész
letesebben ehelyütt nem is foglal
kozhatunk velük. 



I t t elsősorban a tabáni ásatások folyamán talált legrégibb közép
kori cserépedényeket említjük föl. Ezek a fenékbélyegesek. Ilyenekből 
azonban csak töredékek (fenékdarabok) kerültek elő. Höllrigl megálla
pítása szerint a fenékbélyegesek az Árpád királyok korából valók.11 Ügy 
véljük azonban, hogy ez az edényfajta még a XIV. században is divatos 
volt. Erre mutat, hogy a tabáni 18. számú gödörből is előkerült egy ilyen 
fenékdarab a XIV—XV. századbeli edények társaságában. Igaz ugyan, 
hogy ez az egy töredék véletlenül is közéjük keveredhetett, hiszen a 18. 
gödörből kelta edények is kerültek elő. 

Ezekhez legközelebb állók, de fiatalabbak néhány fenékbélyeg 
nélküli, szürkére, illetve füstös sárgára égetett, fületlen fazék. 

Az egyik közepes iszapolású, sötétszürkére égetett agyagból készült. 
Pereme kihajló, felül vízszintesen levágott, kívül egy bordával erősítve. 
A nyak alatt csigavonalban körülfutó hét barázda. Magassága 18-2 cm, 
peremének átmérője 15-8 cm, fenékátmérője elég kicsiny, 7-3 cm. 

A másik, vele egy helyről előkerült12 ép, fületlen fazék. Füstös
sárgára égetett. Pereme kihajló, rézsútosan levágott, úgyhogy fent élben 
végződik. A nyak alatt ugyancsak hét csigavonalban körülfutó baráz
dával, (ívd a 30. képen a baloldalit.) Érdekessége még a fenekén excent
rikus körökben bemélyített barázdák. (Ivd a 31. képet.) Magassága 22-5 
cm, peremének átmérője 17-8 cm, szájnyílása 16-5 cm, fenékátmérője 
9-7 cm. 

Fentiekkel együtt tizenöt különféle peremű edény (fazék) és két 
korsó, helyesebben csak töredéke, is került elő. A peremek metszetét egy 
táblázatba foglalva a 33. képen adjuk. Ezek inkább XV. századbeliek. 
Mindenesetre bámulatos a peremek alakításának ilyen nagy változatos
sága. Az akkori gölöncsér -— úgy látszik — ebben élte ki díszítő kedvét. 

Ezekhez az edényekhez csatlakoznak a fehérre égetett, vörösbarna 
festékkel díszítettek. Ezeknek is csak töredékeik kerültek elő, egész 
edény egy sem. Ezekből a töredékekből sikerült néhány darabot, bár 
hézagosan összeállítani és gipsszel kiegészíteni. Ilyen egy kancsó. (L,d a 
32. képen a középsőt.) A füllel szembenlévő perem-darab hiányzik, gipsszel 
van kiegészítve. így persze nem tudjuk biztosan, csücskös volt-e. Magas
sága 24 cm, peremének átmérője 14 cm, a fenéké 9-5 cm. Erősen kihasa-
sodó, a nyak alján egy körülfutó bordával, a hasán két barázdával. 
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21. kép. Tabán. A VI. épület és az Árok-utcai földalatti folyosó. 





22. kép. — Tabán. A VI. épület délről nézve. Az előtérben rajta új falrészletek. 

A borda és a két barázda közötti sáv kezdetleges módon egymást keresztező 
ívalakú szalagokkal, fogazással és rácsozással van díszítve. A fülnél a 
szalagok egymást keresztező végei a két barázdán alól majdnem a 
fenékig lógnak. 

Egy másik ilyenfajta edény füles fazék, szintén lobogó szalagos 
díszítéssel. Ennek a nyaka alján vörösbarna körülfutó sávon négyfogú 
fésűvel bekarcolt — az edény sárgásfehér alapszínében mutatkozó — 
ívben hajlott díszítés, alatta pedig hullámvonalas ékítmény. Pereme az 
előbbinél fejlettebb formájú, kifelé hajló. (Ld a 32. képen a jobboldalit.) 
A perem belső oldala aranysárga mázas. Az előbbinél valamivel későbbi 
korú lehet. 

Ide tartozik hasonló anyagú, vörösbarna díszítésű két korsó is. 
A nagyobbik 26 cm magas, a kisebbik 19-6 cm. Mind a kettőnek csücskös 
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és szűrős a szájnyílása. A szájnyílás átmérője 5-0, illetve 4-0 cm. Mind a 
kettőnek a vállán párhuzamos körök között zeg-zúgba átmenő hullám
vonalas dísz, a hason széles sáv, illetve hullámosvonal, amelyet farkasfogak 
szegélyeznek. Mind a kettőnek a füle szalagszerű, a nagyobbikon szopóka 
is van, a kisebbikén a felső tövénél két lyuk. Mind a kettőnek a pereme, 
sőt a nagyobbik fülének egy része is mázas, a nagyobbiké zöld, a kisebbiké 
mangánviola. A nagyobbik képét adjuk. (Iyd a 32. képen a baloldalit.) 

Ezekkel egyidős és azonos anyagú egy korsónak a felső része. A pereme 
letörött, hiányzik, ugyancsak az alsó része is. Érdekes, hogy a hasi rész 
alsó éle eléggé szabályosan körülfaragott. Ügy látszik törött állapotában 
faragták így körül és talán gyertyatartónak használták. Ugyanolyan 
vörösbarna díszítésű, mint az előbbiek és a szájnyílás felé eső sávon zöld 
mázas. (Iyd a 34. képen az 1. számot.) 

Ezeknek az edényfajtáknak kora eléggé tág határok között mozog. 
A XIV., de a XV., sőt a XVI. században is megtaláljuk. 

Ezekhez csatlakozik egy zárt edénycsoport, amely egy Zsigmond
kori éremmel és II. Antonius (1402—1411) aquilejai érmével együtt a 
71. számú gödörből került elő. Az edények a XV. század első feléből valók. 
Érdekes csak az, hogy ebben a csoportban is akadt egy edény fenék
töredéke körben kereszt alakú fenékbélyeggel. 

Ennek a mintegy 40 egész és töredék darabból álló zárt edénycsoport
nak a legjellemzőbb alakjai a) sárgásfehérre égetett fületlen fazekak, 
a vállon bekarcolt hullámvonalakkal vagy csigavonalban körbefutó 
vízszintes barázdákkal vagy benyomott négy szögsorral. Magasságuk 
32—39% cm között váltakozik, b) Kisebb 12—21 cm magas füles köcsö
gök. Ezek egyikét a 35. képen mutatjuk be. Szürkére égetett kihajló 
peremmel, amelyen a füllel szemközt leyő oldalon egy kis csücsök és kör
alakú bemélyedés van. Füle tojásdad keresztmetszetű. A nyak alatt 
körben futó barázda, egyébként az edény külseje simított, pereme és 
belseje zöld mázas. Magassága 12-5 cm. Peremének átmérője 15-5 cm, a 
fenéké 12-5 cm. 

c) Ebben a csoportban említésre méltó 9 drb talpas serleg. Anyaguk 
finoman iszapolt, kifelé hajló aj akós peremmel. Enyhén kihasasodók, a 
hason csigavonalban körülfutó barázdák. A talp kissé fölfelé hajlik, alsó 
lapján excentrikus körökben barázdált. (Iyd a 34. képen a 4. számot.) 
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23. kép. — Tabán. Az Árok-utca és volt Szarvas Gábor-utca sarkán talált középkori fal. 





24. kép. — Tabán. Az Az, B2, C2 támfal északról nézve. 



25. kép. — Tabán. A B2l C2, D2 falrész északnyugatról nézve. 

Hz a fenék, habár nem található meg mindig, jellemzi a XV. századbeli 
edényeket. Egyébként ezek a serlegek egy kivételével csontfehérre ége
tettek. Magasságuk 10—15 cm között váltakozik. A szájnyílásuk többnyire 
8—9 cm átmérőjű, a talpátmérő 5—6 cm. Hasonló serlegek vagy 
töredékeik kerültek elő a Hidegkúti-út 48. sz. telken I. Mátyás király 
nyaraló- és vadászkastélya maradványai között, továbbá a Csalogány
utcai ásatásoknál is. 

d) Ugyancsak ide tartozik 8 drb füles kancsó és 2 drb füles korsó.13 

A kancsók közül egy jellemző darabot ismertetünk. (Ld a 36. képet.) 
Jól iszapolt agyagból készült. Pereme hevederszerű, három bordával, 
elől (a füllel szemközti oldalon) csücskösre összenyomott (csücsös-
nek is mondják). Füle szalagos, a perem aljától a vállig terjed. 
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Egyedüli dísze a vállon csigavonalban körülfutó hét barázda. Rózsa
színre égetett. Alakja karcsú, arányos. Ennek a fenekén is megtalál
hatók az excentrikus körökben futó barázdák. Magassága 43-5 cm. A száj
nyílás átmérője 9-8 cm, a fenéké 13 cm. A többi kancsó magassága 
30-5—46-5 cm között váltakozik, alakjuk és díszítésük hasonló a fentebb 
ismertetetthez. 

A korsók egyikét képben szintén bemutatjuk. (IA a 37. képet.) 
Finoman iszapolt sárgásfehérre égetett, a nyakon öt csigavonalban körül
futó barázdával. Magassága 32 cm, a szájnyílás átmérője 3 cm, a fenék
átmérő 9-5 cm. A 71. gödörből kikerült edény-anyag ismertetését két 

kicsivel fejezzük be. Az egyik 
jól iszapolt, apró kavics
szemeket tartalmazó agyagból 
készült takarékpersely (két 
példány). Hagyma-alakú, a 
felső lapján párhuzamos kö
rökben barázdák, rózsaszínre 
égetett. (Ld a 34. képen a 2. 
számot.) Magassága 6 cm, 
legnagyobb átmérője 8 cm, a 

26. kép. - Tabán. Köfaragójelek. fenék á t m é r ő j e 4 c m > A persely 

nyílása a vállán van. Összetört 
állapotban találták. Egy másik hasonló alakú, jóval kisebb, a Tabán más 
helyén (a 18. gödörből) került elő. Ez durvább iszapolású, szintén rózsa
színre égetett, semmiféle díszítése nincsen, a persely nyílása a tetején van. 
Magassága mindössze 3-8, cm, legnagyobb átmérője 6 cm, a fenéké 3 cm. 
Egyébként Budán egyebütt is kerültek elő ilyenek vagy töredékeik, 
annak jeléül, hogy a takarékosság, ha előbb nem, de a XV. században 
már szokásban volt. A másik kis edény egy három lábon álló úgynevezett 
»lábas«. Inkább játékszernek tekinthető. (Iyd a 34. képen a 3. számot.) 
Fehérre égetett finom agyagból készült, befelé hajló peremmel, két füllel, 
a hasán két körülfutó párhuzamos barázdával. A belseje és részben a 
füle is zöld mázas. Magassága mindössze 7cm. Peremének átmérője 6-5cm. 
A tabáni ásatások során persze ennél jóval nagyobbak töredékei is 
előkerültek. Ezekből egy teljeset és egy hiányosat sikerült összeállítani. 
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Az egyik, a teljes : nagyméretű, magasoldalú, kétfülű, természetesen 
ugyancsak három lábon álló edény (az egyik hiányzó lábat gipsszel 
pótoltuk), a másik a csonka : lapos, nyeles. A harmadik lába peremének 
egy részével együtt hiányzik. (Ld a 38. képet.) 

Az elsőnek teljes magassága 15 cm, oldalának magassága 9 cm, 
peremének átmérője 28 cm, a másiknak teljes magassága 8 cm, jóformán 
alig van oldala, inkább a feneke van kissé fölhajlítva, olyan, mint egy 
mai palacsintasütő. Peremének átmérője 20 cm. Az elsőnek befelé hajló a 
pereme, a két füle szalagalakú, lábai kissé kifelé hajlók, üregesek, tövük 
két oldalán egy-egy, összesen tehát két gömbszelet alakú bemélyedéssel. 
Külseje rnázatlan, a belseje aranysárga mázas. 

A másiknak a pereme kifelé hajló, kívül egy bordával erősítve, a 
nyele hengeres, a végén egy karimába összeszűkül, a karima lyukas, 
mert a nyél belseje üreges. Ennek az az előnye, hogy nem melegszik 
annyira át. A nyél tövénél három lencsealakú mélyedés. A lábak tojásdad 
keresztmetszetűek, erősen kifelé hajlók. A lábak tövénél egy-egy lencse
alakú bemélyedés. Az edény belseje aranysárga, nyele és peremének külső 
része zöld mázas. 

Az edénytöredékek egy nagyobb csoportját a perem-, illetőleg fül
bélyeges edények maradványai alkotják. Ezek nagyrészben grafitosak, 
tehát szürkék, vagy feketék, de van közöttük rőtbarnára égetett is. 
A leggyakoribb a pólyás-keresztes bélyeg különféle nagyságú és alakú 
címerpaizson. Akad a pólyás-keresztes bélyegek között olyan is, amelyik
nél a kereszt jobb és felső ága között egy »T« betű van. 

A pólyás-keresztes bélyegtől eltérőek között első helyen említjük a 
pusztán »T« betűset. A »T« betű szárának jobb (címertanilag jobb) oldalán 
két, a baloldalán egy pont. Egy másik peremen háromszög alakban el
helyezett három lencsealakú mélyedés. Egyharmadikon egymás fölött egy 
»U« alakú, egy négyzetes és egy vonalszerű bemélyedés. Ez is ismétlődik. 

Az egyik grafitos fenéktöredéken a fenék belső oldalán van egy 
csillagalakú bélyeg benyomva. 

Ezeket a bélyegeket a 39. számú táblázatba foglaltuk össze. Koruk a 
XV. század végéből a XVII. század elejéig nyúlik. 

E bélyegek utolsóját — a 19. számút — az itteni ásatások folyamán 
előkerült, szürkére égetett vízvezető csövön találtuk. 
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27. kép. — Tabán. Különböző leletek. 

28. kép. — Tabán. Különböző fémtárgyak. 



29. kép. — Tabán és Hidegkúti-út 48. Lakatok és kulcs. 

Ezekről a bélyegekről már többször esett szó.14 lyegutóbb Szabó 
Kálmán emlékezett meg róluk.15 Nézete szerint »Biztosra vehető, hogy 

hazánk területén voltak olyan vá
rosok, ahol grafitos anyagból főző
edényeket szintén gyártottak . . .« 
Mi is valószínűnek tartjuk ezt, 
hiszen írásos adatok vannak arról, 
hogy hazai fazekasaink panaszkod
tak a bécsi fazekasok készítményei 
ellen és kérték azok behozatalának 
betiltását,16 tehát a verseny elég 
erős volt. Érdekes Komárom város 
tanácsának 1680-ban erre nézve 
hozott határozata : »Az komáromi 
fazekas céhbeli mesterek és komáromi 
cserépedénnyel kereskedők között 
ilyetén módon determináltatott : 
elsőbben mivel nyilvánvaló dolog, 
hogy az bécsi fazék tovább tart, 
mint az itt való munka és azelőtt is 
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30. kép. — Tabán. Fazekak metszete. 



31. kép. — Tabán. Fazék feneke. 

32. kép. — Tabán. Festett agyagedények. 



nem tilalmaztatott, hogy ne árulhassák az itt való kereskedők ; azért ezután 
is a komáromi kereskedők mint annak előtte, az bécsi fazekat szabadon 
árusíthassák. Másféle cserépedényt pedig, kit az itt való céhbeli mesterek 
nem tudnak csinálni, azt szabad lészen házon kívül és házaikban az 
kereskedőknek árulni, de piacon nem. Az olyan cserépedény pedig az 
minemüt az itt való fazekas céhbeli mesterek csinálnak, semmi úttal az 
vásárokon kívül sub confiscatione ne merészelyenek se titkon, se nyilván 
az vásáron árulni, hanem összességgel máshova eladni megengedtetik. 
Az fekete kályhát17 pedig se üdőközben es vásárokon nem engedtetik, 
hogy az fazekas céhbeli mestereken kívül sub confiscatione valaki árulna«. 
Mindenesetre érdekes világot vet e jegyzőkönyv a gölöncsérség akkori 
viszonyaira éppen ezért helyénvalónak tartottuk Takáts Sándor nyomán 
annak közlését. 

Az úgynevezett vascserepek, tehát a perem- és fülbélyeges edények 
származásának további tárgyalásától e helyen eltekintünk, csupán arra 
hívjuk fel különösen a figyelmet, hogy a pólyás-keresztes címerek alakja, 
amint azt már fentebb is említettük, nagyon változó, tehát vagy külön
böző időszakokban, vagy különböző mesterek által használtattak. (I,d 
a 39. kép ábráit.) 

A grafitosokkal kapcsolatban említünk meg a Tabán három külön
böző helyéről18 való lapos tálat. (Iyd metszetét a 33. táblázaton a 13. 
számnál.) Szürke grafitos anyagból égetettek. Peremük majdnem víz
szintesen levágott, kissé behajló széllel, átmérőjük 29-—35 cm között 
változik, magasságuk azonban mindössze 4*5—6-5 cm, falvastagságuk 
7—10 m/m. Valamennyinek a feneke közepén 20—22 m/m átmérőjű lyuk van. 
Mire szolgálhattak, nem tudjuk. 

Inkább sejthető egy füles fazék rendeltetése, amely a 68. gödörből 
került ki összetört állapotban, némi hiánnyal. Összeragasztattuk, a 
hiányt gipsszel kipótoltuk. Ennek a fenekén utólagosan négy lyukat 
fúrtak. Szabó Kálmán úgy véli, hogy ezeket burgonyasütésre, vagy 
hasonló célra használták föl.19 A burgonya azonban Amerikából szár
mazott át Európába s a XVI. században nálunk még mint élelmiszert 
nem ismerték, annál kevésbbé a szármát a-jazigok. Inkább ügy vélném, 
hogy olyan élelmiszert raktak bele, aminek a levét akarták kicsurgatni, 
pl. a túróból a savót. 
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33. kép. — Tabán. Edényperemek metszetei. 



A fazekak közül nem hagyhatjuk említés nélkül a XV—XVI. század
ban divatos benyomkodott peremű vagy csipkésszélű füles fazekakat. 

Ilyenek a tabáni ásatások során is előkerültek, még pedig mind az 
egyszerű benyomkodott szélű, mind a kétszer csipkézett pereműek is. 
Ezek kiképzése nagyon változatos. 

^ Bz utóbbiakból kettőnek a képét adjuk. (M a 40. képet.) A kisebbik 
inkább köcsögnek mondható. Peremének átmérője 10-7 cm, a fenéké 

34. kép. — Tabán. Különböző agyagedények. 

35. kép. 
Tabán. Fülesköcsög. 

36. kép. 
Tabán. Füleskancsó. 

37. kép. 
Tabán. Füleskorsó. 



6 cm, magassága 10-5 cm. Peremének készítése aránylag egyszerű. Az elő
ször hevederszerűen kiesztergált peremet a hüvelyk- és mutatóujjal 
szabályos közökben benyomkodták. Szürkésbarnára égetett, a füle 
szalagos, külseje végig enyhén barázdált, a pereme sötétzöld, a belseje 
sárgásbarna mázas. 

A nagyobbik peremének átmérője 17-8^—18-1 cm, a fenéké 10-6 cm, 
magassága 20-3—20*5 cm. Durvább munkájú, mint az előbbi, barnára 
égetett külsején végig csigavonalban körülfutó barázdák, a belseje olaj
zöld mázas. Bz kétszer csipkézett szélű. 

Az edények közé tartozik egy kis félmajolika renaissance tálacska 
is a XVI. századból. (Iyd a 41. képet.) Peremátmérője mindössze 14-3 cm, 
magassága 2-4 cm, fenék
átmérője 7-0 cm. Sárgás
fehérre égetett, a külseje 
eléggé durva simítású, 
máznélküli, a belseje 
indiai vörös alapmázon 
sárgásfehér, a központ 
felé csigavonalban zá
ródó körből kinövő nyolc 38- kéP- - Tabán- L á h a ^ < -
stilizált levél és kacska
ringó. A festés fölé alkalmazott átlátszó ólommáz még most is ragyogó. 

A házi eszközök során még egy szürkére égetett agyagból készült 
gyertyatartót említünk meg. (Iyd a 42. képet.) 

A nagy számmal talált, igen változatos díszű törökkori és habán 
edények mostani feladatkörünkön kívül esvén, ezeket itt nem ismertetjük. 

Meg kell még itt emlékeznünk arról a XV. századbeli hatszögletű 
majolika padlóburkoló lapról, amelyen pálcára tekert kékszínű szalagos 
keretben Hunyadi Mátyás király egyik jelvénye (emblémája), a kerekes 
kút látható. Képét jelentésünkben20 már közöltük. Ugyancsak írt róla 
Höllrigl József21 a »Történetírás« hasábjain. Jobb állapotban van, mint 
a budai kir. várpalota építkezése során talált ugyanilyen alakú és ábrá
zolású padlóburkoló lapé, csak az a kár, hogy az olajzöld színű máz két 
helyen is végigcsurgott rajta és így azt elrontotta. Höllrigl ebből helyesen 
azt következteti, hogy itteni készítmény egy elrontott darabja. Való-

435 



39
. 

ké
p.

 
—

 
T

ab
án

. 
P

er
em

bé
ly

eg
ek

. 



színűleg Olaszországból idehívott majolikaművész munkája. Ez a lap 
különben, amint fentebb már említettük, az I. épület alsó törmelékréte
géből került elő. Ilyen alakú padlóburkolólapok Olaszországban a XV. 
században divatosak voltak. I t t csak a nápolyi San Giovanni a Carbonara-
templom melletti Carracciolo-kápolna padlóburkolatát említjük meg.22 

40. kép; —•* Tabán. Csipkézett peremű fazekak. 

41. kép. — Tabán. Félmajolika tálacska. 

• " • 



Közelfekvő az a gondolat, hogy Hunyadi Mátyás felesége, nápolyi 
Beatrix hozatott atyja országából ehhez értő míveseket. 

A 77. Épületben a törmelék között azonkívül négyzetalakú mázas 
padlóburkoló lapra és töredékére is akadtunk. Az egész lap 11-5 cm, 
oldalhossza 2-2 cm vastag, kúpos oldalakkal, aranysárga habos mázzal, 
a töredék 1-9 cm vastag, világoszöld mázas. Ezekhez hasonlók kerültek 
elő tömegesen a Hidegkúti-út 48. számú telken megtalált Hunyadi 
Mátyás király nyaraló- és vadászkastélyában is. Ezek azonban valamivel 

kisebb méretűek 11-0—11*3 cm oldalhosszal. Végül a 
budaszentlőrinci páloskolostorban is találtunk ilyeneket, 
de 10-6 oldalhosszal. 

Még röviden a kályhacsempékről és fiókokról 
emlékezünk meg. Különösen a II. épületben sok 
tálalakú szürkére égetett kályhafióktöredék került elő. 
A köcsög- vagy bögrealakúakat, amelyek már inkább a 
török hódoltság korába esnek, ezúttal mellőzzük. 

Említésre méltó az I. épületben előkerült két kályha
csempetöredék; Mind a kettő zöld mázzal bevont lapos 
domborművű páncélos vitéz alakját mutatja. Az egyik 
(nagyobbik) darabon az ágaskodó ló eleje és a vitéz fél 

Tabán. Gyertyatartó teste látható, amint dárdájával lefelé döf. A dárda 
égetett agyagból hegye a töredéken hiányzik. Ugyancsak hiányzik a vitéz 

feje is. A vitéz mellén egyenlő szárú, szélesvégű kereszt 
van. A másik (kisebbik) darabon a vitéz és a ló hátsó felének egy része 
maradt fönn. A két darab nem együvé tartozó, hanem két különböző — 
bár ugyanazt a lovas vitézt ábrázoló —- kályhacsempe töredéke. Azt 
hisszük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a lovas vitéz a sárkány ölő 
Szent György lovagot ábrázolja. A vitéz és a lószerszám után ítélve 
e kályhacsempetöredékek a XV. századból valók. (Iyd a 43. képet.) 

Végül a már előbb is említett, szürkére égetett agyagból való víz
vezetéki csőről emlékezünk meg. Enyhén kúpos alakú, az egyik — 
keskenyebb — végén tagozott gallérral. A gallér fölötti rész letörött, 
hiányzik. Hossza így csonkán 47 cm. Nagyobb külső átmérője 12-5 cm. 
A közepén címerpaizsba foglalt »T« betűs keresztes bélyeg van, kétszer 
egymás mellé benyomva. (Ld a 39. képen a 19. számot.) A Táborhegyi-
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úton ugyanilyen alakú és méretű vízvezetéki csöveket találtunk ugyan
azzal a bélyeggel,23 Ezek épek. Hosszuk 51-5 cm. A cső metszetét és nézetét 
a 44. képen adjuk. 

A különféle agyagáruk bő sorozata önkéntelenül is fölveti azt a kér
dést, nem kellett-e itt fazekasmûhelyeknek is lenni ? Hiszen a közelben 

43. kép. — Tabán. Lovasvitézí ábrázoló kályhacsempetöredék. 

rendelkezésre álló kiscelli agyag szinte kijelöli ezt fazekasműhelyek 
telepének. Az ókorból a tabáni és gellérthegyi ásatások során kerültek 
elő kelta agyagégető kemencék.24 Ezeket a vakszerencse megőrizte 
számunkra. Bizonyára voltak itt fazekasműhelyek a középkorban is, 
de a folytonos építkezések és rombolások elpusztították nyomukat, 
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vagy az is lehetséges, hogy a Tabán olyan helyein rejtőznek, amelyeket 
nem volt módunkban felásni. 

Kétségtelen azonban az is, hogy ezen a helyen állandóan vásárok 
voltak, hiszen a kispesti rév összekötőkapocs volt kelet és nyugat között. 
Az agyagáruk egy része tehát nem helybeli készítmény, hanem idehozott. 
Persze nagyon nehéz a talált anyagnak ebből a szempontból való teljes 

szétválasztása, éppen azért, mert fazekasműhelyeket 
nem találtunk. Bbben a tekintetben a Csalogány-utcai 
ásatások anyagának ismertetése fog erre a kérdésre 
legalább fényt deríteni. 

Az agyagáruk után még az üvegárukról kell szóla-
nunk. Két kisebb palackot és egy vázát kivéve persze 
csak töredékekről beszélhetünk. Az üvegleletek nagyobb 
része a XVII—XVIII. századból való. Bzek nagyon 
változatosak, díszesek, festettek, de mostani feladatunk 
körén kívül esnek. 

A XV—XVI. századból eredők a köldökös üvegek 
töredékei, továbbá talpas poharak csigavonalban össze
tekert szálakból készült talpa, végül úgynevezett kotyogós 
üvegek töredékei. Csavaros nyaktöredék több van. Bzek 
mindötágúak. Az egyiknek a teste nyolcszögletű, tizenkét-
gerezdes. Az Iparművészeti Múzeumban levő két ép 
példány, a Delhaes-féle hagyatékból, külföldről került 
hozzánk. Bzek nyaka négyágú, az egyiknek teste 

hengeres, 10 gerezdes, a másiké gömbalakú. A Tabánban találtak azért 
töredékeikben is becsesek, mert a fentiektől eltérőek és valószínűleg hazai 
készítmények. 

Megemlítendőnek tartjuk, hogy a lebontás területén hét jó állapotban 
levő, kőből falazott kutat találtunk. A kutak korára nézve közelebbi 
támpontokat nem tudtunk találni, mert nem volt # módunkban azokat 
kitisztítani, illetőleg kikutatni. 

Záradékul a Tabán területén talált közép- és renaissancekori érmékről 
adunk egy összeállítást. 

44. kép. — Tabán 
Vízvezetéki cső. 
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A Tabánban talált közép- és renaissancekori érmék jegyzéke : 
Lelőhelye 

1. Valószínűleg Kálmán király ( 1095—1114) 
ezüst dénárjának töredékei. 

2. I. Lajos (1340—1382) ezüst dénárja 
C. 72. A. 

3. I. Lajos király ezüst dénárja C. 89. A. 
4. Zsigmond király két ezüst dénárja 

C. 229. 
5. I. Ulászló király réz dénárja C. 143. A. 
6. I. Ulászló réz obulusa két db 

C. 145. A. 
7. I I . Ulászló ezüst dénárja C. 276. 
8. I I . Ulászló ezüst dénárja 1501. vagy 

1505. 
9. I I . Ulászló ezüst dénárja 1504. C. 277. 

(»R. VNGAR.« változat.) 
10. Lengyel ezüst moneta Sándor (1501 — 

1505). 
11. I I . Lajos rézgarasa három darabra törve. 
12. I I . Lajos ezüst dénárja 1524. C. 309. 
13. I I . Lajos ezüstdenárja 1524. C. 308. B. 
14. I I . Lajos ezüstdenárja 1524. C. 308. A. 
15. Lengyel garas Zsigmond király idejéből. 

1527. 

A2 B2 C2 D2 fal mellett. 

J-L fal bolthajtás alatt. 

I I . Épület »V« sarok. 
G—H fal mellett. 

A2 B2 C2 D2 fal mellett. 
Közelebbi helye ismeretlen. ! 

G—H. fal mellett. 
G—H. fal mellett. 

I I . Épület N—P között, belül 
»P«-től 2*40 m mélyen. 
Közelebbi helye ismeretlen. 

I. Épület »C« pontnál belül. 
73. gödör. 
I I . Épület »P«pontnál 4 m mélyen. 
A2 B2 C2 D2 fal közelében. 
A« B, C„ D , fal közelében. 
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JEGYZETEK 
BUDAPEST TERÜLETÉN VÉGZETT KÖZÉPKORI ÁSATÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ 
ISMERTETÉSE 1931 — 1941 C. TANULMÁNYHOZ 

i Ld Bonfini A. Rerum ungaricarum Deca-
dis IV. Liber VII. Az 1744-iki pozsonyi 
kiadásban a 496. oldalon. 

a Ld Caesareo Legaiio quam Mandante 
Augustino Rom: Imperatore Leopoldo I. 
ad Portám Ottomanicam suscepit perfecit-
que Excellentissimus Dominus, Dominus 
Walterus S.R. I. Cornes de Leslie etc., etc. 
Viennae. MDCLXXII. Megjelent Lipcsé
ben 1700-ban németül is. 

3 I. m. 194. oldalán. 
4 Ld Garády S. jelentését Budapest Régiségei 

XII I . kötetében és az ott, a 407. oldalon 
közölt 4. képet. 

s Ld Károlyi Árpád, Buda és Pest vissza-
vívása 1686-ban. Az eredeti kiadásban a 
235—236., az újban a 214. old. Károlyi 
Árpád az okát nem kutatta, hogyan kerül
hettek a romok közül elő a janicsárok. 
Megvolt reá az oka, mert az ásatások 
eredményének ismerete nélkül legfeljebb 
csak találgathatta volna. 

6 Ld Garády S. m. i. Jelentésében a 406. 
oldalon a 3. képet. 

7 Azért vettük ki, mert tartani lehetett attól, 
hogy elvész. Á 2. sz. kőfaragójelet az 
I. épületből kikerült párkány kő rézsútos 
lapján találtuk. E kőfaragó jeleknek eddig 
párjára nem akadtunk. A baloldali két 
körbe rajzolt négyszög, a jobboldali 
ugyanilyen négyszögek és háromszögek 
segélyével szerkeszthető meg. A szerkesz
tést útbaigazításom alapján Schauschek 
János végezte. 

s Ld A Székesfővárosi Történeti Múzeum 
gyűjteményében. Latin felirata a követ
kező : Facies Budae Regiae Metropolis 
Hungáriáé Ab Aquilinis Romani Imperii 
et Bavarici Leonis unguibus, simul et 
viribus Brandenburgicis unanimiter Co-
adunatis, belli f lammis undique deformatae 
et Infidelium manibus auxiliante gratia 
Divina victricibus armis ereptae. Die 2. 
Sept. Anno 1686. Károlyi Árpád i. m. újabb 
kiadásában közzétéve. 

9 Ld u.-o. L. 51. sz. metszetet. Úgy ennek, 
mint a Hallart-f élének szí ver rendelkezésre 
bocsátásáért Schoen Arnold igazgató úr
nak ezúton is köszönetemet fejezem ki. 

io Károlyi Á. i. m. régi kiadása 282. lapján 
idézett magyar fordításában idősebb de 
la Vigne mérnöknek június hó 26-án kelt 
Badeni Hermannhoz intézett leveléből. 

ii Ld Höllrigl József, Árpádkori kerámikánk 
I. Fenékbélyeges edények. Arch. Ért . 
XLIV. évf. 1930. 

i2 Ugyancsak a 18. sz. gödörből. 
i3 A bővebb szájúakat kancsóknak, a szű

kebbeket korsónak nevezzük. Ez termé
szetesen megállapodás dolga. 

i* Arch. Ért . XV. 1895. 287. és 377. b). 
U.-o. XVII. 1897. 350., 371., 381. c). 
U.-o. XVIII. 1898. 77—79. d). U.-o. XXI. 
1901. 74—77. és 446—448. ej . U.-o. XXII . 
1902. 331. f). U.-o. XXV. 1905. 318—330. 

g). U.-o. XXVI. 1906. 
is Dr. Szabó Kálmán i. m. 101—103. 
i6 Ld dr. Takács S. A bécsi fazekasművek. 

Magy. gazd. tört. szl. 1904. XI . 159—160. 
i7 A komáromi fekete kályhák nagyon kere

settek voltak az országban. 
is A 32., 62. és 68. gödörből valók. 
i9 Ld dr. Szabó K. i. m. 107. oldal. 
20 Ld Garády S., i. m. Jelentése 407. oldalán 

levő 4. kép jobboldalát. 
2i Ld Höllrigl J., Magyarországi olasz majo-

likacsempék I. Mátyás korából. Történet
írás I. 1937. évf., 143. sk. 1. 

22 Ld Henry Wallis, Italian ceramic art. 
Color Plates. Plate I I I . I t t a hatszögletű 
lapok négyzetalakúakkal vannak össze
illesztve. 

23 Ld Garády Sándor Jelentését a Budapest 
Régiségei előző kötetében 412—413 1. 

34 Ld Nagy Lajos, Tabán a régészeti ásatások 
világában. Tanulmányok Budapest múlt
jából IV. 1936. 22. és U.-a. Az eraviszkusz 
kultúra emlékei Budapest környékén. 
Budapest története I. 1. 252. 
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SÁNDOR GARÁDY 

BERICHT ÜBER DIE MITTELALTERLICHEN AUSGRABUNGEN 
AUF DEM GEBIET DER HAUPTSTADT BUDAPEST 

1931—1941. 
(FORTSETZUNG DES ARTIKELS IM BD. XIII.) 

I I . DIE GEBÄUDE WELTLICHEN URSPRUNGS. 

1. DIE IM STADTVIERTEL TABÁN AUSGEGRABENEN MlTTEI.AI/TERIJCHEX BAU RESTE. 

Die Resultate der Ausgrabungen im 
Jahre 1936 können wir folgendermassen 
zusammenfassen : 

Gegenüber der römisch-katholischen Pfarr
kirche haben wir fünf mittelalterliche 
Gebäude, resp. Gebäudegruppen ausge
graben, bei der Ecke der gewesenen Árok-
gasse und der Szarvas Gábor-Gasse dem 
sog. Ördögárok entlang die Reste einer 
mittelalterlichen Strebemauer und des an
schliessenden Brückenkopfes und ausserdem 
an vier Stellen die Reste eines gemauerten 
unterirdischen Ganges. Der Lageplan auf 
Abb. 1. dient zur Orientierung. 

Von diesen ist Gebäude I. 24.30 m. lang, 
7.35 m. breit, mit rund 1.0 m. starken 
Mauern. Die noch an der ursprünglichen 
Stelle und im Schutt vorgefundenen spät
gotischen Gewölbeanlaufsteine beweisen, dass 
das Gebäude im XV. Jahrhundert erbaut 
wurde. 

Von diesem Gebäude, dessen Mauer reste 
schon bloss den unterirdischen Raum um
schlossen haben, gingen in drei Richtungen 
unterirdische Gänge aus. Von zwei Gängen 
fanden wir nur den Ausgang, vom dritten, 
an der Nordseite, auch ein gewölbtes Stück. 

Aus den Resten folgernd war das Gebäude 
wenigstens einstöckig und diente wahr
scheinlich in erster Reihe Verteidigungs

zwecken. Es war auf unterirdischem Wege 
mit der Festung Ofen verbunden. 

Schon Anton Bonfini erwähnt dies in 
seinem bekannten Werke »Rerum Hun-
garicorum Decades«, als er die an der 
Stelle des heutigen Stadtteiles Tabán liegen
den königlichen Gärten beschreibt. Es ist 
also nicht unmöglich, dass das Gebäude I 
zu diesen mit Turm versehenen Gebäuden 
gehörte, die auch Bonfini erwähnt. In diesem 
Falle diente es auch Unterhaltungszwecken. 

Ein Teil des unterirdischen Ganges, 
unter dem Eckhaus Virág Benedek-Gasse 1. 
— Fëhérsasgasse 6, der neuen Strassenlinie 
entlang gefunden, richtete sich auch gegen 
dieses Gebäude. 

Nordöstlich vom Gebäude I fanden wir 
die Überreste des Gebäudes II , die geringer 
sind, als die vorher beschriebenen. Die 
Lichtweite beträgt 10 .85x6x85 m. Das 
Gebäude ist eher trapezenförmig. Wir 
fanden nur den unterirdischen Teil (Keller). 
Dieser hatte zwei Ausgänge ; der westliche 
führte wahrscheinlich ins Freie, der andere 
aber wieder in einen unterirdischen Gang, 
von welchem wir ein Stück aufdecken 
konnten. Dieser Gang hatte die Richtung 
gegen die Donau. 

Wie die Ausbildung der Türöffnungen 
und die im Gebäude vorgefundenen Quader ~ 
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steine beweisen, wurde es wahrscheinlich 
in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts 
in spätgotischem Stil erbaut. 

In der Nähe des Gebäudes I I fanden wir 
die Reste eines weniger bedeutenden mittel
alterlichen Gebäudes. (III). 

Den Gebäudekomplex IV fanden wir 
nordwestlich vom Gebäude I oberhalb des 
schon erwähnten unterirdischen Ganges. 
Auch diese sind unbedeutender. 

Die Baureste IV kamen nördlich vom 
Gebäude I in rund 40 Meter Entfernung 
zum Vorschein. Sie bestanden aus zwei 
Räumen. Sie gehören vielleicht schon der 
Türkenzeit an und konnten Verkaufslokale 
sein. 

Endlich erwähnen wir die entlang der 
schon überwölbten Ördögárok (Teufels
graben) vorgefundene Strebemauer (siehe 
auf Abb. 23 den Mauerteil A2, B2, C2, Z>2) 
und den anschliessenden Brückenkopfüber
rest. Die Tange dieses Mauerteiles beträgt 
32—68 m. Er ist im Punkte D. rechtwinkling 
gebrochen und seine Tange beträgt bis zur 
Ecke D2 7.75 m. weiter sind nur seine 
Spuren sichtbar. 

Die Art der Bearbeitung der Front und 
die stellenweise eingemauerten mittelalter
lichen Ziegel beweisen, dass die Mauer im 
Mittelalter errichtet wurde. Innerhalb der 
Strebemauer fanden wir vier achteckige 
Pfeilerfüsse gotischen Stiles. 

Neben der Mauer wurden Denare der 
Könige Koloman ( 1095—1114), Vladislaus I 
(1490—1516) und Ludwig II (1516—1526) 
vorgefunden. 

Von den Funden erwähnen wir einen 
gotischen Bronzeleuchter, drei mittelalter
liche eiserne Vorhängeschlösser, verschiedene 
Verzierungen und Geräte, Kupferschellen 
(siehe Abb. 27 und 28). 

In grösserer Anzahl sind die aus ge
branntem Ton verfertigten Funde vertreten. 
Es sind meistens Bruchstücke oder aus 
Bruchstücken zusammengeklebte und er
gänzte Gegenstände. 

So fanden wir den Bodenteil einiger Ge-
fässe mit Bodenstempel. Diese stammen 
vielleicht aus der Arpadenzeit. 

Am nächsten stehen zu diesen einige 
grau, respektive rauchig-gelb gebrannte 
henkellose Töpfe, ohne Bodenstempel, die 
aber jünger sind. Sie haben einen einfachen 
Rand, charakteristisch ist die unter dem 
Halse in der Schulter in siebenfacher 
Spirallinie umlaufende Furche. 

Diese miteingerechnet kamen Töpfe mit 
fünfzehn verschiedenartigen Rändern und 
zwei Krüge, oder richtiger ihre Fragmente 
zum Vorschein. Den Schnitt der Ränder 
geben wir auf Abb. 32. Ihre Mannigfaltigkeit 
ist überraschend. Mangels anderer Ver
zierungen offenbarte sich hier die Ver
zierungslust des Töpfers. 

Es kamen weiter gelblich und weissge-
brannte, mit rotbrauner Farbe bemalte 
Gefässe zum Vorschein. Diesen Typ finden 
auch in den XIV—XVI. Jahrhunderten. 

Eine aus 40 Stücken bestehende ge
schlossene Gefässgruppe kam aus der Grube 
No. 71 zum Vorschein, zusammen mit einer 
Münze des Antoninus I I (1402—1411) aus 
Aquileia. Also gehören sie in die erste Hälfte 
des XV. Jahrhunderts. Man kann sie in vier 
Gruppen einteilen : 

a) gelblichbraun gebrannte henkellose 
Töpfe, an der Schulter eingeritzte Wellen
linien oder in Spirallinie umlaufende hori
zontale Furchen oder eingedrückte Viereck
linien. Ihre Höhe schwankt zwischen 32— 
39*/2 cm. 

b) Kleinere 12—21 cm hohe Milchtöpfe 
mit Henkeln. 

c) Neun Stück gelblichweiss gebrannte 
Pokale. Ihr Rand ist lippig und auswärts 
gebogen. Sie sind ein wenig bäuchig, am 
Bauche sind in Spirallinie umlaufende 
Furchen (siehe Abb. 34). 

d) Mit Henkel versehene Humpen und 
Krüge. Sie bestehen aus feingeschlämmtem 
gelblich-weiss gebrannten Material. Ihr Rand 
ist gurtartig, mit drei Rippen, vorne 
schnauzenartig zusammengedrückt. Einen 
Krug zeigen wir auf Abb. 36. 

Zusammen mit diesem Material kamen 
zwei Sparbüchsen zum Vorschein (siehe 
Abb. 34, No. 2). 

Während der Tabáner Ausgrabungen 
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kamen auch auf drei Füssen stehende be
schattete Kochtöpfe zum Vorschein. (Siehe 
Abb. 37.) 

Einen grossen Teil der Gefässbruchstücke 
bilden die aus den XV—XVII. Jahrhunder
ten stammenden Gefässe mit Rand-, resp. 
Henkelstempeln. Diese sind teilwise mit 
Graphit bemalt, also grau oder schwarz, 
doch gibt es auch braungebrannte unter 
ihnen. Am häufigsten ist der Stempel mit 
Balken und Kreuz vertreten (siehe Abb. 38). 
Auch dieser Stempel kann in verschiedenen 
Formen erscheinen. Diese Gefässe nennen 
wir Wiener oder Eisenscherben, weil sie zum 
grossen Teil in Wien und Nieder-Österreich 
zum Vorschein kamen, aber wahrscheinlich 
wurden ähnliche auch bei uns verfertigt. 
Diese Frage ist noch nicht entschieden. 

Aus dem XV. Jahrhundert sind noch 
Gefässe mit zackigem Rand zu erwähnen 
(siehe Abb. 39). 

Wir erwähnen noch ein Renaissance-
Schüsselchen aus Halbmajolika, (siehe Abb. 
40), weiters einen grau gebrannten Leuchter 
(Abb 41). 

Endlich erwähnen wir die sechseckige 
majolika Fussbodenplatte aus dem XV. 
Jahrhundert, an welcher wir ein Emblem 
des Königs Matthias Hunyadi, den Rad
brunnen erblicken. Sein Bild haben wir im 
Bande X I I I veröffentlicht. 

Neben viereckigen Fussbodenplatten mit 
und ohne Glasur erwähnen wir das Bruch
stück eines Ofenkachels, an welchem wir 
den Ritter Georg in Relief sehen (siehe 
Abb. 42). 

Endlich müssen wir den Wasserleitungs
rohr erwähnen. 

Von Glaswaren kamen nur Bruchstücke 
aus den XIV-—XVI. Jahrhunderten zum 
Vorschein. So die Fragmente von Butzen
scheiben, die Füsse von Bechern, Bruch
stücke von Kuttrolfen. Die letzteren weichen 
von den ausländischen Produkten insofern 
ab, dass ihre Hälse fünfzweigig sind, während 
die der ausländischen vierzweigig sind. Sie 
sind wahrscheinlich heimische Produkte. 

Den Artikel schliessen wir mit dem Ver
zeichnis der gefundenen Münzen. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N . 

Abb. 
Abb. 
Abb. 

Abb. 5. 
Abb. 6. 
Abb. 7. 

Abb. 8. 

Abb. 9. 

Abb. 10. 
Abb. 11. 
Abb. 12. 
Abb. 13. 
Abb. 14. 
Abb. 15. 

Lageplan der Tabdner Ausgrabungen. 
Tabán. Lageplan des Gebäudes I. und seiner Umgebung. 
Tabán. Gebäude I. Das südliche Ende des unterirdischen Ganges durch die Öffnung 
in der nördlichen Mauer. 
Profil und Ansicht des, im Gebäude I. vorgefundenen Gewölbeanlaufsteines. 
Tabán. Gebäude I. Bogiger Teil der Türverkleidung. 
Tabán. Gebäude I. Eckteil »H^ im Hintergrund links Ecke »C« von Südwesten aus 

Die bei den Tabaner Ausgrabungen zum Vorschein gekommenen Quadersteine. 
1. Fensterteilerrippe. — 2—3. Becken- und Vasenbruchstücke. 4—5-. Pf eiler socket. 
Gebäude I. Eine, nördlich vom Punkt »A« in den Löss geschnittene Öffnung von 
Osten aus gesehen. 
Tabán. »Jx« Mauern. (Südliche Wand der Grube VI.) 
»/i« Mauern in der Grube VI. von Nordwesten aus. 
Tabán, »/j« Grube VI. Von O. aus. 
Tabán. Gebäude I. von Süden aus gesehen während der Ausgrabungsarbeiten. 
Der neben Árokgasse gefundene unterirdische Korridor. 
Tabán. Der neben der neuen Strassenlinie vorgefundene unterirdische Gang von 
Westen aus gesehen. 
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Abb. 16. — Tabán. Der neben der neuen Strassenlinie vorgefundene unterirdische Gang von 
Osten aus gesehen. $ 

Abb. 17. — Tabán. Lageplan der mittelalterlichen Gebäude II. und III. 
Abb. 18. — Tabán. Das Innere des Gebäudes II. von Osten aus gesehen. 
Abb. 19. — Tabán. Die Türöffnung an der östlichen Mauer des Gebäudes II, die in den unter

irdischen Gang führt. 
Abb. 20. — Tabán. Ein Stück der Türverkleidung im Gebäude II, vorgefunden. 
Abb. 21. — Tabán. Gebäude VI. und der unterirdische Gang von Arokgasse. 
Abb. 22. — Gebäude VI. von Süden aus gesehen. Im Vordergrund sind neue Mauerteile sichtbar. 
Abb. 23. — Mittelalterliche Mauer an der Ecke der Arokgasse und der gewesenen Szarvas Gabor-

Gasse gefunden. 
Abb. 24. — Tabán. Die Strebemauer A2, B2, C2 von Norden aus gesehen. 
Abb. 25. — Tabán. Der Mauerteil B2, C2, D2 von Nw. aus gesehen. 
Abb. 26. — Tabán. Steinmetzzeichen. 
Abb. 27. — Tabán. Verschiedene Funde. 
Abb. 28. — Tabán. Verschiedene Metallgegenstände. 
Abb. 29. — Tabán und IlidegkuterStrasse 48. Schlösser und ein Schlüssel. 
Abb. 30. — Schnitte von Töpfen. Taban. 
Abb. 31. — Tabán. Boden eines Topfes. 
Abb. 32. — Bemalte Tongefässe. 
Abb. 33. — Tabán. Schnitte von Gefassrändern. 
Abb. 34. — Tabán. Verschiedene Tongefässe. 
Abb. 35. — Tabán. Milchtopf mit Henkel. 
Abb. 36. — Tabán. Henkelkrug. 
Abb. 37. — Kochtöpfe. Tabán. 
Abb. 38. — Tabán. Randstempel. 
Abb. 39. — Tabán. Töpfe mit zweimal gezacktem Rahmen. 
Abb. 40 — Schlüsselchen aus Halbmajolika. 
Abb. 41. — Tabán. Leuchter aus gebranntem Ton. 
Abb. 42. — Tabán. Ofenkachelbruchstück, einen Reiter mit Pferd darstellend 
Abb. 43. — Tabán. Wasserleitungsrohr. 
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SZILÁGYI JÁNOS 

A FŐVÁROSI MÚZEUM RÓMAIKORI KUTATÁSAI 

ÉS AZ AQUINCUMI MÚZEUM GYARAPODÁSA 
AZ 1943—1944. ÉVEKBEN. 





AZ ÓBUDAI ÁRPÁD HÍD BUDAI FELJÁRÓJÁNAK HELYEN KIÁSOTT ROMA/ CSAT0RNA.1943 
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2. kép. — A Tavasz-utcai cloaca, térképe. 





A Fővárosi Múzeum rómaikortörténeti osztálya, az Aquincumi Múzeum a II. világ
háború ezen évei folyamán munkatervében két feladatot tartott elsősorban megvalódtandónak : 
1. Kikutatni azon kevés, rómaikori régészeti szempontból megvizsgálandó, beépítés előtt álló 
telket Óbuda területén, amelyekre azonnal építmény kerül; 2. Mivel azonban a háborús anyag
hiány miatt ezen években kevés helyen történt építkezés, ezt az alkalmat arra használta fel, 
hogy az Aquincumi Múzeum épületei körül még fel nem ásott területdarabokat is kikutassa 
és ezáltal a polgári városrész képét teljesebbé tegye. Gazdag leletanyàgot eleve nem ígért ezen 
ásatás, tekintettel arra, hogy a terep itt helyenkint teknőszerű mélyedést mutat, de a múzeum
épület tervbevett kibővítése végett is fel kellett ásnunk a múzeum melletti területet. így az 
újonnan épülő múzeumi épületszárnyak kikutatott területen épülhetnek meg. 

Előző jelentésünkben (Budapest Régiségei XIII . , 1943., 357) már röviden megemlí
tettük, hogy a Pók-utca 1. • sz. telken (Frindt-Yendéglő, azelőtt a Krempl-málom), az ú. n. 
I. amphitheatrum-tól keletre, az aquincumi polgári városrész északi kapuzata feltárását kezdtük 
meg. Ezen ásatásunk (lelt. sz. : 1942/6.) csak az ősz végével kezdődhetett meg (a vendéglő 
nyári kerthelyiségéről lévén szó) és ezért átnyúlt az 1943. év elejére is. Azt a feltevésünket, 
hogy az aquaeductus elképzelt vonala és a Nagy Lajostól már nyugatabbra megtalált északi 
városfal képzeletben meghosszabbított iránya metszési pontjában városkapu lehetséges, 
a hely felásása igazolta. A kis leletektől (terra sigiUata-cserepek, érmek, festett fal darabjai, 
hatszögű padozattéglák stb.) eltekintve, amelyeket ezen ásatásunk részletes ismertetésében 
(a Budapest Régiségei következő kötetében) szándékozunk értékelni, itt most csak a következő 
megállapításokat bocsátjuk előre. A kapunyíláson át kivezető littest mentén lakóházak (?) 
nyomai lehetnek ezek az apró leletek és az itt megállapított falmaradványok a városfalon 
belül. A lakóházak (?) talán a városfalig végigkísérték á kivezető ùtat. A déli városkapunál 
a collegium centonariorum, a tűzoltóság székháza került napfényre (Ld : Nagy Lajos, Kuzsinszky 
Emlékkönyv-Laureae Aquincenses II . , 182—.)., ezért középítmény-félét várnónk az északi 
kapuzatnál is, de itt ilyesmi feltételezésére egyelőre semmi támponttal nem rendelkezünk. 
Árkainkkal ez alkalommal három aquaeductus-pillért tártunk fel. Egyik beleesik a városfal 
irányába. A vízvezeték és a városfal nem egyszerre épültek. Előbb volt meg az aquaeductus. 
A városfal az irányától, bár alig észrevehetően, eltér az irányába eső pillér kedvéért és erre mint
egy rátámaszkodik, A kiugró kaputornyok későbbi hozzáépítések a városfalhoz. Az említett 
aquaeductus-pilléx padkáján kezdték el alapozni a torony falát, illetőleg alapozásának az alja 
55 cm-rel magasabban kezdődik, mint a városfal alapozásának a feneke. Falvastagság a tor
nyoknál átlag két méternyi. Mivel a kiugró kaputornyok a késő rómaikorból valók, beugró 
kaputornyok nyomait pedig nem állapíthattuk meg, ezért arra kell gondolnunk, hogy az 
aquincumi polgári város (Ld az 1. sz. képet.) északi kapuja — korábban — oldalozó tornyok 
nélkül létesült. Ez egyáltalán nem jelent egyedülálló esetet. Ilyen, tornyoknélküli kapuja volt 
p. o. Thamugadi-nak is (ma : Timgad, Északafrika), amely Kr. u. 100-ban már fennállott 
( Holtzinger, Timgad, 2—3., Bormann u. Graul szerk. : Die Baukunst I I I . 1. Heft), ill. ekkor 
rendezték be táborhelynek. Az aquincumi polgári városrészt is kb. ebben az időben, a Kr. u. 
I I . század elején (Ld. Nagy Lajos, op. cit. 191) vették körül védőfallal. 
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Módszertani szempontból érdekes volt itt megfigyelni, hogy kivételesen a légifelvétel 
útmutatása is csalóka lehet. Óbuda építői a városfal köveit itt kiszedték és néhány méterre a 
faltól kupacba rakták. Ezt a kőrakássort a televény réteg betakarta és a légifelvételen az így 
kialakult domborzatvonal látszik, félrevezetően, a városfal vonulatának. 

Előző jelentésünkben szintén írtunk arról a nagyobb (85 X 120 cm méretű) rómaikori, 
kőfalú csatornáról is (Budapest Régiségei XII I . 354 és 356), amely az épülő Árpád-híd óbudai 

3. kép. - Falfestmény a Szél-utca 3. sz. telekről. 

hídfőjében létesített pillérgödörben mutatkozott először. Az 1943. évfolyamán ezt a csatornát 
párhuzamos kutatóárkokkal továbbkövettük, nyugat felé haladva, a Tavasz-utcában, a lebon
tott házak helyén, azon a területen, amelyet az óbudai hídfeljáró építése végett feltölteni 
szándékoznak. Ez a csatorna, amely talán elsősorban a Flórián-téren feltárt thermae maiores 
(nagyobbik fürdő) elhasznált vizét vezette le a Dunába, eddigi megfigyeléseink szerint több, 
mint 300 méter hosszúságban az új Árpád-híd tengelyével párhuzamosan (ettől északra 16 méter 
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távolságra) halad kelet-nyugati irányban, aztán, egyelőre meg nem állapított okból, 40 méteren 
belül öt esetben törik meg irányában (dél felé), amikor újra felvenni látszik egyenes, kelet
nyugati irányvonalát. (Ld a 2. sz. képet.) Részletesebb ismertetése a Budapest Régiségei 
következő kötetében jelenik meg. 

Miután ezzel a katonai kolónia (canabae) területére érkeztünk, röviden áttekintjük 
-— az ásatási időrendet figyelmen kívül hagyva •— a canabae egyéb pontjain végrehajtott 
kutatásaink eredményeit. A Calvin- és a Tavasz-utca sarkán szórványos leletként került napfényre 
egy bronz díszpáncél-töredék, alakos díszítéssel, amelynek ismertetése, a legavatottabb tollból, 
legközelebb megjelenik. Óbudán, a Szél-utca 3. sz. telken házalapozás alkalmával mentettünk ki 

4. kép. — Sírhötöredék a Polgár-térről, 

festett fal-töredékeket (3. kép), téglákat (LEG I I AD bélyeggel) és -'terra sigillata-tömaékéket 
(egyiken a bélyeg : MVXTVLLIM) rómaikori építmény romjai közül (1943/4. lelt. sz. ásatás). 

A Körte-utca 20. sz. telken, a Fővárosi Közmunka Tanács bérházának az alapozási 
munkálatai kapcsán, késő rómaikori, korábbi sírkőlapokból és kőkoporsó-részekből összetett 
kőkoporsókat találtunk. Ezek a sírok beletartoznak a Nagy Lajostól már ismertetett (legutóbb : 
Budapest története I. 1942., 469—470), a Raktár- és Vihar-utca környéki késő rómaikor 
temetőbe. Ezen sírok, mellékleteik és feliratos kőlapjaik (különösen érdekes P. Aeli. Respec 
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tianus sírfelirata a coUegium-ők szervezetéhez és egy falfestmény-töredék festett írással) rész
letes leírását jelen kötetünkben hozza, Bónis Éva. 

A Polgár-tér körüli házak falaiból, a lebontás alkalmával, néhány feliratos kőemlék-
töredéket megmentettünk kőtárunk számára. így a 4. sz. képen bemutatott, csonka sír
követ, amelynek egypár betűjéből az ellmnyt nevét (cognomen : Ateres [sus?]) is csak talál
gathatjuk (Lelt. sz. : 1943/8), a [D] M (Dis Manibus, »halotti árnyainak«) kifejezés után. 
Ugyanígy egy oltárkő darabját is, amelynek a feliratából csak ennyi maradt meg : MINERVÁÉ. 
Viszont annál érdekesebb feladatnak ígérkezik Mus (»Egérke«) nevű rabszolgától emelt oltárkő 
feliratának a-kiegészítése, ezen folyóirat következő kötetében. 

A bontási törmelékből ugyanitt több bélyeges tégla is előkerült, főképen a következő 
bélyeggel : LEG II AD (LEGio I I ADiutrix), de egyik esetben ez a bélyeg volt olvasható : 
COHOR. 

A katonai kolónia körzetében maradva, meg kell még említenünk, hogy a Szemlőhegyen 
a Boróka-utcában a Vízművek munkálatai alkalmával egy kőkoporsóra akadtunk (Lelt. sz. : 

1943/9), amelyet a Vízművek vezetősége lekötelező 
előzékenységgel emeltetett ki a vízvezeték cső árkából, 
így aztán a múzeumba behozathattuk. Sajnos, kő-
koporsónk feliratos mezeje üresen maradt és kirabolt 
belsejében a temetkezés mellékleteiből is mi már 
csak töredékeket találtunk. Csak a signifer ábrá
zolása érdemel különösebb figyelmet. (Ismertetését 
Nagy Lajos adja következő kötetünkben.) 

Az aquincumi polgári városrész területén (az 
Aquincumi Múzeumtól északra, nyugatra és délre) 
ezen évek folyamán folytattuk azon területek ki-
kutatását, amelyek a már feltárt rommezőhöz csatla
kozóan (a múzeum körül) még rendelkezésünkre 
állottak. Mellékelt térképünk (1.) mutatja, milyen 
képet nyújt ezek után a polgári város, több pontján 
megállapított külső védőfala vonulatával és széleseb
ben tisztázott utcarendszerével. A déli városfal és 
városkapu helyére még Nagy Lajos utalt (Kuzsinszky 
Emlékkönyv-Laur. Aquincenses IL, 1941. = Diss. 
Panu. ser. II . nr. 11., 191). Az északi városkapu 
maradványait 1942. és 1943. későőszi, illetőleg kora

tavaszi hónapjaiban kerestük meg. A keleti városkapu maradványai a gázgyári lakótelep 
postaépülete előtt a modern úttest alatt várhatók. I t t ugyanis 1943. május hónapjában, 
mély építkezés kapcsán (a törmelékréteg szélessége után ítélve) egy 220 — 270 cm 
vastag falat szedtek ki, amely észak-déli irányban haladt. Szerintem a keleti városfal egy 
darabjával állottunk szemben. A fallal párhuzamosan elhelyezve, kőlapokból összetett, késő 
rómaikori sír került napfényre, a falon belül, ettől nyugatra 360 cm távolságra. A falon kívül, 
ettől keletre is sír nyomai mutatkoztak. Azonban az itt ásott 500—320 cm széles árok (nagy
jában számítva ez kelet-nyugat irányú volt) északi partoldalában, a városfal törmelékének 
a vonulatától nyugatra 580—600 cm-re, egy másik törmelékteknő jelentkezett, de ez csak 
az árok északi hosszmetszetében. Legnagyobb szélessége felül 360 cm volt. Véleményem szerint 
ez a beljebb, nyugatabbra mutatkozó törmelékteknő egy beugró (kapuhoz tartozó?) torony 
délnyugati sarkának a törmeléke lehetett, amelyet a mélyépítési árokkal éppen leszeltek. 
Ehhez a jelenséghez jól talál Kuzsinszky Bálint egy adata (Aquincum, Ausgrabungen u. Punde 
1933., 44), hogy t. i. a C(aius) Iul(ius) Sexiinus conductortól (vámbérlő?) építtetett arcus 

5. kép. — Rómaikori hordóskút 
a polgári település déli részéből. 
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cum ianuis tegula tectus (téglával fedett ajtókkal ellátott díszkapu) a gázgyári lakótelep déli 
végén, azaz ezen a helyen lehetett, mert a Deae Syriae . . . . (Syria istennőnek) szentelt oltárkő 
itt került napfényre. E szerint ez a díszkapuzat a városfal keleti részét díszítette (?). 

Az óbudai gázgyár területén folyó mélyépítési munkálatok alkalmával újabban is 
találtunk rómaikori sírokat. Az 1943. nov. 16. és 17. napokon (lelt. : 1943/10) előkerült mellék
letekből megemlítünk egy tőrt (a tok karika- és gömb-díszítményeinek a töredékeivel), egy 

6, kép. — Az Aquincumi Múzeum kiépítési terve. 

tejetető és egy balzsamos üvegcsét, egy agyagból való mécset (ezen bélyeggel : FESTI), két 
ép, egyfülű korsót, valamint egy fedővel ellátott cserépurnát is. 

Az aquincumi polgári település területén az 1943. év tavaszán mindenekelőtt az 1941. 
évben kiásott mithraeum (Mithras-szentély) melletti házcsoportot északról lezáró kelet
nyugat irányú úttest északi oldalán kezdtünk ásatást. Az itt kiásott lakóházak helyiségeit 
temmro-padozatok, festett falak ékesítették. Napfényrekerült egy pince is, amelynek az ajtaját 
a második építési periódusban (a kísérő éremleletek szerint a Kr. u. III. század elején) elfalazták. 
A pince talajában cölöpözés és fenék-, valamint fedőlapnélküH fahordókból gyűrűzött kút 
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(5. kép) került ki az első építési rétegben. Több hordódongán beégetett bélyeg volt olvasható. 
Egyiken ez a bélyeg : 

R VIT 
C. IM//ONIS 

A második sorban az M-betű után egy betű (esetleg kettő) kitörött, olvashatatlanná vált. 
Más dongákon az aquincumi fazekasktitakat (a gázgyári fazekastelepen) bélelő hordók dongáiról 
már ismert bélyeget találtuk : 

IMMUNE IN R(átionem) VAT(etudinarii) LEG(ionis) I I AD(iutricis). 
(Ld : Kuzsinszky, Budapest Régiségei XI., 1932., 79., 57. kép. »Vámmentes a II . segítő légió 
kórházára való tekintettel«.) 

Ez az vijabb, fazekasnak való hordóskvít is igazolja, hogy a polgári település fejlődése 
során az ipari műhelyeket egyre keletebbre, a Duna felé tolták ki. 

A második építkezés alkalmával a régebbi falfestmény-vakolattörmeléket elegyengették, 
illetőleg ezzel tömték be, simították el a talaj szintkülönbséget. Sok láda falfestménydarabot 
szedtünk itt ki. Alakos töredék is akadt köztük. Ismertetésére Láng Nándort kértem fel. 

A múzeumépülettől keletre eső, még ki nem kutatott területen az 1943. és 1944. év nyarán 
ástuk ki a polgári városrész további részleteit. Ezen a helyen az apró leletek közül a terra 
sigillata (vörös mázas, domborképekkel díszített) edénytöredékek említhetők meg, az alábbi 
névbélyegekkel : MII.VTTA p , VICTORINVS P, AVGV , SOLLEMNIS P, CROBISOM, 
AETERNI, MINIITIA, CINTVSMVS P, CRICIRONIS. Egy agyag dörzstál peremén ez a bélyeg 
volt olvasható : NHVIIR. 

A múzeumtól északra levő, még fel nem ásott területdarab kikutatását is megkezdtük 
az 1944. évben. Jelentőségével, az apró leletek közül, itt kiemelkedik egy nagyon jó fenntartási; 
OTHO-érem (ezüst), amely tanúskodik arról, hogy itt a szennyvízcsatorna-rendszer, tehát az 
aquincumi civilizáció egyik legfőbb tényezője, legkésőbb Vespasianus császár (Otho egyik 
utódja, Kr. u. 69—79) uralkodása alatt kiépült. 

Az aquincumi polgári település területén a még ki nem kutatott, rendelkezésre álló 
részek teljes feltárását 1944. szeptember 5-én délelőtt 11 óra körül légibombázás pusztításai 
akasztották meg. Azóta a romeltakarítás és a leletanyag, valamint a múzeumi berendezés 
elszállítása, illetőleg a rommezei bombatölcsérek betömése és a rommezei falmaradványokban 
keletkezett károk, rongálások rendbehozatala, sajnálatos, sürgősebb teendőinket képezik, 
Reméljük azonban, hogy a múzeum körül majd folytathatjuk ásatásainkat és akkor részletesen 
ismertethetjük ezen rövid jelentésünkben említett kutatásainkat is. Az 1894-ben alapított 
Aquincumi Miizeum fennállásának ötvenedik, ünnepi évében érte ez a csapás a múzeumot 
és a magyar főváros kulturális munkáját, amikor az alapító Kuzsinszky Bálint emléktáblájának 
(6. kép, Ispánki József szobrászművész műve) a leleplezésére és a múzeum kibővítésére (7. kép, 
a kiépítési terv elgondolása Zakariás G. Sándor-tói való, a modellt készítette Antal Károly 
szobrászművész) készültünk. 

Az aquincumi polgári település területén kívül a katonavárosban is volt alkalmunk 
ásatást végezni. A Nagybátony-újlaki téglagyár telkén, a 3. sz. kemence keleti vége és a XVII. sz. 
munkáslakóház között (a Zápor-utca 90. sz. alatti bejárathoz közelebb) késő rómaikori kő
koporsó került elő. Alját nagy téglákkal rakták ki, kötőanyaggal összeillesztve. Oldalait egészen 
apró és nagyobb kőlapokból tették össze, gyenge mésztartalmví kötőanyaggal. A fedőlapja 
két lapos kőtömbből állott. A kőkoporsó elhelyezése nagyjában kelet-nyugat irányú. Hossza 
170, szélessége 72—74 cm (belvilág). A magassága : 54-5 cm. A kőkoporsót teljesen kifosztva, 
a csontvázat szétszórva, a koponyát szétverve találtuk meg. A koporsó mellett, nyilván a 
belőle kihányt földből Constantinus és Valentinianus-érmeket és egy csonthajtűt (fején kakas-
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;,';•' 7. kép. 
Kuzsinszky Bálint felavatás előtt álló emléktáblája, 

. repeszdarabok okozta rongálásokkal. 



8. kép. — Az Aquincumi Múzeum 
északi oszlopos csarnoka 1944. IX. 5.-én. 

9. kép. — Pusztulás a kőkoporsós fasorban. 
(1944. IX. 5.) 



10. kép. — Az aquincumi rommező 1944. IX. 5.-én. A védőbódéval fedeti 
lakóházi fűtőhelyiség bombatalálattól elpusztult. 

11. kép. — Pusztulás az aquincumi rommezőben 1944. IX. 5.-én. 



, 

alakkal) rostáitmik ki. Tehát az elhunyt a női nem
hez tartozott. A kőkoporsó alját kirakó téglák közül 
az egyiken ez a kétsoros bélyeg olvasható : 

I7BG 11 
ADI 

(Típusához: Szilágyi János, Inseriptioues tegularuin 
Pannonicarum, 1933., VII. t. 91 és 33. o.) 

Az Aquincumi Múzeum gyarapodásából még meg 
kell említenünk egy sírkő-töredéket (12. kép), amelyet 
Egerzeiger Gyula építész udvarából (V., Váci-út 60.) 
az építész úr szíves átengedése alapján, szállítottunk 
be a múzeumba. A sírkőtöredéket átengedője annak
idején a budai várban, a pénzügyminisztérium építése 
alkalmával találta. Nyilván egy nagyobb sírkert sír
táblájának a töredéke (magassága 66, legnagyobb 
szélessége 54-5, vastagsága 25-5 cm, betűi magas
sága 3—7 cm). A megmaradt első sor [CoS LKG = 
co(n)s(ularis) leg(ati). . . .] igazolja, hogy a helytartó
hoz (legátus) beosztott altiszt (beneficiarius?) volt a 
halott, illetőleg a síremlék állítója. A második sorban a 

D-betű után a Parenti-szó (»atyjának«, az N és T egybekapcsolva) világosan elárulja, hogy 
sírkővel van dolgunk, ugyanerre utal a legalsó sor vége is : . . . ISSIMÜ, alighanem a 
|pient]issimo-szó (vagy a kegyeletet kifejező más felsőfokú jelző) második fele. (»Nagyon 

kegyes atyjának«, parenti pientissimo.) 
Sírkövünk készítésének az ideje kétségkívül a Kr. u. III. század eleje vagy későbbi 

korból való, mert Pannónia inferior (Keletpannonia, amelynek fővárosa Aquincum volt) 
helytartója csak a Kr. u. I I I . század elejétől consularis (consulságot viselt) rangú. Ehhez a 
korhatározáshoz természetesen előfeltétel, hogy a sírkőtöredék eredeti lelőhelye Aquincum 
területe volt, legalábbis Keletpannonia földje. A másik Pannónia (Nyugatpaimonia, Pannónia 
superior) helytartója ugyanis — tudvalevőleg — minden időben csak olyan ember lehetett, 
aki viselte a római birodalom consul-i tisztségét. 

Aquincum, 1944. szeptember vége. 

12. kép. 
Sírkő a budai vár leriilctáról. 
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J Á N O S S Z I L Á G Y I 

THE ROMAN RESEARCHES OF THE MUNICIPAL, MUSEUM 
AND THE NEW ACQUISITIONS 

OF THE MUSEUM OF AQUINCUM IN THE YEARS 1943—1944 

In consequence of the want of material 
produced by war time, there was very little 
new building activity in Aquincum and the 
Museum of Aquincum being a special depart
ment for Roman history of the Municipal 
Museum seized this opprtunity to explore 
thoroughly the territory around the Museum 
and so enlarge our knowledge about the 
Aquincum Civil Quarter. This excavation did 
not promise a rich find material, as the 
ground displays here in some places a trough-
shaped deepening, but anyhow, we had to 
dig up the territory next to the Museum, 
as we intended to enlarge the Museum 
building. 

In our previous report (Budapest Régiségei 
XIII , 1943, 357) we have already mentioned, 
that in Pók -street No. 1 (the inn Frindt 
formerly Krempl-mill) east to the so called 
I. amphiteatre we began to excavate the 
northern gate of the A quincum civil quarter. 
We could only begin our work about the 
end of Autumn (the inn being frequented in 
summer by callers) and we continued it at 
the beginning of the year 1943. We presumed, 
that if we lengthened the imaginary line of 
the aquaeductus and the direction of the 
northern town-wall already found by L, 
Nagy, we might find in their point of inter
section a town-gate. This presumption proved 
to be right. The smaller finds (terra sigillata-

sherds, coins,pieces of painted wall.sexagonal 
bricks belonging to the flooring) we are 
going to describe in the next volume of 
Budapest Régiségei. Now we only want to 
state the following: These small finds and 
the remains of walls inside the town wall 
probably belonged to dwelling houses along 
the roadway, which led out through the 
gate, the dwelling houses perhaps accompa
nied this road leading out of the town up to 
the town-wall. At the southern town-gate, 
the collegium centonariorum, the seat of the 
fire brigade was discovered (see L. Nagy, 
Kuzsinszky Emlékkönyv — Taureae Aquin-
censes II , 182—) so we expected to find 
a public building at the nothern gate too, 
but tip till now, we found nothing to support 
our presumption. With our digging, we laid 
three aquaeductus pillars open. One of these 
falls into the line of the city gate. The aque
duct and the town wall were not built at the 
same time. The aqueduct was built first. The 
town wall changes its direction slightly 
because of the pillar and is so to say leaning 
over it. The projecting gate turrets were 
built to the city wall later. The laying of the 
foundations of the turret wall was begun on 
the seat of the pillar, i. e. the bottom of the 
foundation is 55 cm higher than the bottom 
of the foundation of the town wall. The 
thickness of the turret walls is generally 2 m. 
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As the projecting turrets belong to the late 
Roman age and we found no traces of rece
ding gate turrets, we are of the opinion that 
the northern gate of the A quincum civil town 
(see fig. 1) was perhaps built earlier without 
side turrets. This is not unprecedented, 
Thamugadi e. g. (to-day Timgad, North-
Africa) which already existed in 100 A. D. 
(Holtzinger, Timgad 2—-3., Die Baukunst I I I , 
1. Heft, ed. by Bormann u. Graul) and was 
about this time fitted out to be a camp, also 
possessed such a gate without turrets. The 
Aquincum civil town was also surrounded 
about the same time, at the beginning of the 
I I n d century, by a protective wall (Cf. L. 
Nagy, op. cit. 191). 

I t was interesting to observe that, as an 
exception, the aerial photography maybe also 
deceptive. The builders of Óbuda had taken 
out the stones from the town-wall and in a 
few m. distance of the wall, made a pile of 
them. The soil covered this line and so on 
the photographs this elevation seemed to be 
the town-wall. 

In our previous report, we already menti
oned the bigger (85 by 120 cm) Roman 
channel with stone walls (Budapest Régiségei 
XII I , 354 and 356) which was discovered 
first in the pier-pit created at the Óbuda 
bridge-head of the Árpád bridge in course of 
construction. In 1943 we followed this channel 
with parallel ditches toward W. in Tavasz 
street, on the site of the demolished houses, 
on the territory which is going to be filled up 
in order to build the ascent to the new bridge. 
This channel, which perhaps was used 
chiefly to convey the water already used 
from the thermae maiores excavated in 
Flórián square into the Danube, runs, as is 
shown by our investigations, in a length of 
more than 300 m. parallel to the axle of the 
new bridge (north to it, in the distance of 
16 m) in E.-W. direction, then, for the next 
40 m, for reasons unknown, it changes its 
direction 5 times (towards the South) when 
it seems to take up again its straight E.-W. 
line (see fig. 2.). We are going to describe it in 
detail in the next volume of Budapest Régi
ségei. 

Having thus arrived to the territory of 
the military colony (canabae) we survey 
briefly (without considering the sequence of 
the excavations) the results of our excava
tions on the different places of the canabae. 
On the corner of Calvin street and Tavasz 
street, the fragment of a bronze coat of mail 
with figured ornament (Mars) was discovered 
as a stray find. In Óbuda, at Szél street No 3 
we have found during the foundation-works 
of a house painted wall-fragments (fig. 1.) 
bricks (with the stamp LEG I I AD) and terra 
sigillata fragments (on one of them we see 
the stamp MVXTVLUM) among the ruins 
of a Roman building. 

At Körte street No. 20 we have found late-
Roman stone coffins compsed of earlier 
tomb-stones and parts of stone coffins. These 
coffins belonged to the late-Roman cemetery 
in the surroundings of Raktár and Vihar 
street already described by L. Nagy (last in : 
Budapest Története I. 1942, 469—470). The 
detailed description of these graves, their 
grave furniture and stone plates with inscrip
tions is given by Éva Bonis in the same 
volume (the funerary inscription of P. Aeli 
Respectianus for the organisation of the collegia 
and the fragment of a mural painting with 
painted inscription are of special interest). 

During the demolishing of the houses 
around Polgár square, we collected from the 
walls some fragmentary stone monuments 
with inscriptions for our collection, e. g. the 
fragmentary tomb stone shown in fig. 2. 
The few letters allow only to guess the name 
of the deceased (cognomen: Ateres[sus?]) 
following the expression [D]M ( = Dis Mani-
bus). On a fragment of an altar stone we 
only see the inscription MINERVÁÉ, whe
reas the reconstruction of the inscription 
found on a fragmentary altar stone shown 
in fig seems to be more interesting. 
See pages in the same volume. 

Among the rubbish, several bricks with 
stamps were also discovered, chiefly with the 
following stamp : LEG I I AD (LEGio II 
ADiutrix) but on one of them we could read : 
COHOR. 

On the territory of the military colony we 
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have to mention a stone coffin discovered on 
Szemlohegy, in Boróka street during the 
operations of the Water Works. Unfortuna
tely the inscription place was empty and 
its contents having been ravaged, we only 
found some fragments of the grave furniture. 
Only the representation of the signifer is of 
interest (described by L. Nagy in the present 
volume). : 

In the Aquincum civil quarter (North, 
West and South to the Museum of Aquin
cum) we continued in these years to explore 
further those territories which adjoining the 
already disclosed rnin-fields were at our 
disposal. Our plan (1.) represents the civil 
quarter with the outer defensive wall we 
found at several points. L. Nagy had already 
referred to the site of the southern city-wall 
and to that of the city-gate. (Kuzsinszky-
Kmlékkönyv-—Laur. Aqinncenses II , 1941 = 
Diss. Pann. Ser I, nr. 11, 191). The remains 
of the northern town gate were disclosed in 
1942 and 1943 in late autumn and early 
spring. The remains of the eastern town-gate 
are to be expected to be found in front of the 
post office of the Gas works dwelling estate 
under the modern roadway. Here during the 
building of a shelter in May 1943 a 220—270 
cm thick wall was discovered (as we could 
judge from the thickness of the rubbish) 
running in NS direction. In my opinion this 
is a part of the eastern town-wall. Parallel 
to the wall, a late-Roman grave came to 
light, composed of stone plates, inside the 
wall, west to it in 360 m distance. Outside 
the wall, E. to it, we have found traces of 
another grave. In the northern side of the 
500—320 cm wide ditch (which also ran on 
the whole E-W) west to the line of rubbish of 
the city-wall, in 580—600 m distance, 
another rubbish-basin was discovered, but 
only in the northern longitudinal section of 
the ditch. The greatest width was at the top 
360 cm. In my opinion, this rubbish-trough, 
which appeared farther towards west, was 
the rubbish of the south-western corner of a 
receding turret (belonging to the gate?) 
which was cut down by the deep ditch. This 
corresponds to the data of V.' Kuzsinszky 

Budapest Régiségei XIV. 

(Aquincum, Ausgrabungen u. Funde 1933, 
44) saying that the arcus cum ianius tegula 
teclus •(triumphal arch provided with doors 
covered by bricks) built by C(aius) lul(ius) 
Sextinus conductor (farmer of duties?) was 
at the southern end of the Gas-Works 
dwelling estate i. e. on the site, where the 
altar stone dedicated to Deae Syriae. . . was 
discovered. So perhaps this triumphal arch 
decorated the eastern part of the town (?). 

During the building on the territory of the 
Óbuda Gas Works, Roman graves were 
found lately too. From the grave furniture 
discovered on Nov. 16 and 17, we mention 
a dagger (with the fragments of the ring-
shaped and globular ornaments of the dagger 
case), a milk-feeding bottle, a balm flask, 
a clay lamp (with the stamp FESTI) two 
intact jugs with one handle and an earthen 
urn with cover. 

On the territory of the Aquincum civil 
settlement we began in Spring 1943 to dig 
on the N. side of the roadway running E-W, 
that closes to the North the group of houses 
next to the Mithraeum (Mithras sanctuary) 
disclosed in 1941. The rooms of the dwelling 
houses we excavated here were decorated 
with terrazzo flooring and painted walls. 
A cellar was also discovered, whose door was 
filled in with a wall in the second building 
period (as the coins indicate, in the beginning 
of the I I I r d century.) In the floor of the 
cellar, a well consisting of pillars and barrels 
without top and bottom was discovered in 
the first building layer (fig. 3). On several 
barrel staves, there was a stamp burnt in. 
On one of them was the following stamps : 

R VII 

C -IM//ONIS 

In the second line, after the letter M, a 
letter (or perhaps two) were broken out and 
became illegible. On other staves we have 
found the stamp already known from the 
staves of the barrels lining the potters' 
wells of Aquincum (Gas Works pottery 
quarter) : 

IMMUNEX IN R(ationem) VAL(etudi-
narii) LEG(iohis) I I AD(iutricis) (See : 
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Kuzsinszky, Budapest Régiségei XI., 1932, 
fig. 79., 57.) 

This recently discovered barrel well sui
table for a potter proves, that during the 
development of the civil settlement, the 
industrial workshops were transferred to
wards the Bast, towards the Danube. 

During the ' second building period, the 
older rubbish coming from the mural-painting 
plaster was smoothed down and the diffe
rences in the ground level were filled up 
with it. We gathered here fragments of 
mural paintings enough to fill several cases. 
There were also figured ornaments. We have 
asked Ferdinand Láng to give their des
cription. 

On the territory East to the building of the 
Museum that was not yet explored, we 
excavated in Summer 1943 and 1944 the 
further parts of the civil quarter. Among the 
smaller finds, there were some terra sigillata 
fragments (red glazed ware, decorated 
with reliefs) of vessels with the following 
name stamps : MILVTTA P, VICTORIOUS 
F, AVGV.. ., SOLLEMNIS F, CROBISOM, 
AETERNI, MINIITIA, CINTVSMVS F, 
CRICIRONIS. On the rim of a braying dish, 
we found the stamp : NHVIIR. 

In 1944 we began to explore the territory 
North to the Museum and not yet dug up. 
The most important of the smaller finds is 
a silver OTHO coin in a very good state, 
proving, that the sewer system, one of the 
most important factors of the Aquincum 
civilisation, was built the latest during the 
reign of the emperor Vespasian (a successor 
of Otho, 69—79 A. D.). 

On the territory of the Aquincum civil 
settlement, the exploration of the hitherto 
not yet excavated parts was brought to a 
standstill by an air raid on 5th I X 1944, 
about 11 a. m. But we hope to be able later 
to continue our excavations and then we 
shall have an opportunity to give further 
details of our results. This blow to the 
Museum and to the cultural activity of the 
Hungarian capital happened on the 50th 
anniversary of the Aquincum Museum, just 
when we were about to unveil the memorial 

tablet of Valentine Kuzsinszky, the founder 
of the Museum (fig. 4, the work of the 
sculptor József Ispánki) and to enlarge the 
Museum (fig. 5, the plan for enlargement 
being the work of Sándor 67. Zakariás, the 
model was constructed by the sculptor 
Károly Antal). 

Beside our excavations in the Aquincum 
civil quarter, we had also opportunity to 
excavate in the military town. On the terri
tory of the Nagybdtony-Ujlak brick-works, 
between the eastern end of the kiln No. 3. 
and the artisans' dwelling house No XVII 
(near to the entrance Zápor street No. 90) 
a late-Roman stone coffin was discovered. 
I t s bottom was laid out with large bricks 
fitted together with adhesive substance. The 
.sides were put together from tiny and bigger 
stone plates with an adhesive substance 
containing some lime. I ts cover consisted 
of two flat stone-blocks. I ts direction is 
largely E-W, the length being 170, the width 
72—74 cm (inner measure). The height is 
54-5 cm. This stone coffin was ravaged, the 
skeleton scattered, the skull smashed. Next 
to the coffin, obviously from the soil that 
was thrown out if it, we sifted coins of 
Constantine and Valentinian and a bone 
hair-pin (with a cock). So the deceased 
belenged to the female sex. On one of the 
bricks at the bottom of the stone coffin we 
can read the following stamp consisting 
of two lines : 

LEG I I 
ADI 

(To this type see : / . Szilágyi, Inscriptiones 
tegularum pannonicarum, 1933.). 

From the new aquisitions of the Aquincum 
Museum we have to mention the fragment of 
a tomb-stone (fig. 6.) which was brought 
from the courtyard of the architect Gyula 
Egerzeiger (V. district, Váci-ro&á. No. 60) 
to the Museum and which he kindly ceded 
to us. This fragment was found in the Buda 
Castle Ward during the building of the 
Ministry of Finance. I t is obviously the 
fragment of a family-grave (the height 
being 66, the greatest width 54-5, the thick
ness 25-5 cm, the height of the letters 3 to 
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7 cm). The first line that we can read on the 
fragment, [CoS LEG = co(n)s(ularis) leg-
(ati). . . ] proves, that the deceased or the 
person who erected the monument was a 
noncommissioned officer assistant to the 
legate (beneficarius?). The word Parenti in 
the second line following the letter D (for 
his father, with a ligature of the N and T) 
shows that we found here a tomb stone, 
this is also indicated by the end of the last 
l i ne . . . ISSIMO probably the second part 
of the word [pient]\ssm\o or of another 
attribute expressing piety (parenti pientis-
simo). 

Our tomb-stone belongs doubtless to the 
beginning of the I I n d century or to a later 
period, as the legate of Pannónia inferior 
(Eastern Pannónia, the capital of which was 
Aquincum) was only from the beginning of 
the I I I r d century on consularis, of course, 
only in case if the original place of discovery 
was A quincum or at least Eastern Pannónia. 
The legate of the second Pannónia (western 
Pannónia, Pannónia Superior) could only 
be such a person, who was a consul of the 
Roman Empire. 

Aquincum, end of September, 1944. 

I L L U S T R A T I O N S 

Fig. 1 
Fig. 2, 
Fig. 3, 
Fig. 4, 
Fig. 5, 
Fig. 6. 
Fig. 7. 

Fig. 8, 
Fig. 9, 
Fig. 10. 

Fig. 11, 
Fig. 12 

Mural paiting from Szêl-street No. 3. 
Fragmentary tomb-stone from Polgdr-square. 
The damages in the Aquincum ruin field on 5, IX, 1945. 
The memorial tablet of Valentine Kuzsinszky damaged by shell splinters. 
The plan for enlarging the Aquincum Museum. 
Tomb stone from the Buda Castle-Ward. 
The Aquincum ruin field on 5 IX, 1944. The heating room of the dwelling house 
protected by a shed was destroyed by the air-raid. 
The northern portico of the Museum of Aquincum. 
The damages in the avenue with stone coffins. 
A Roman barrel-well from the southern part of the Civil Settlement. 
The ground plan of the Civil Settlement. 
The cloaca in Tavasz-street. 
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BERTALAN VILMOS 

A BELVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOM MELLETT 

FOLYTATOTT ÁSATÁSOK 1944 NYARÁN 





1. kép. — Az Eskü-téri római tábor déli oldalának feltárása. 





A Székesfővárosi Régészeti és 
Ásatási Intézet a Belvárosi-tem
plom közvetlen környékének talaj -
egyengetési munkálatai kapcsán 
felkutatta a templomtól és az 
Eskü-úttól szegélyezett szűk, az 
úttestnél kb. 3 méterrel mélyebben 
fekvő területet.* Az ásatások a 
szentély délkeleti oldalánál levő 
sírok feltárásával indultak meg. 
A sírréteg alján három méter 
szélességet meghaladó római fala
zatra bukkantunk, amelynek össze
függését az 1932-ben feltárt Eskü
téri római táborral felismerve, a 
kutatást szélesebb alapokon folytat-
hattuk. Hátráltatta az ásatások 
folyamatosságát az egész területet 
keresztül-kasul behálózó iijkori 
alapfal-, csatorna- és támfallabirin
tus, amely miatt a sírréteget szám
talanszor megbolygatták és a római 
falakat elbontották. (2. kép.) De az 
újabbkori bolygatásoktól eltekintve 
is bonyolultan és egymást keresz
tezve rétegeződnek különböző korok 
és kultúrák nyomai ezen a területen, 
amely középpontja volt a középkori 
és barokk városnak. 

A Belvárosi-templom szentélyé
től és az Eskü-út támfalának 
sarokrészétől határolt területen a 
római tábor mészkőből felépített, 
délkeleti, legyezőalakú saroktor
nyának alapfalait tártuk fel. 
(3., 4., 5. kép.) A legyező egyik szára a templom déli oldalától 108°-os szögben hajlik 
el, másik szára ezzel 75°-os szöget alkot. Sarka a szentély sarokpillére, illetőleg alapfala 
alá húzódik. A legyező szárainak közepe felé és belső ívének délkeleti sarkán négy, kb. 20 cm 
átmérőjű lyuk —• a rajnamenti és dunai erődöknél is előforduló opus gallicum technika 
jellemzője -— fúródik a falba. Felületükön a falazásuknál felhasznált gerendák nyoma a 
vakolatba rajzolódik. Rendeltetésük a falazat szilárdabbá tétele a falba illesztett gerendázattal. 
A torony falát csatornázási mukálatok közben többször elbontották. Az Eskü-iitra merőleges 

* Az ásatásokat 1944 június 5-től 17-ig Gerevich László dr., június 17-től szeptember végéig 
Bertalan Vilmos ár, vezette, 

2. kép. 
Az Eskü-téri római tábor délkeleti saroktornyának 

feltárási munkálatai 
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4 m mély főcsatorna a torony keleti oldalát vágja keresztül 1 m szélességben (3. sz. képünkön 
a ritkábban lerakott köveken észlelhető ennek kiegészítése), míg íves részének szélét ugyancsak 
egy 4 m mélyen fekvő csatorna lefektetésekor bontották el. Az íves rész külső határvonalát 
ezért csak egyes részeken tudtuk meghatározni, így az alább tárgyalandó középkori fal
maradvány mellett, alatta és az 1. sz. képen G 5, G 5/a, G 5/b számmal jelzett gödröknél, 
de itt is többször megszakad a fal szélének folytonossága a járda támfalának pillérei miatt. 

A torony jelenlegi állapotát sem természetes pusztulás eredményezte. A mai és a Bel
városi-templom szentélye középkori szintjének megfelelő talaj nívó alatt 120—138 cm mély
ségben a falazat egy síkban van lebontva. A torony belsejének talajába sírok furakodnak. 
A síroktól bolygatlan részen égési nyomokat észleltünk a római fal magasságával egy szinten, 
6—8 centiméterrel alatta pedig törött középkori cserépedényt találtunk. A barnára égett, 
habarcsos égési réteg nyoma a fal tetején is fellelhető volt a tornyon keresztben átfutó csatorna 
és a szentély közötti részben (17. kép. L : M l jobb oldala), amennyiben a falig lehatoló sírok 
miatt el nem bontódott. A toronynak egy síkba való lebontására magyarázatot abban a sóderes 
habarccsal megkötött, mészkőből felépített középkori falmaradványban vélünk találni, amely
nek egyik része az Eskü-út támfalára merőleges és amelynek nyugat felé egy pillérszerű kiszö-
gelése van (1., 17. kép. G 3, M 2), másik ága (1. kép. G 1, G 4) a támfallal párhuzamos, illetőleg 
amelyre a támfal rá van építve. Előbb említett középkori falrész a római falra épült (17. kép. 
L . :M2) , szélének pusztulási szöge természetes elbontódásra mutat; végét még rétegekből sem 
lehetett megállapítani. Támpontot erre vonatkozólag az az eredeti helyén megmaradt kő ad 
(17. kép. L.: M 6), amelyet a fölötte húzódó árusítóbódé alapfalának lebontása után találtunk. 
A kő a középkori fal meghosszabbításában a szentély sarokpillére előtt fekszik a római falon. 
Az úttest támfala alatt hiizódó falrész bekötését a reá kb. merőleges falba elbontották egy 
csatorna aknája miatt. Összefüggésük az azonos falazásból és vakolatból mégis kétségtelenül 
megállapítható. A G 4 jelzésű gödörnél a fal megtörik, majd tovább halad az Eskü-út irányában 
az úttest támfala alatt. Végpontja itt sem állapítható meg. A fal törésénél a talajszint alatt 
120 cm mélységben vakolattal megkötött, kövekből összeállított, 50x16x19 cm nagyságú 
küszöbmaradványt találtunk, amelynek eredeti hosszúságát meghatározni nem lehetett, 
mivel a gyalogjáró támpillére miatt mind a rétegeket, mind a küszöb további részeit feldúlták. 
A két falrész alapfalának mélysége nem azonos. Míg az úttestre merőleges falrész alapja a 
talajszint alatt 146 centiméterre lévő római falon nyugszik (17. kép. L,.: M 2), a támfal alatt 
húzódó fal alapja ennél 45—50 centiméterrel lejebb van, a talajszint alatt 180 cm mélyen 
(17. kép. M 3). Bolygatlan rétegeket a saroktorony területén csak a G 1 (6. kép) (L. : 17. kép. 
M 1 baloldala), G 3 (L.: 17. kép. M 6) és a G 4 (I,.: 17. kép. M 3, M 4, M 5) jelzésű gödörben 
találtunk. Középkori épületmaradványunk eredeti nívójának megállapítása különböző gödrök
ben észlelt nyomok egybevetése alapján történhetett meg. Az M 1 jelzésű metszet baloldalán 
(R 2), az M 4 (R 2) és az M 6 metszeten (R 1, R 2) ábrázolt égési rétegek, valamint a római 
falon és a torony belsejében észlelt már említett égési nyomok mélységét a küszöbkővel 
egybevetve kitűnik, hogy nevezett rétegek és a küszöbkő nívója azonos és az égési nyomok 
az épület eredeti szintjét és pusztulását jelzik. Ezek szerint az épület nívója a lebontott 
római fal síkjával egybeesik, 140—145 centiméterrel van a Belvárosi-templom szentélyének 
talajszintje alatt és kb. egybeesik a templom románkori ősének nívójával. 

A középkori épület korára és pusztulására vonatkozólag az alábbi adatok adnak tám
pontot. Nívója a Belvárosi-templom Zsigmond-kori szentélyének szintje alatt van. Valószínű, 
hogy az épület addig a területig elhúzódott, ahol jelenleg a templom oldalfala és szentély
indulásának támpillére áll. Erre mutat az a tény, hogy az épület pusztulását jelző égési réteg 
a római fal tetején a szentély faláig húzódik és hogy a római fal a templomfal alatt is ugyan
azon síkban van elbontva. Az épület tehát korábbi, mint a Belvárosi-templom Zsigmond-kori 
szentélye és annak építése ejőtt pusztulhatott el. Alátámasztja ezt a következtetést a támfalra 
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merőleges középkori falrész tövé
ben, közvetlenül a római falon 
feltárt 24sz. sír (7. kép), amelynek 
temetkezési módja, tehát kora is 
azonos a Nagy I,ajos és I. Mátyás
kori pénzzel meghatározható 26sz. 
sírral. Knnek alapján falrészünk 
Mátyás-kori állapota azonos volt 
a jelenlegi elpusztult állapottal. 
Az épületre vonatkozó kormeg-
határozó lelet cseréptöredékeken 
kívül nem került elő. A G 1 
gödörben az épület pusztulását 
jelző R 1, R 2 égési rétegben 
szürke és fehéres anyagit cserép
töredékeket és egy domború 
körívbe írt keresztfenékbélyeges 
edény alját (8. kép), a G3 gödörben 
az előbbivel azonos szinten lévő 
égési rétegben egy hornyolt 
felületű fehéres cserépedény töre
dékét tártuk fel, amelyet hasonló 
keresztfenékbélyeg alapj án a XI11. 
századra tehetünk. (9. kép.) 
Hasonló korú az a majdnem teljes 
egészében összeállítható cserép
edény is, amelyet a legyezőalakú 
római torony belsejében lévő égési 
réteg alatt ástunk ki. (10. kép.) 
A felsorolt régészeti adatok tehát 
arra mutatnak, hogy a római 
tábor délkeleti saroktornyát egy 
valószínűleg XIII . századi épület 
miatt bontották le egy szintre 
kb. 20 centiméterrel az eredeti 
római nívó alatt. Knnél a torony

nál a római nívóra csak a templom déli oldalbejáratánál feltárt, alább tárgyalandó patkó
alakútorony alapján következtethetünk. Ugyanis mindkét toronynál a fal alapja 70—75 cm-ig 
lazán, kötőanyag nélkül bedobált mészkő (11. kép.) és míg a patkóalakú toronynál e fölött 
90 cm-es, erősen meszes, téglaporos vakolattal megkötött soros falazás következik a torony 
földfölötti részéig, a legyezőalakú toronynál 76 cm után megszűnik a fal. A középkori épület 
rendeltetésére vonatkozólag megkockáztathatjuk azt a feltevést a benne előforduló számos 
cseréplelet alapján, hogy vám- vagy révátkeléssel kapcsolatos épület volt, de valószínűbb az a 
feltevés, hogy plébánia lehetett, illetőleg annak gazdasági ügyeit szolgálta. 

A saroktorony feltárása után legfontosabb feladatunk a római tábor kelet-nyugat 
irányú déli falának meghatározása, illetőleg feltárása volt. Feladatunkat csak részben oldliattuk 
meg, mert a falakat elbontották és így a táborfal irányát — ha minden kétséget kizáróan is — 
csak az elbontott falak nyomai alapján lehetett megállapítani. Kiindulási pontunk az a fal
csonk volt (12. kép.), amely a szentélyzáródás sarokpillére tövében a római toronyból kiágazik 

6. kép. — Rétegek a G 7 kutatógödörben. 
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( 1.,—.IT. kép. G 3a, M 6). A falcsonk 
irányát a templomfal mellett kö
vetve a G 7, G 8, G 9 (t . : 1. kép) 
számú kutatógödröket • ástuk ki, 
amelyeknél a szűztalajba berajzoló
dik a saroktorony falmélységének 
megfelelő talajszint alatti 3 méterig 
az elbontott falak nyoma, a föld
réteg pedig, amellyel a falak helyét 
kitöltötték, tele van római habarcs
törmelékkel. A G 3a jelzésű gödör
ben, közvetlenül a római táborfal 
kiágazásamellett, kb 3 m mélység
ben egy 40x40x55 cm nagyságví 
falmaradványt találunk, amelynek 
kötőanyaga a kavicsos, sóderos 
habarcs a fal középkori eredetére 
utal. Ennek a falnak nyomát csak a 
G 7 jelzésű gödörig tudtuk követni. 
Kbben a gödörben a római fal helyét 
kitöltő habarcstörmelékes, földdel 
kevert agyagrétegtől elválik egy 
agyagos földréteg (I,.: 17 kép. M 7, 
R 2) ; ebben fapernyéket, középkori 
cseréptöredékeket és egy padló
burkoló tégla töredékét találtuk, 
amelyet bevájt körvonalú — való
színűleg — sas ábrázolása díszít 
(13. kép). A fal nyomát igazolja 
az az 50x50 cm területű homokos, 
kavicsos vakolatmaradék, amelyet 
a kutatógödör falára tapadva észlel
tünk (£.: 17. kép. M 7, R 4). 
Lehetséges, hogy említett fal
maradványunk a fentebb tárgyalt középkori épület bekerítő falához tartozott. A G 3a 
jelzésű gödröt kitöltő földrétegben egészen a falak alsó végéig középkori cser ép töredékeket 
találtunk, a fal tövében pedig egy bélyeges római tégla töredékét. (14. kép.) Felirata : SVPDUX 
[(Prigeridu) s v (ir) p(erfectissimus) dux]. A barokká átalakított Mátyás-kori templomhajó 
alatt rézsútosan áthúzódó római fal nyomát csak a templomtorony homlokzat felé eső tám-
pillérének tövében sikerült kimutatni (1—17. kép. G 19, M 16), ahol egy 279 cm mélységű 
újkori meszesgödör alján, 3 méteren felüli mélységben, a templomfal tövében. 26 cm-es római 
habárcsos törmeléket és falazat nyomait találtuk, azonkívül római eredetre valló megmunkált 
köveket és egy kisebb kőtöredéket. A római táborfalat valószínűleg a Belvárosi-templom 
románkori őse építésekor bontották el, mivel az építéshez szükséges kövek itt könnyen, minden 
szállítási nehézség nélkül rendelkezésre állottak. Erre mutat az a megfigyelésünk, hogy a 
templom kriptájában lévő román szentély alapfalán a kövekre római habarcsmaradványok 
tapadnak. 

A felsorolt adatok alapján csupán feltevés maradna a római tábor déli falának iránya, 
ha nem sikerült volna feltárnunk a templom egykori déli oldalbejárata előtt a római tábor 

kép. — Sír a középkori falmaradvány 
tövében. 
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8.'kép. 
Árpádkori keresztfenék

bélyeges cserépedény töredéke. 

9. kép. 
Árpádkori keresztfenék

bélyeges cserépedény 
töredéke és alja. 

10. kép. 
Koraközépkori cserépedény. 

egyik patkóalakú bástyatornyát. (L.: 1. kép.) A falak eredeti 
szélessége 3 m, a torony belsejének mérete pedig 3x4 m volt. 
A formája és mérete azonos az Eskü-téren 1932-ben Nagy 
I,ajos-tól feltárt római toronnyal. Jelenlegi ásatásunk folyamán 
a bástyatorony első nyomát a G 13a jelzésű gödörben találtuk 
meg, ahol a talajszint alatti 220—295 cm mélységig a szűztalajtól 
elváló római habarcsos törmelékkel kevert földet észleltünk. 
(L,.: 17. kép. M 13.) A falnyomok egy pillérszerű kiszögelést 
mutatnak. A faliráuy meghosszabbítása a templom oldalfalával 
97 °-os szöget zár be és merőleges a falnyomok alapj án rekonstruált 
táborfalra. Kutatógödrünket minden oldalról falak határolták, 
jobbról és balról a templom oldalbejárata egykori előcsarnokának 
alapfalai, a templom felől a bejárat két támpillére között lévő 
árusítóbódé-alapfal, a negyedik oldalról pedig az úttest támfala ; 
elbontani egyiket sem lehetett. A római falnyomok az egykori 
gótikus előcsarnok középső alapfaltömbje alatt 372 cm-ig 
hatolnak le. A bódéalapfal tövében 20x20x10 cm nagyságú 
fahnaradványt észleltünk. A felsorolt nyomokból kiindulva 
ástuk ki a G 13 és G 12 számú kutatógödröket, amelyek 
alapján végleg tisztáztuk a torony alaprajzát. A négy oldalról 
faltól határolt G 13 gödörben 281—372 cm mélységig kb. 
200x100 nagyságú összefüggő falat találtunk (15. kép.) (L.: 
17. kép. M 13), amely a gótikus előcsarnok alapfala alá húzódik 
és a bódéalapfal alatt az eskütéri római torony belsejének 
megfelelő íves formát mutat. Felső része egy síkban vau 
elbontva, széle töredezett vonalú. A torony íves záródásának 
többi része hiányzik. A fal előtt és fölötte talajszint alatti 220 cin 
mélységig az elbontás helyét római habarccsal kevert föld tölti ki. 
A római toronyhoz tartozó nagyobb összefüggő falmaradványt a 
templom oldalbejáratától jobbra lévő két támpillér közötti szűk 
területen ástunk ki.(I,.: 1 -17.kép. Gl 2,M14.)Afaltömbön(l 6.kép.) 
erőszakos elbontás nyomai nem észlelhetők, felületének egyenet
lenségeit természetes pusztulás eredményezte. Csak a toronyfal 
szélének úttest felőli részébe ékelődik egy mély főcsatorna aknája. 
A római fal fölött húzódó bódéfalat elbontottuk. A torony 
széle a gödör jobboldalán párhuzamos a G 13a-ban meg
állapított elbontott fal nyomával.A fal peremén 15 cm-es beugró 
emelkedés van. Az ez után következő beszögelések lépcsőfokokra 
engednek következtetni. Az Eskü-téri torony analógiája szerint 
itt kitörőkapu lehetett. Az előcsarnok alapfalától és az úttesttől 
bezárt sorokban a legyezőalakú tornyon észlelttel azonos lyuk 
fúródik a falba. A két pillér közötti teret a római fal fölött, 
talajszint alatti 120 cm-től kezdve a bástya pusztulásának 
rétegei töltik ki. A római-kori pusztulásnak megfelelő fekete, 
fapernyés égési réteget, amely az eredeti szintet jelzi, a fal 
pereménél észleltük (ír.: 17. kép. M 14, R6), a fölötte lévő 
pusztulási rétegek későbbiek. Koruk leletek híján nem határoz
ható meg. Annyi bizonyos, hogy a magyar középkort jelentő 
sírrétegnél korábbiak. A kiásott falrész magasságával kb. egy 
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11. kép. 
A legyezőalakú torony alapozása. 

12. kép. 
A római tábor fal kiágazása a legyezőalakú saroktoronyból. 



13. kép. 
Középkori padlóburkoló 

tégla töredéke. 

szinten épült a romai falra a Belvárosi-templom Mátyás-kori 
oldalhajója és a támpillérbe be nem kötött előcsarnokalapfal. 
A római toronynak állapota ezen a részen tehát Mátyás korában 
is azonos volt a mai állapottal. A G 13 és G 13a gödörben észlelt 
falhiányok tehát régebbiek és kiszedésük egyidejű lehet a déli 
táborfal pusztulásával. A toronyfal alapozása (I,.: 17. kép. M 15) 
75 cm-ig lazán kötőanyag nélkül bedobált kőréteg, e fölött pedig 
90 cm-es soros falazás. Ha az alapozás mélységét ennél a toronynál 
és a legyezőalakú saroktoronynál összevetjük, kitűnik, hogy a 
talajnívó a Duna felé enyhén lejtős volt és a római talajnívó 
különbsége a két toronynál 80 cm. Kb. ugyanezt a különbséget 
észlelhetjük a középkori nívónál is. A templomtorony déli sarkán 
a kváderkövektől és az alatta lévő kiszögeléstől megadott szint 
1 m-re van a szentélyé alatt. A G 13a jelzésű gödörben lévő 
falnyom és a G 12-ben lévő fal mélységének nívókülönbsége arra 
enged következtetni, hogy az élőbb említett gödörnél egy korábbi 
tábor falmaradványait használták fel patkóalakú tornyunk építésé
nél. Ugyancsak a római tábor korábbi periódusára engednek 
következtetni azok a falnyomok is, amelyeket a G 14, G 15, G 16, 
G 17 (h.: 1. kép.) szánni, kutatógödrökben észleltünk. A G 14-es 
gödörben a templomfallal 95 °-os szöget bezáró 1 m széles római 
falnyomot találtunk, amely folytatódik a G 15 gödörben (L,.: 17. kép. 

M 19), ahol a falnyom egy pillérszerű kiugrást mutat és a támfal előtt derékszögben megtörik. 
A gótikus előcsarnok alapfala miatt ezt a nyomot követni nem tudtuk, ugyanígy a G 17 sz. 
gödörben észlelt faluyomot sem (!,.: 17. kép. M 17), amelynek folytatása a G 18-as gödörben 
nem volt fellelhető (I,.: 17. kép. M 18) egy közel 3 m mélységben lévő, feldúlt állapotban lévő 

középkori- kemence miatt. Természetesen hipotézis a fal
nyomokból a tábor egy korábbi periódusának déli kapujára 
következtetni. A táborfal kutatása közben ástuk ki a falaktól 
határolt G 11 szánni gödröt, amely a táborfalra vonatkozólag 
eredményt nem adott, Egy törmelékkel kitöltött újkori 
meszesgödör alatt 30 cm-es sírréteg után '(!<.:. 17. kép. M I I ) 
fekete földrétegbe ágyazott, szabálytalanul elhelyezett kövek 
következtek (43 cm) ; közöttük peremes római téglákat 
találtunk. A kőréteg alatt 1—2 cm-es hamu és fapernyéből 
álló égési réteget észleltünk. A szűztalaj fölött egy 22 cm-es 
agyagos-homokos rétegben sötétszürke és szürkés színű, 
valamint késő La Tene-kori kelta cseréptöredékeket talál
tunk. (18. kép. 23.) A kőréteg nyugat felé nagyjából egyenes 

vonalú ; mellette az előbb leírt rétegek nyomát nem találtuk. (I.,.: 17. kép. M 12.) A G 11-ben 
észlelt nyomokat követve ástuk ki a bódéalapfalaktól szabadon hagyott területen a G 10 jelzésű 
gödröt. Megoldást a kőrétegre vonatkozólag ez sem adott. 211 cm mélységben valószínűleg 
Árpád-kori, kövektől körülvett tetemet és egy, a talajszint alatt 179 cm-nél kezdődő 
180 cm mély, kerek alapú szemétgödröt találtunk, telve habarcs, kő és fapernyével kevert 
földréteggel, amelyből számos későközépkori cseréptöredék és fémlelet került elő. (18. kép. 
10—20; 19., 20 kép.) 

Az 1932. évi és a jelenleg lefolytatott ásatások eredményét összegezve megkíséreltük 
a római tábor rekonstrukcióját. (22. számú kép.) Ezen eredmények alapján adva volt a tábor 
kb. párhuzamos északi és déli fala. A jelenleg lefolytatott ásatások tisztázták a déli fal keleti 

14. kép. 
Bélyeges római tégla töredéke. 
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15. kép. — A Belvárosi-templom déli oldalbejárata előtt feltárt patkóalakú római torony belső íve. 

16. kép. 
Falmaradvány a Belvárosi-templom déli oldalbejárata előtt feltárt patkóalakú római toronyból. 

Budapest KégiségeíXIY. 



végpontját a legyező alakú saroktorouy feltárásával. Másik végét az Erzsébet-híd pillére 
alapozásakor előkerült és minden kétséget kizáróan római falmaradvány határozza meg. 
Anélkül, hogy ennek alaprajzát hitelesnek fogadnók el, megállapíthathatjuk, hogy saroktorony
ról van szó, amelyből észak felé fal ágazik ki. A mostani ásatások szerint a saroktorony és a 
patkóalakú torony távolsága kb. 23 m. Legyezőalakú tornyunk és a hídpillér alapozásakor 
feltárt falmaradvány közötti távolságra két patkóalakú torony közbeiktatásával a 23 m 
háromszor mérhető rá. Ezen az alapon feltételezett második patkó alakú torony szemben van 
az Eskü-téri toronnyal. Ugyanezt a 23 méteres távolságot az Eskü-téri toronytól kezdve egy 
patkóalakú torony közbeiktatásával kétszer mérhetjük az új piarista épület faláig terjedő 
táborfalra, ahol az 1932. évi ásatásoknál Nagy Lajos egy bástyatorony szegélyét és lépcső
fokot tár t fel. A közbeiktatott feltételezett torony szemben van a jelenleg feltárt patkóalakú 
toronnyal. Ha a Duna felé mérjük a 23 méteres távolságot, az így nyert po»t a hídpillér alapo
zásakor előkerült falmaradvánnyal összekötve nagyjából egybeesik az ebből kiágazó fallal. 
A tábor keleti falának meghatározásánál két adatra támaszkodhatunk. Az egyik Friedreich 
Endre : A budapesti piarista telek története c. könyvében (27. old.) az alábbi leírás : »A Galamb
utcai szárny alatt 4-—6 m mélységben hatalmas, faragatlan kövekből való 3—4 méteres falak
húzódnak a templom felé. Ezeket eltávolították . . .«. A leírás ráillik a táborfalra. Második 
adatunk negatív jellegű. A Belvárosi-templom szentélyének északi részén ásott kutatógöd
rünkben (1., 17. kép. G 6, M 9) nem találtuk a táborfal nyomait. A legyezőalakú saroktorony 
alapján a fal keletebbre nem eshetett. Feltehető, hogy a piarista-épület Galamb-utcai szárnya 
mellett 1932-ben feltárt fal- és lépcsőmaradvány egy saroktorony része. Az így rekonstruált 
keleti táborfal kb. párhuzamos a feltételezett nyugati fallal. A tábor rekonstruált alaprajza 
nagyjából rombus formájú. Belmérete 84—86 méter. A feltételezések természetesen igazolásra 
szorulnak. Ez azonban csak a későbbi ásatások során történhetik meg. 

M etszetek. 
M 1. (baloldal) G 1. 

90, illetőleg 123 cm-ig temetkezési réteg feldúlt csontokkal. 
R Í . Vörösesbarnára égett vakolattörmelék. 16 cm. 

Leletek : a) Középkori cseréptöredékek. Szürke és fehéres fazék- és pohártöredékek, 
külső oldalukon hornyolással. 

b) Világos téglaszínű fazék pereme és faldarabja. 
c) Fehérszínű keresztbélyeges cserépedény fenék (8. kép). 

R 2. Égési réteg. Agyagos talaj feketére égett fapernyékkel. 3 cm-es, a fapernyéktől egy-
neműen feketeszínű réteg. Alatta 3 cm-en a fapernyék elszórtabban jelentkeznek. 
Leletek : a) Szürke és fehéres színű középkori cseréptöredékek, erősen füstölődött 

felülettel. (Szürke peremdarab, szürke profilált faldarab (18. kép 1., 2.) stb. 
b) Elszenesedett állati csontok. 

R 3. Homokos, agyagos réteg. 6 cm agyag, 5 cm homok, 9 cm agyagos föld égési nyomokkal 
és cseréptöredékekkel. 
Leletek : a) Középkori cseréptöredékek. (Szürkére füstölt, durva szemcsés, valószínűleg 

korsótöredékek, vállrészen hornyolásokkal. Csillámporral kevert töre
dékek. Barnásszürke, simított, felületű töredék). 

b) Égett állati csont. 
R 4. Agyagréteg. 1—3 cm. Valószínűleg Duna-kiöntés. 
R 5. Római habarcsos törmelékréteg. 32 cm. 

Leletek : Középkori cseréptöredékek (szürkés, téglaszínűre égett füstös fazéktöre
dékek). 
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22. kép. — Az Eskü-téri római tábor alaprajza. 





R 6. Égési réteg. Agyagos talaj feketére égett fapernyékkel. 5 cm-en a fapernyék feketére 
színezik a réteget. 6 cm-en a fapernyék ritkábban jelentkeznek és vakolattörmelékkel 
keverednek. 
Leletek : a) Szürkés és sárga középkori cseréptöredékek. 

b) Szürke peremtöredék feketére füstölődve, barnás égési nyomokkal. 
c) Téglatöredékek. 

R 7. Földdel kevert agyagos talaj kövekkel. 32 cm. 
M I (jobboldal) G 2. 

A legyezőalakú torony belsejének közepén 1—2 cm égési réteg. Alatta 136 cm mélységben 
középkori világosbarna cserépedény, sötétszürkére kormozott felülettel. (10. kép.) 

M 3 Q A. 
R 1. Barnára égett agyagtalaj. 
R 2. Homokkal kevert fekete föld. 
R 3. Törmelékkel és kövekkel kevert föld. 
M 4 G 4. 

87 cm-ig újkori törmelékes réteg. 
R Í . Vörösbarnára égett vakolattörmelék. 25 cm. 
R 2. Égési réteg. Agyagos talaj, melyet a fapernyék feketére színeznek. 5 cm. 
R 3. Vörösesbarnára égett agyagréteg fapernyék nyomaival. 24 cm. 12 és 18 cm-nél 1—1 

cm-es fapernyeréteg. 
R 4. Római habarcsos törmelékréteg. 26 cm. 
R 5. Kevert agyagos föld törmelékekkel és kövekkel. 72 cm. 
M 5 G 5. 

132 cm újkori bolygatott törmelékréteg. 
R 1. Égési réteg. Agyagos talaj, melyet a fapernyék feketére színeznek. 2 cm. 
R 2. Agyagréteg. 14 cm. 3 cm-nél 2 cm-es fapernye réteg. 
R 3. Római habarcsos törmelék égési nyomokkal. 28 cm. 
R 4. Habarccsal kevert földréteg. Szélén fapernyeréteg. 30 cm. 
R 5. Vörösre égett agyagréteg fapernyékkel. 35 cm. 
R 6. Törmelékkel és kövekkel kevert földréteg. 

Az M 1 baloldalán, az M 3 és M 4 metszeten az alsó égési réteg alatt feltüntetett 
rétegek, valamint az M 5 metszeten jelzett rétegek középkori szemétgödörre mutatnak. 

M 6 (jobboldal) G 3. 
Az árusítóbódé elbontott alapfala alatt : 

R 1. Égési réteg. Agyagos talaj feketére égett fapernyékkel és elszenesedett fadarabokkal. 
8—10 cm. 

R 2. Habarcstörmelékkel kevert égett agyagréteg. 9 cm. 
Leletek a két réteg találkozásánál : 

a) Hornyolt felületű fehér cserépbögre töredéke, domború körívbe írt kereszt
fenékbélyeggel. (9. kép, 18. kép. 3a—b.) 

b) Különböző nagyságú vasszögek, melyekre famaradványok rozsdásodtak rá. 
c) Bronzszegek, felső részük lecsípett. 

R 3. Agyagréteg, amelybe a rajzon jelzett helyen habarcstörmelék és égett fapernye fura
kodott. 15 cm. 

R 4. Fekete földréteg. 30 cm. 
A középkori falmaradvány előtt (L.: G 3) a fekete földrétegnél kezdődő szűztalajba 
egy kövekkel, törmelékkel, fapernyével és állati csontokkal téli gödör furakodik. A nagyobb 
kerületű gödör mélysége 13 cm, a kisebbé 35 cm. Valószínűleg az említett épület építé
sénél használt gerenda nyoma. 
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M 6 (baloldal) a római falon : 
R 2. É)gési réteg. Habarcstörmelékkel kevert égett agyagréteg, középkori cseréptöredékekkel. 

8—10 cm. 
G 3/a íteletek 142 cm mélységben: 

a) Szürke, erősen szemcsés anyagú, elnagyolva korougolt cserépfazék perenjfc. 
(18. kép. 6.) 

b) Cserép-, faszén- és téglatöredékek. 
175—242 cm mélységben : 

a) Római peremes téglatöredékek. 
b) Középkori cser ép töredékek. (Fehér alapanyagú, durva, szemcsésfelületű, 

kívül füstölt, hornyolással díszített fazék töredéke. Érdes felületű, világos
szürke fedő darabja. (18. kép. 4.) Világosszürke gyertyatartó, peremén 
erősen füstölődve (18. kép. 5.) Világosszürke, világossárga és barnássárga 
peremdarabok. Barnásszürke alapanyagú, világosszürke festésit füles-
bögre töredéke stb.). 

c) Középkori téglatöredékek. 
d) Elrozsdásodott vasalás. 
e) Elszenesedett állati csontok. 

3 m mélységben a fal tövében : 
a) Bélyeges római tégla töredéke. S V P DVX [(Frigeridu)s v(ir) p(erfect-

issimus) dux.] (14. kép.) 
b) Középkori cser ép töredékek. (Sötétszürke, sárgásszürke és fehéres rücskös

felületű peremtöredékek stb.) 
c) Középkori téglatöredékek. 

M 7 0.1. 
130 cm temetkezési réteg. 

R 1. Agyagos föld égett vályogdarabokkal, fapernyékkel és tégladarabokkal. 29 cm. 
R 2. Agyaggal kevert földréteg, benne kőtörmelék és elszórtan jelentkező égett fapernyék. 

68-, 143 cm. 
íteletek : a) Középkori cserép töredékek. (Fehéres és szürkésbarna töredékek, felületükön 

hornyolással.) 
b) Padlóburkoló tégla töredéke, mélyített körvonallal ábrázolt sas képével. 

(13. kép.) 
R 3. Földdel kevert agyagréteg római habarcstörmelékkel és kövekkel. 62 cm. 
R 4. Sóderes középkori vakolatmaradék, amely kb, 50 x 50 cm területen a kutatóárok falára 

tapad. 
M 8 G 9. 

140 cm temetkezési réteg. 
R 1. Agyagos földréteg, benne római habarcs- és téglatörmelék. 
M 9 G 6. 
R 1. Bolygatott törmelékes fekete föld. 104 cm. 

Deletek : a) Kályhacsempe. Alapanyaga szürkésszínű, belseje világoszöld zománccal 
van bevonva. (18. kép. 7.) 

b) Téglaszínű alapanyagú tálfenék, belseje almazöld zománccal bevonva. 
(18. kép. 8,) 

c) Vasgolyó. Átm.: 9 cm. 
R 2. Agyagos réteg elszórt törmelékkel. 24 cm. Talajszint alatti 119 cm-nél 1—2 cm-es égési 

réteg. » 
R 3. Agyagréteg. 2—3 cm, valószínűleg Dunakiöntés. 
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18. kép. — A különböző rétegekben talált cserépedények és kályhacsempék. 1:4. 



R 4. Fekete humusréteg. 27 cm. 
M 10 G 10. 
R 1. Újkori törmelékréteg. 70 cm. 
R 2. Kevert földréteg. 55 cm. 

Lelet : Középkori téglatöredék. 
R 3. Agyagréteg. 53 cm. 
R 4. Habarcs, kő- és fapernyével kevert földréteg. 181 cm. 

Leletek : a) Kályhacsempék. Téglaszínű, belül világoszöld zománccal borított tölcséres 
alakú darabok. (18. kép 12, 19. kép.)Hengerestestű, talpuk felé keskenyedő, 
téglaszínű kályhacsempék töredékei. (18. kép 11., 19. kép.) Téglaszínű, 
tálalakú, belsejükben díszített (18. kép. 15., 16., 20. kép) és szürke, belül 
fehérre meszelt négyszegletes szájnyílású, kerek fenékrészű darabok 
töredékei. 

b) Középkori cseréptöredékek. Szürkés-fehér alapanyagú, belül fényes fekete 
zománccal borított nagy tál töredékei. (18. kép 13.) Szürkére füstölt külső 
felületű, belsejében sötétbarna, sűrűbb részein fekete fényes zománccal 
borított nagy fazék darabjai. (18. kép 10.) Fehéres és barnásszürke, részben 
okkersárga zománccal befuttatott fazékperemek. (18. kép 17—19.) Tégla
színű töredékek, belsejükben világoszöld zománccal. Fehér, néhol szürkére 
füstölődött, belsején gesztenyebarna zománccal borított fülesfazék töredékei, 
a fül alatt kerek ujjbenyomással. (18. kép 14.) Szürkésfehér, erősen füstölt 
alapanyagú, belső részén olajzöld zománccal borított nagy fazék töredéke. 
Világossárga, zöldzománcos korsó vagy fazék alsó része. Szürke korsónyak 
szűrőlyukkal (18. kép 21.); durva szürkéssárga fazék töredékei füstölődve. 

c) Vasalás, vasdoboz sarka, vaspatkó és balta, melyekre famaradványok 
rozsdásodtak. 

d) Paszénmaradványok. 
e) Bronz gyertyatartó. 

M 11 G 11. 
R 1. 127 cm mélységig meszesgödör törmelékkel kitöltve. 
R 2. 30 cm fekete földréteg sírokkal. 
R 3. Fekete földrétegbe ágyazott, szabálytalanul elhelyezett kövek. Közöttük peremes 

római téglék. 43 cm. 
R 4. Fekete hamu és fapernyékből álló égési réteg, 1—2 cm. 

19. kép. 20. kép. 
Kályhacsempék a 10, sz. gödörből. Kályhacsempe. 



R 5. Kevert homokos, agyagos földréteg cseréptöredékekkel. Elszórtan állati csontok. 22 cm. 
Leletek: a) Kelta cseréptöredékek. Vastag világosszürke edény faldarabjai, két kis 

töredék, valószínűleg tál darabjai, világosszürke anyagból, besímított 
vonalakkal díszítve. (18. kép 23.) 

b) Egyéb cseréptöredékek. Jól kiégetett, apró szemcsés feleletű, korongon 
készült sötétszürke nagy korsó pereme. (18. kép. 22) Szürke, füstölt, hor-
nyolással díszített fazéktöredékek. 

M 12 G 11. 
R 1. Meszesgödör, törmelékkel kitöltve. 127 cm. 
R 2. Kevert földréteg. Elszórtan fapernyék, elszenesedett fadarabok. 
M 13 G 13a, G 13. 
R 1. Újkori törmelékes réteg. 66—76 cm. 
R 2. Csontokkal kevert fekete föld. 155 cm. 
R 3. Római habarcsos, törmelékes fekete föld. 75 cm. és 152 cm. 
M 14 G 12. 

Kevert föld beszórt csontokkal. "120 cm. 
R 1. Római habarcsos, törmelékes föld. 10—45 cm. 

A bástya szélénél a habarcsos réteg 45 cm, alatta az alábbi rétegek. 
R 2. Égési réteg. Őrölt téglaporral kevert habarcsréteg földdel keverve. 8 cm. 
R 3. Fekete földréteg égett fapernyékkel. 10 cm. 
R 4. Földdel kevert égetett habarcsréteg. 6 cm. 
R 5. Fekete földréteg. 11 cm. 
R 6. Fekete fapernyés égési réteg mésznyomokkal. 1—2 cm. 
R 7. Fekete humuszréteg. 85 cm. 
M 15 G 12. 

Fal struktúrája. 
Igazán bedobált kövek. 75 cm. 
Vakolatba rakott soros falazás. 90 cm. 

M 16 G 19. 
R 1. Meszesgödör törmelékkel kitöltve. 279 cm. Benne cserép töredékek. 

Leletek : a) Világossárga fazék pereme és alsó része. Sötétszürke peremdarab. Körül
belül három darab grafitos szürke fazék számos töredéke, közöttük két 
bélyeges perem. (18. kép 26., 27.) Sárgazománcos cserepek, 

b) Kályhacsempe töredékek. Félhenger alakú szürke, grafitos csempe töredéke. 
Nyílásánál négyszegletes, fenékrészén kerek, szürke kályhacsempe töre
dékei. Zöldzománcos, szegletes kályhacsempe kis darabja. Két figurális 
díszü szürke, négyszegletes kályhacsempe töredékei, az egyiken lovas 
harcos alakja vehető ki, (21. kép.) 

c) Üvegedény alja, 
d) Barnazománcos orsó gomb (?), 

R 2. Kevert, tömör, fekete földréteg. Megmunkált római kőtöredékekkel és egy feliratos 
töredékkel, amelyen betűnyomok, például egy V betű szárai láthatók, 16 cm, 

R 3. Római habarcsos törmelék, falazat nyomaival, 26 cm, 
M 17 G 17. 
R 1. Meszesgödör törmelékkel kitöltve. 275 cm mélységig. 
R 2. Kavicsos, habarcstörmelékes, fapernyés agyagréteg, átszivárgott mészlé nyomaival, 

•59 cm. 
M 18 G 18. 
R 1. Újkori bolygatott törmelékréteg. 87 cm. 
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R 2. Sírréteg 130 cm. 
R 3. Agyagos földbe ágyazott kövek és törmelékek egy feldúlt kemencéből. 
R 4. Égési réteg (a feldúlt kemence padkája). 

Égési réteg al.só határa a talajszinttől 267 cm. 
A kövek felső határa « « 232 « 
A padka mélysége « « 267 « 
A padka szélessége 90 « 
A kövek alatt törmelék a feldúlt kemencéből. 

M 19 G 15. 
R 1. Sírréteg. 196 cm. 
R 2. Római habarccsal kevert fekete földréteg. 104 cm. 

21. kép. 
Lovas vitézt ábrázoló kályhacsempe 

töredékei. 
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17. kép. — Az Eskü-téri római tábor déli oldalának feltárása. — Metszetek. 
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V I L M O S B E R T A L A N 

EXCAVATIONvS AT T H E ROMAN CAMP OF P E S T IN 

SUMMER 1944. 

The Archaeological Institute of the City 
of Budapest excavated in Summer 1944 next 
to the Church of the Inner Town (Belvárosi 
templom) a south-eastern fan-shaped corner 
tower as well as a southern horse-shoe 
shaped bastion tower of a Roman camp 
belonging to the period of Diocletian, that 
was already partly laid open by Lajos Nagy 
in 1932. The excavations took place under 
difficult circumstances on a terrain that had 
been spoilt by a cemetery and by 
medieval and modern walls. Of the fan-
shaped corner tower, only the parts below 
the Roman level remained. The width of the 
walls is about 3 in, the depth of the foun
dation walls 146 cm. Up to 70—-75 cm, there 
is an irregular walling without cement, then 
comes 76 cm close walling bound with 
mortar. The reason for the demolition of the 
Roman tower was a wall fragment belonging 
to a medieval building lying next to the 
tower and partly built over it. The examina
tion of the different layers, of the graves 
and the sherds date it to the period before 
the middle of the X l l l t h century. The sout
hern wall of the camp could only be dated on 
the basis of the change of the strata, its 
stones were used when the Romanesque 
predecessor of the Church of Inner Town 
had been built, as is indicated by the fragment 
of the Romanesque sanctuary in the crypt 

of the Church, on the wall of which we have 
found traces of Roman mortar. The direction 
of the wall of the camp is shown by a horse
shoe shaped bastion tower excavated under 
the foundation walls of the former southern 
Gothic side entrance of the Church, which 
Ave have laid open in 281—372 cm depth in a 
demolished state. Its dimensions and shape 
are the same as those of the remains of the 
western horse-shoe shaped fortified tower 
of the camp, the width of the walls being 
3 m, the inner arch of the tower a slight 
curve. The walling and the depth of the 
foundation walls are the same as those of 
the fan-shaped corner tower. The part of 
the horse-shoe-shaped tower above the Ro
man level is the Rastern side wall, where the 
remains of the stairs of the bastion-gate are 
visible too. Here we see over the foundation 
wall 75 cm. irregular walling without cement, 
then 90 cm walling bound with mortar. The 
wall traces (about 1. m. wide) laid open 
along the wall of the camp point to the 
earlier period of the latter. 

So, on the basis of these excavations and 
of those of the year 1932 we are able to 
reconstruct the ground plan of the camp 
which was roughly rhomboidal. Its inner 
dimensions were 84—86 m with fan-shaped 
comer towers :n the four corners and two 
horse-shoe shaped bastions on its side walls. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — The excavation of the southern side of the Roman camp at Eskü-square. 
Pig. 2. — The excavation of the south-eastern corner-tower of the Roman Camp at Eskü-Square. 
Fig. 3. — The south-eastern fan-shaped corner-tower of the Roman camp at Eskü-square. 
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Fig. 4. — The south-eastern fan-shaped corner tower of the Roman camp at Eskü-square. 
Fig. 5. — The south-eastern fan-shaped corner tower of the Roman camp at Eskü-square. 
Fig. 6. — Strata in the pit G. 1. 
Fig. 7. — A grave in the immediate vicinity of the medieval wall-fragment. 
Fig. 8. — The fragment of an earthen vessel with a cross-stamp at its bottom, belonging to the 

period of Árpád. » 
Fig. 9. — The fragment and the lower part of an earthen vessel with a cross stamp at its bottom, 

belonging to the period of Árpád. 
Fig. 10. — Earthen vessel belonging to Early Middle-Ages. 
Fig. 11.— The foundations of the fan-shaped tower. 
Fig. 12. — The branching off of the Roman camp-wall from the fan-shaped corner tower. 
Fig. 13. — The fragment of a medieval brick belonging to the flooring. 
Fig. 14. — The fragment of a Roman brick with stamp. 
Fig. 15. — The inner arch of the horse-shoe shaped Roman toiver excavated under the southern 

side entrance of the Church of the Inner Town. 
Fig. 16. — Wall fragment belonging to the horse-shoe shaped Roman tower excavated in front of 

the southern side entrance of the Church of the Inner town. 
Fig. 17. — The excavation of the southern side of the Roman camp at Eskü-square. Profiles. 
Fig. 18. — The earthen vessels and Dutch tiles found in the different layers. 1 : 4. 
Fig. 19. — Dutch tiles from pit No. 10. 
Fig. 20. — Dish-shaped Dutch tiles from pit No. 10. 
Fig. 21. — The fragment of a Dutch tile representing an equestrian. 
Fig. 22. - The ground plan of the Roman camp at Eskü square. 
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Fülbevaló 
a 12. 
sírból. 

1943 nyarán a székesfővárosi Régészeti és Ásatási Intézet Budapest keleti 
határában, Rákoson 38 sírt tár t fel. FY sírok a rákosi gyakorlótér északi részét 
szegélyező terrasznak a Zápolya-u. és az ejtőernyős torony vonalában beugró 
lapos domb hátán jöttek napvilágra. K torony építésével kapcsolatos csatornázás 
alkalmával 1943 júliusában munkások találtak rá az első csontvázra. Varsa János 
építész jelentésére a székesfővárosi Régészeti és Ásatási Intézet vezetője, Nagy 
L,ajos központi igazgató megbízásából alulírott ment ki a helyszínre. 

A munkások a csontvázra a koponyánál találtak rá s Varsa János közbe
lépésére tovább nem bolygatták. A sírgödör, kitisztítása után, 2x0*53 m 
nagyságú, nagyjában NY.-K. irányú (É., illetve D. irányba 20° eltérés), 
hosszúkás, téglalapalakot mutatott . A sírban, a felszíntől 1*45 m mélységben, 
fejjel NY. felé egy férfi kinyújtott, jó fenntartású csontváza1 feküdt (1. kép). 
Két kar szorosan a test mellett ; a kézfej tenyérre volt fordítva. A csontváz 
hossza (a sírban saroktól mérve) 1*69 m volt, vállszélessége : 45 cm. A tetemet 
közvetlenül a homokos talajba temették el. Halotti lepelnek sem találtuk nyomát. 

A csontváz baloldalán, a bal alsókar és a bal felső lábszárcsont hosszában 82 cm hosszú, egyélű, 
de alsó egyhetedében fokéllel rendelkező görbe pengéjű, egyenes keresztvassal ellátott vas 
szablya feküdt. Részletes adatai : a penge hossza (a keresztvastól mérve) 70 5 cm. Szélessége 
a keresztvasnál 3'2 cm; lefelé alig észrevehetően keskenyedik. A keresztvas 8-6 cm hosszú. 
Szárait két párhuzamos gyűrűs szalag tagolja. Két vége háromszögalakban kiszélesedik. 
Középső részén, a penge hossztengelyvonalában egy-egy kis háromszögalakú tüske jelent
kezik. B kiszélesedő felület közepét kerekfejű szeg foglalja el, amelyen ezüstözés nyomai 
vehetők*ki. A pengerésszel ellenkező irányba hajló markolat 9-8 cm hosszú. Felül egyenesen 
végződik, alsó részén kerek szeglyuk látható. A fahüvely elkorhadt maradványai a szablya 
körül feküdtek, részben rátapadtak. Hüvelyvereteket nem találtunk. A bal alsó lábszárcsont 
mellől durva anyagú, összeroppantott agyagedény darabkáit emeltük kí. 

V, sír honfoglaláskori jellegét a mellékletek biztosítják. Szablyánk jellegzetes keresztvas
formájának megfelelőjét nem találjuk meg a honfoglaláskori fegyverek sorában. Hampel 
második csoportjában (Alterthümer. I. 199 sk.) találkozunk ugyan az enyhén hajló vagy egészen 
egyenes pengéjű szablyák között egyenes keresztvassal rendelkező példányokkal is (pl. Hampel, 
i. m. I. 481., 482. képek), de ezeknél a keresztvas igen rövid és a jellegzetes gombban végződik. 
A rákosi darabbal honfoglaláskori szablyáink közül még a Hampelt ól az első csoportba sorolt 
demecseri szablyák2 keresztvasa mutatja a legközelebbi rokonságot. A keresztvas végei ezeknél 
is kiszélesednek és a penge hossztengelyében —- csak az 1. számúnál — tüskeszerű nyúlványok 
jelentkeznek. A keresztvas azonban jóval rövidebb és zömökebb formát mutat. A legnagyobb 

magyarság a régészet megvilágításában. (Századok. I,X1X. 1935. 394 1.) 
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: 

figyelmet érdemli viszont a Mimiszinszk környéki Srotski lelőhelyről előkerült szablya,3 amely
nek figurális ezüstlemezekkel díszített bronzból öntött keresztvasa a rákosi példány minden 
formai sajátosságával rendelkezik. E VIII. századi darabnak az ismeretében felvethető annak 
a lehetősége, hogy a lefelé hajló és gombban végződő keresztvassal rendelkező szablyák mellett 
az egyenes, végeinél háromszögalakban kiszélesedő keresztvas típusa is használatos volt már 
a honfoglalás első szakaszában, illetve a levediai korszak utolsó periódusában. Az itt felmerülő 
problémákkal, valamint a rákosi temető közelében, a Mexikói-úti hon foglaláskori sírban elő
került viking karddal4 való összevetésből adódó kultúrtörténeti összefüggésekkel a sírmezőről 
készülő monográfiában kívánok behatóbban foglalkozni. 

E sírlelet alapján a Régészeli Intézet rendszeres ásatást kezdett. A 2. sz. sír az előbbitől 
9 m távolságra északra került elő. Tájolása és mélysége az' 1. számúéval teljesen azonos volt. 
Az l ' 90xO57 m nagyságú hosszúkás, téglalapalakú sírgcdörben kinyújtott féificscntváz feküdt 
fejjel NY.-ra. A váz részben bolygatott volt. A koponya a jobb alsó karcsontra volt dobva. 
Szorosan a test mellett kinyújtott jobb karjának kézfeje egy vasszablya markolatán nyugodott. 
E kard pengéje a lábszárak alatt ferdén át volt fektetve. Három nagyobb darabba törve szedtük 
ki. E töredékek hossza 61 cm. A penge enyhén görbül s egyélű. Keresztvas hiányzik. A bal 
medencecsont mellett vaskés feküdt. A bal alsó lábszárcsont mellől durva agyagedényt emeltünk 
ki, amelyet a kardpenge, részben elfedett. A lábsarkok alatt egy háziállat két lábszárcsontja 
feküdt, míg lapockája a lábujjak előtt került elő. 

E két sírban megfigyelt rítusból már most kiemelhetjük a két szablya elhelyezési módját. 
Ismert honfoglaláskori szablyáinknak sajnos csak egy kis hányada került elő gondosan meg
figyelt ásatásból. Az aránylag kevés felhasználható anyagból is azonban világosan kitűnik, 
hogy a szablya elhelyezésénél kétféle ritus dominált. (V. ö. Szendrey A., Etnographia. XXXIX. 
1928. 23. 1.) E fegyvert a halottnak vagy a jobb-, vagy 
pedig a baloldalán helyezték el párhuzamosan a testtel, 
hegyével a lábfej felé irányítva. (A kisebb eltérések fel
sorolásától e helyen eltekinthetünk.) Egyazon temetőben 
is előfordult mind a két sírritus (pl. Bezdéd, 4. és 10. sír: 
Jósa, Arch. Ért . 16. 1896. 394. és 402 11.). Mindössze 
egy-két példáját ismerjük annak, hogy a szablya a mellen 
keresztülfektetve feküdt. (Szőke B., Folia Archaeologica. 
III—-IV. 1941. 218. 1. és II Lt., D. kép.) 

Ujabban Uno H árva vizsgálódásai nyomán (Die re-
lig. Vorstellungen d. altaischen Völker. 1938. 348 sk. 11.) 
a magyarság túlvilági elképzelésével próbálták magyarázni 
a jobboldali kardmellékleteket.5 E vélemény szerint a 
magyarság a halálon túli létet a földi élet tükörképének 
képzelte el, ahol minden ellenkező előjellel érvényes, 
így többek között a »másvilágon« a harcos nem a bal
oldalán, hanem jobboldalt viselné fegyverét. E hiedelem
nek kétségtelenül megvannak a nyomai az euráziai 
nomádoknál ; azonban ha élt is a magyarság körében, 
a régészeti anyag tanúsága szerint nem volt általános. 
Mert azt a véleményt, hogy a szépszámú baloldali 

3 Fettich N., A honfoglaló magyarság fémművessége. Arch. Hung. 
XXI. 1937,61 1. és XXXI. tábla. 

4 Nagy L., Pest város eredete (Tanulmányok Budapest Múltjából. 
III. 1934. 14 sk. 11. és 3. t.). —Fettich N., A honfoglaló magyar
ság fémművessége 196—7 11., CXI. t. — László Gy., Budapest 1. kép . 
története. I. 1942. 799 1. és CXI^VI. t., 1. kép. 

s László Gy., A honfoglaló magyar nép élete. 1944. 468 sk. 11. Az 1. szamu sir a honfoglalás korából. 
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fegyvermellékletes sírok halottjai mind balkezesek voltak a földi életben, a túlvilágon 
következéskép jobbkezessé váltak, a hon foglaláskori síroknál úgy hiszem nem lehet elfogadni. 
F, különböző sirritusok véleményem szerint sokkal inkább a honfoglaló magyarság különböző 
népi elemeivel hozhatók kapcsolatba, amelyeket régészeti alapon már Nagy Géza próbált 
széjjelválasztani. (Arch. Ért. 12. 1892. 310 sk. 11.). 

A rákosi honfoglaláskori sírok az ejtőernyős toronytól északra, az említett dombhát 
középső részét foglalták el. A további ásatások folyamán ezek között és körülöttük egészen 
a dombhát pereméig avarkori sírok jöttek napvilágra. A régészeti tényállás világosan beszélt. 
A VIII. századtól kezdve használt, de már jóval a honfoglalás előtt felhagyott avarkori temető 
közepébe a X. század folyamán néhány harcos temetkezett. Hasonló jelenséget már ismételten 
megfigyeltek. Budapest területén ilyen későbbi betemetkezés előfordult Csepel szigetén is. 
Legismertebb példája pedig a győri Téglavető-dűlő menti nagy avarkori temető, amelynek 
nyugati és északi szélén honfoglaláskori sírok jelentkeztek, sőt egy esetben a rátemetkezés is 
felismerhető volt.6 

Megjegyezhetjük még, hogy Budapest területén eddig is egyesével vagy párosával 
fordultak elő honfoglaláskor! sírok.7 Egyedül a csepelszigeti női sírok engednek már most egy 
népesebb temetőre következtetni (Említi : László Gy., i. m., 798 1. és 118. jz., CXVII. t.). 

A rákosi avarkori sírmezőnek 36 sírját tártuk fel. Ezen aránylag kisebb temető széleit 
K., D. és NY. irányban több kutatóárokkal körülhatároltuk. ÉNY. irányban a temető szélére 
épült fabódék megakadályozták a kutatást. Alattuk még rejtőzhet pár sír. Közvetlenül a bódék 
mögött húzott árkok azonban már negatívak voltak, temetőnk tehát ebben az irányban sem 
húzódott messzire. A sírok az említett terephullám felső, lapos részét foglalták el s a lejtőkre 
nem terjedtek át. 

Az avarkori sírok már tájolásukkal (ÉNY.-DK.) is elütöttek a honfoglaláskori sír
csoporttól. Elhelyezkedésük soros temetkezést mutatott, ezen belül azonban a csepelszigeti,8 

üllői,9 továbbá a jutási, ösküi10 és gátéri11 sírmezők példájára, szabálytalanul elhelyezkedő 
sírcsoportok szerepeltek. A sírok különböző mélységben feküdtek. A dombhát közepén 1*40— 
1 *50 m, míg a pereméhez közelebb 2—2*50 m mélységben. A középső és a szélső csoportok nagy 
nívókülönbségét Rákoson részben az a körülmény magyarázza, hogy a dombhátat az ásatás előtt 
planírozták s ekkor vagy y2 métert leszedtek a földszintből. így is megmarad azonban teme
tőnknek az a jellegzetessége, hogy a sírok a középponttól a szélek felé mind mélyebbek lesznek, 
— egy olyan jelenség, amelyet különben már Kada Elek megfigyelt Gátéren (Arch. Ért . 26. 
1906.361.1.). 

A sírok nagyobb része sajnos, bolygatott volt. Ezek között két csoportot különböztet
hettünk meg. Egy részüket nem sokkal az eltemetés után rabolták ki. Az ilyen teljesen szétdúlt 
sírüregben néhány csonton kívül csak ritkán találtunk néhány ottfelejtett bronzdíszt. A sírok 
másik részét az 1920-as években bolygatták meg, amikor lövészárkokat ástak ezen a területen. 
A kincskeresés láza ez utóbbi esetben alig jutott szóhoz. A katonák megelégedtek az útjukba 
eső csontok kidobálásával s tovább nem turkáltak. Leggazdagabb sírjainknál a csontváz felső 
része került egy ilyen árokba s a medencetájéktól lefelé így szerencsésen megőrződtek. 

6 ílörzsönyi A., Arch. Ért. 24. 1904. 16 1.-— Acontinuitasra értelmezte ezt Pleidell A., A magyar várostörténet első 
fejezete (Századok. IyXVIII. 1934.) 182. 1. — Helyes értékelésüket adja FettichN., Győr története a nép
vándorláskorban. 1943. 145. sk. 11. 

7 Farkasréti temető : Jelentés a M. N. M. 1909. évi állapotáról, 45̂ —7 11. László Gy., Budapest Története. I. 
1942. CXIJV. és CXXXV. 2. — Pestszentlőrinc : László Gy., i. m.,T. 799 1., és CXI/VT. t., 8—10 ; CXXXVIII. 
t., 2. kép. — Mexikói-út : I^ásd föntebb 4. jz. —Testvérhegv : Garádv S., Tanulmányok Budapest Múltjából. 
IV. 30—33 11. és Budapest Régiségei. XIII. 1943. 246 sk. 11. — Rákospalota: Hampel, Ujabb tanulmányok. 
192—193. 11., képpel. 

8 I,ásd rövid jelentésem : Budapest Régiségei. XIII. 1934. 365. 1. 
9 Horváth T., Arch. Hung. XIX. 1935. I. melléklet. "/ . 
íoGy. Rhé-N. Fettich, SKYQIKA. 4. Prag. 1931. 9—10 11. és 1., 2. képek. 
i l Kada E., Arch. Ért, 26. 1906. 361 1. 
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Az érintetlen és a húszas években megbolygatott sírok is azonban elégséges anyagot 
szolgáltattak a temetkezési szokások megfigyelésére. Összefoglalóan erről a következőket 
mondhatjuk. Az érintetlen sírokban a kinyújtott csontváz fejjel ÉNY.-nak feküdt, szorosan 
a test mellé zárt karokkal (pl. 21., 29. számúak.). Három esetben (13., 15., 19. sz. sírok) 

kettős temetkezésre lehetett következtetni.12 Az 1., 3., 7., 11., 28., 29., 30., 
31., 32., 33. sz. sírok kivételével általános volt a fakoporsós temetkezés. 
Több esetben a fakoporsó formáját és méreteit is meghatározhattuk. 
A 25. sz. sírban pl. 1 Í/%—2 cm vastag, ferdealakú deszkakoporsó foglalt 
helyet. Magassága 47 cm, míg szélessége felül 73 cm, alul 53 cm volt. 
Hosszát 1*90 m-nek mértük. Bitérő formát és méretet mutatott a 36. sz. 
sír koporsója a láb felé elkeskenyedő s középütt kissé befelé ívelő alakjával. 
A koporsófal i t t is ferde, lefelé elkeskenyedő volt s ugyancsak ferdefalú fedél 
zárta le13. A koporsók anyagául egy fenyőfajtát (valószínűleg Pinus cembra) 
és bükkfát (Fagus silvatica) használták14. A fakoporsós sírokban azonkívül 
több helyen vastag, néhol 15—20 cm-re. terjedő hamu és égési réteget 
találtunk15. E szénmaradványok faanyaga Hegedűs meghatározása szerint 
tölgyfa (Quereus.) és a ri tkábban előforduló16 kutyabenge (Frangula 
alnus) volt. 

A mellékletek elhelyezésének és e temető kultúrájának illusztrálására 
két sír részletesebb leírását adom. 

25. sz. sír. Deszkakoporsóba temetett férficsontváz, fejjel ÉNY. felé. 
A koporsó méreteit föntebb már megadtuk ; a sírüreg ennél pár cm-rel volt 
nagyobb. A sírfenék — 2*60 m mélységben került elő. A deszkakoporsó 
felett 10—15 cm vastag égési sáv húzódott. A csontváz a lábszáraktól felfelé 
fel volt dúlva. In situ találtuk a jobb és a bal felső lábszár külső oldalán 
egy-egy kisszíjvéget s a jobb lábfej mellett egy befelé döntött durva 
agyagedényt. A jobb medencecsont fölött került elő a paizsalakú öv veret 
(2. kép, 6. szám fordítva hozza), míg 3 patkóalakú lyukvédő lemez a bal 
medencecsont alatt feküdt. A többi mellékleteket a sír felső végében 
összedobálva találtuk. E hiányos fegyverövgarnitxira darabjait 2. képünk 
mutatja be. A 2., 4. és 7—11. számú darabok kivételével, amelyeket 
keskeny préselt bronzlemezből vágtak ki, a többi mind. bronzöntvény. 
E fegyveröv ékessége a három áttört, aranyozott griffes veret. Mindhárom 

méretei azonosak, a símaTé^keretteTegyutt : 5-2 x 3-2 cm. E griffes övdíszeket az anyagspórolás s a 
nagyobb darabok könnyebbé tétele végett üregesen öntötték17. A griffek teste és a keret poncolt. 
A poncolást még a negatív öntő mintában végezték el. Griffes vereteink a legapróbb részletekbe 
menő egyezést mutatják a mosonmegyei csúnyi sírmező 54. számú sírjának egyik griffes 
övdíszével.18 Nagyságuk is azonos, úgyhogy a rákosi és a jelzett csúnyi griffes övveretek közös 
öntőmintára vezethetők vissza. A csúnyi 54. sz. sír két másik, griffes övverete valamivel nagyobb s 
valószínű, hogy ugyanezen temető 127. sz. sírjának'azonos méretű griffes vereteivel már helyben 

12 Ket tős sírok előfordultak más avarkori temetőben is. Néhány példa : J u t á s : 47., 54. sírok. — Üllő és Kiskőrös : 
Horváth T., i. m., 54. 1. — Győr ": 38., 44., 49., 106., 545., 562. sírok {Börzsönyi A., i. m., 1902. 18, 128 11.; 
1906. 28 és 3011.) .—Gátér : Kàda E., i. m., 362—3 11., s tb . 

13 A rákositói eltérő koporsóformákat figyelt meg Horváth T. Üllőn és Kiskőrösön (i. m. 55 1.) •'-',"• 
14 A faanyag megvizsgálását felkérésemre Hegedűs Ábel egyetemi tanársegéd volt szíves elvégezni. I,ásd 

beszámolóját : Botanikai Közlemények. Xlyt. 1944. 3—5 füzet. 
is Azonos megfigyelést tet tek az őskiji t eme tőben : Gy. Rhé—N. Fettich, i. m., 10 1. — Csallánv D. a kun

szentmártoni 7. sz. sírban (A kunszentmártoni avarkbri ötvössír. Szentes. 1933. 4 1.). — Horváth T. is »szén
nyomokat« talált több vázon (56 1.). 

16 Jelenleg fővárosunk környékén csak a budai hegyekben található. 
17 E technikai eljárásról részletesen ír N. Fettich, Bronzeguss u. Nomadenkunst ( 2 K Y 0 I K A 2. 1929.). 491. 
18 N, Fettich, i. m., VI. t., 10. kép és 26 1. — V. ö. még : / . H amp el, Alterthümer. I I I . 126. t. 

3. kép. 
A 28. sír 
bolygatott 
csontváza. 
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készült. A rákosi és csúnyi példányokkal technika és stílus tekintetében rokonok a baranya
megyei Eilend 1. számú temető 4. sz. sírjának áttört griff es övveretei. (Publikálatlan, a Baranya
megyei Múzeumban.) Megjegyezhetjük még, hogy a rákosi 25. sz. sír paizsalakú csüngős övverete 
is előfordul a csúnyi 54. sz. sírban s ez utóbbi pedig technikára, nagyságra és stílusra megegyezik 
a mosonszentjánosi 27. sz. sír hasonló darabjaival. (Fettich N., Az Orsz. Magy. Rég. Társ. Bvk. 
II . 1923—26. 170. 1. és VI. t., 3 . - 4 . képek.) 

28. sz. sir. BNY.—DK. irányú. Koporsó nélkül eltemetett, kinyújtott női csontváz 
feküdt a 2*05 m hosszú, 1*55 m széles és 2*10 m mély sírgödörben. A csontváz és a mellékletek 
elhelyezkedését 3. képünk mutatja. A csontváz csípőtől lefelé bolygatatlan volt, míg felső részét, 
valószínűleg a húszas években lövészárok ásása alkalmával, kidobálták. Az övdíszítmények 
azonban szerencsére teljes számban és eredeti elrendezésükben voltak megfigyelhetők. A medence 
közepén feküdt a bronzcsat. Bttől jobbra és balra egy-egy 1*9 cm átmérőjű, köralakú pityke 
jött napvilágra balrafutó, fejét hátravető oroszlán alakjával. Két másik azonos darab a medence
csont alatt, ábrázolásával lefelé fordítva került elő.19 A 8*7 cm hosszú, kétoldalas nagyszíj véget 
a bal felső lábszáron kívül, szorosan a medencecsontok mellett találtuk. Blőoldalát egymás 
fölött váltakozva jobbra, illetve balrafutó oroszlán alakok díszítik, hátoldalán pedig hármas 
levélben végződő indák ismétlődnek egymásfölött ötször. B darab megfelelője az övdíszek 
sorában az egyik 4*7 cm hosszú kisszíjvég baloldalt, az alsó kar és a medencecsontok között 
került elő ; ezen keresztbefektetve egy vas ártű feküdt. Két másik, az előbbivel azonos kis
szíj véget, oroszlános oldalával lefelé fordítva, a medence alatt találtunk meg.20 Valamennyi 
darab öntött és aranyozott, kivéve az egyszerű, minden díszítést nélkülöző csatot. A nagy
szíj vég mindkét oldalán az aranyozott háttér poncolt. (4. kép.) 

B garnitúra jellemző darabjai a medaillonba foglalt, fejét hátrafordító oroszlánalakos 
övdíszek. Ilyen korongformájú s állatábrázolást tartalmazó övdíszek gyakoriak az avarkori 
emlékanyagban.21 Találkozunk velük Gátér (Kun-Kisszállás),22 Szirák (Nógrád vm.)23 sírmezői
ben, míg nyugat felé a Duna mentén (Győr)24 eljutnak az avar birodalom nyugati határterü
leteire (Margarethen am Moos.)25 Újabban a baranyamegyei Nagypall 1. sz. sírmezőjének 
32. sz. sírjából került elő négy darab.korongos övveret, fél-griff ábrázolással (Publikálatlan; 
Dombay János szívessége folytán hivatkozhatom e darabokra.) 

B korongos ruhadíszeken gyakran szereplő oroszlán vadász jelenetből kiszakított állat
alak. A magyarországi avarkori emlékanyagban a teljesebb ábrázolás nem maradt fenn. A bol
dogi és nagysurányi nagyszíj végek26 egészen más felfogásban variálják ezt a témát.27 Ismeretesen 
mind az iráni-szasszanida, mindpedig a görög-római művészet kedvelt ábrázolása volt az orosz
lánvadászat azon pillanatának megörökítése, amikor a sarokba szorított királyi fenevad a halálos 
döfést kapja. A hátravetett fejű állat még egy utolsó, kétségbeesett kísérletre szedi össze minden 

19 3. képünkön a medence fölött talált véreteket fekete foltokban, míg a medence a la t t .fekvő darabokat kör
vonalakban ábrázoltuk. 

20 A jobb kézfej mellett még egy kis vaskés töredékeit szedtük fel, a bal lábfej külső oldalánál pedig egy durva 
agyagedényt. I£z utóbbi mellett szárnyasok csontjai feküdtek. 

2i I^ásd Fettich, Bronzeguss u. Nomadenkuns t 28 1. közölt összeállítását. 
22 Kada E., Arch. É r t . 26. 1906. 142 és 143 11., 6—7. képek. — Felvinczi Takács Z., Arch. Ér t . 42. 1928. 144 1. 

67. kép. — N . Fettich i. m., 30 1., 1 jz. 
2 3 / . Hampel, Altérthümer. I I I . 1982. kép. Az elmosódott rajzú állatalak ugyancsak oroszlán. 
24 Börzsönyi A., Arch. Ér t . 26. 1906. 309 1., 2. kép. — Fettich N., Győr története a népvándorláskorban. X X I X . 

t., 2.—8. képek. 
25 L. Nischer—Falkenhof, Awarische Gräberfunde v. Margarethen am Moos (M. A. G. I ,XV. 1935.) 39 sk. IL, 

I X . t., 8. kép. 
2 6 / . Hampel, Altérthümer. I . 643., 644. képek. 
27 A mosonszentjánosi temető 206. és 210. sz. sírjából előkerült ábrázolásokon (említi : N. Fettich, Bronzeguss u. 

Nomadenkunst . 36 1., 4. jz. és A honfoglaló magyarság fémművessége. 22 1.) Fet t ich N. szíves szóbeli közlése 
szerint nem szerepel oroszlán. 
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erejét, hogy sorsát elkerülje. E téma antik feldolgozásait,28 amelyek élén Krateros makedón király 
Leochares és Lysippostól készített delphi fogadalmi bronzcsoportja áll29, a jelen alkalommal 
annál is inkább elhagyhatjuk, minthogy a rákosi övveretek oroszlánalakjainak mintaképe nem 
ebből a körből származik. Az ábrázolások stílusa, továbbá egy olyan aprólékos jellegzetesség, 

4. kép. — A 28. számú sír övveretei. 

mint a kettős farokvégződés, az iráni-szasszanida művészet alkotásaira utal, ahol többek között 
a fejét hátravető oroszlán típusa is kedvelt volt.30Állatalakunk, azonban a jellegzetes farokvég
ződés nélkül, már a korai avarkori emlékanyagban előfordul. így feltűnik a Szeged—Csengele-i 
1. számú sír préselt arany övgarnitúráján, amelynek készítési idejét Csallány Dezső a 620—40 
közötti időre teszi.31 

28lyásd általánosságban: Stephani, Compte-rendus de l'Académie Petersbourg. 1867. 52 sk. 11. — Tk. Kluge, 
Darstellungen d. Ivöwenjagd im Altertum. Diss. Giessen. 1906. —• G. Rodenwaldt, J. d. I. 1936. 86 sk. 
11. — A. Grabar, 1,'empereur dans l'art byzantin. 1936. 133 sk., 237 sk. 11. 

29 G. Loeschke, Relief aus Messene (J. d. I. III. 1888. 189 sk. 11.). 
30 G. Mavrodinov, I,e trésor protobulgare de Nagyszentmiklós (Arch. Hung. XXIX. 1943.) 210 1. 
31 Folia Archaeologica. I—II. 1940. Kny. 27 1. és VII. t., 1.—3., 5., 7., 10—13. képek. 
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A rákosi 28. számú sír vereteinek másik díszítő eleme, a szíjvégek hátlapjainak párosával 
(a kisszíj végeken egyesével) egymás fölött elhelyezett háromlevelű növénydísze is a szasszanida 
művészet formaadó szerepéről tanúskodik. A szervetlenül egymásfölé rajzolt indák elrendezé
sükkel32 és világos vonalvezetésükkel még frissen őrzik e nagyobb kultúrközpont kisugárzó erejét. 

A Pontus mellől Magyarországra sodort népelemek33 közvetítésével kerülhetett e finom, 
rajzos minta avarkori vereteinkre. Növényi ornamensünk feltűnik még néhány niosonmegyei 
és Szeged környéki temető anyagában (Csúny, Nemesvölgy, Sövényháza)34 ; e későbbi dara
bok kvalitása azonban jóval gyengébb a rákosi véreteknél. 

A szíjvégek előlapjainak hüvelyrészén látható palmetta görög eredetű ugyan, szíjvégein
ken azonban ugyancsak a szasszanida művészet fogalmazásában szerepel35. ' 

Nagyszíj végünk kétoldalas ábrázolásához a győri sírmező 545. sz. sírjának nagy szíj vége36 

szolgáltatja a legjobb analógiát. Klooldalán sima, párkányos keretben két alkalommal szerepel 
a fejével hátratekintő kétfarkú oroszlán, míg hátoldalán »párosával félkörbe hajló s hármas 
levélben végződő indák iigy sorakoznak egymásután hétszer, hogy felváltva majd befelé, majd 
kifelé hajolnak leveleikkel« (Börzsönyi, i. h.). E levelekből teljesen hiányzik a rákosi példány 
lendületes, fínomvonalú rajza ; a szár ismételten megtörik szegletesen, a széles sarkos levelek 
pedig laposan szétterülnek a felületen. A győri nagyszíj vég kétségtelenül későbbi a rákosi 
darabnál, formakincsével azonban szorosan csatlakozik a rákosi temető népének fémműves
ségéhez. K két temető között további kapcsolatot jelent a győri 356. sz. sír öt darab áttört 
griffes övverete37, amelyek közeli rokonai 2. képünk hasonló övdíszeinek. A győri sírmező 
idézett darabjait Pettich szerint esetleg e temető »legrégibb bronzöntvényei közé lehetne 
sorolni« (i. m. 46. 1.). pzen utalás alapján a rákosi temető használatára is értékes adalékot 
nyerünk/Megjegyezhetjük még, hogy a korongos övveretek és a háromlevelű indával díszes 
szíjvégek együttesére tanulságos párhuzamul szolgálhat a höfleini sír garnitúrája (Fettich N., 
A honfoglaló magyarság fémművessége. VI. t., 8—17. képek). 

Temetőnkben még a 26. és 34. sz. sírok tartalmaztak teljesebb mellékletet. Az előbbiből 
8 darab aranyozott csüngős övveret, 1 darab szívalakú övdísz38 és 1 bronzcsat került elő. 
Valamennyi öntött, míg a bujtatót és késfüggesztőt vékony kalapált bronzlemezből vágták ki.39 

K sírban szerepelt még 2 darab vékony, símatestű bronzfülbevaló s egy vaskés töredéke. A 34. 
sz. sír 3 darab griffes övdíszt, 2 darab kisszíjvéget és 2 darab bronzfülbevalót tartalmazott. 

Temetőnk gazdagságára jellemző, hogy a tömör aranyöntvények sem hiányoztak. 
Pzek ugyan gyakoriak az avarkori vezér leletekben, de a későbbi temetőkből sem hiányoznak. 
A 12. sz. sírból származó fülbevalót kezdőképünk mutatja. Pgy másik ezzel azonos példány 
a 19. sz. sírból került elő apró mellboglár társaságában (lásd záróképünket). E)z utóbbi már 
lemezes munka, a szélekre felforrasztott gömböcskékkel. Középütt, a foglalatból hiányzik 
az ékkövet utánzó színes üvegpasztaberakás. Vékony, préselt aranylemezek több sírban is 
előfordultak (9., 13., 23. számok). Bzekhez kapcsolódnak a 32. sz. sír préselt bronz kisszíjvégei 
(2. kép, 15—17. számok). Az előoldalak kiszélesedő levelű indadísze aranyozás nyomait őrzi. 
Hátlapul sima, vékonyra kalapált, körülnyírt bronzlemezt erősítettek fel alul és felül egy-egy 
apró szeggel (2. kép, 17. szám). 

32 V. ö. 0. Wulff, Altchristi, u. byzantinische Kuns t . I . 269 1. — A késő-antik és távolkeleti párhuzamokra 
l á sd : A. Riegl,' Spätröm. Kunstindustrie. 1927. 167 1., 31a—b. képek. 

33 IJzekről utoljára A. Alföldi, Zur historischen Best immung d. Avarenfunde (B. S. A. I X . 1934. 285 sk. 11.). 
3 4 / . Hampel, Alterthümer. I I I . 111 t., 4. kép. I I . k., 722. 1. 
35 V. ö. Dieulafoy, I / a r t ant ique de la Perse.V.95 sk. 11.—A kora-bizanci emlékeken szereplő pa lmet ták kehefylevelci 

nem hajlanak be volutákba. T,ásd pl. A. Riegl, Stilfragen. 1893. 142., 145. kepék. 
36 Börzsönyi A., Arch. Ér t . 25. 1905. 28 1. és 1., l a képek. — Fettich AT., Győr története a népvándorláskorban. 

1943. X X V I I . t., 1—la képek. 
37 Fettich N., Győr története a népvándorláskorban. X X I I . t., 4.—7. képek. 
38 Viselésükre l á sd : László Gy., Adatok az avarság néprajzához. Arch. Ér t . I I I . f. 1941. 177 1. és 1. kép. 
39 Az egész garni túrára v. ö. / . Hampel, Alterthümer. I I I . 76. t. 
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Leletkataszterünk szerint tiszta arany ruhadíszek és ékszerek a temető nyugati felében 
kerültek elő. A temető keleti részén már csak aranyozott bronzöntvények és préselt szíjvégek 
szerepeltek. A tömör arany ruhadíszek és ékszerek azonban a késői avarkorra jellemző papír-
vékonyságvi préselt sima aranylemezekkel együtt fordultak elő. Ugyancsak egymás szomszéd
ságában kerültek napvilágra aranyozott öntött griffes övdíszek és indás szíj végek, valamint 
préselt indadíszes bronzszíjvégek. 

A rákosi temető használati korát a technika, a díszítő motívumok, valamint a mosón-
megyei és győri sírmezőkkel kimutatható kapcsolatok alapján a VIII. századra helyezhetjük. 
Tanulságos a rákosi temető helyzete a pesti oldal két másik avarkori temetőjével, a Tihanyi-tér, 
Vezér-utcai és a Lóverseny-térivel kapcsolatban, amelyet e helyen csupán érintünk. Az előbbi 
sírmező anyagában még hiányoznak az öntött griffes-indás övdíszek. Préselt arany és bronz 
övdíszek szerepelnek ; ez utóbbiak díszítő elemei azonban rokonok az ú. n. keszthelyi kör 
mintakincsével.40 Megjelenik a hátratekintő oroszlán alakja is (Laureae Aquincenses. II . k., 
IX. t., 15. kép.), azonban nem a rákosi vereteinken látható friss és erőteljes mintázásban. 
A föntebb már említett Szeged—Csengele-i veretek bizánci mintaképet követő szkématikus 
ábrázolásai tűnnek itt fel elsatnyult formában. 15 temetőt László Gyula meggyőző fejtegetései 
alapján a VIII. sz. első felébe helyezzük. 

A Lóverseny-téri sírmező anyagában a tömör bronzöntvények az uralkodók és az övdíszek 
áttört palmetta-, vagy laposan kezelt indadíszt mutatnak.41 A technika és a díszítő elemek 
ezt a temetőt a VIII. század második felébe utalják. 

A rákosi temető kronológiai tekintetben közbenső helyet foglal el az említett két másik 
pesti sírmező között, azonban erősebb szálak kapcsolják a Lóverseny-téri anyaghoz. Kzzel 
kapcsolatban itt csak a rákosi 26. sz. sír áttört övgarnitúráját említjük fel, amely a Lóverseny
téri 1. sz. sír áttört bronzai mellé állítható. 

Figyelemreméltó, hogy a pesti oldal eddig ismert nagy avarkori temetői mind késő
koriak. A korai leletek ezzel szemben a budai oldalon (Parkasrét) és a két nagy szigeten (Csepel) ,42 

illetve szomszédságukban (Szentendre)43 jöttek napvilágra. A pesti oldal e késői megszállása 
ligy látszik azzal a nagy belső eltolódással kapcsolatos, amely az avar birodalomban a Byzanz 
felé vezető utak lezáródása után ment végbe, amikor az avarság a Duna vonala mentén a 
nyugat felé vezető útvonalakat szállja meg nagyobb tömegben. A pesti oldalon ezenkívül 
ép a rákosi temető anyaga alapján újabb, a VII. sz. végén betelepedett pontusi bolgár nép
elemek megjelenésével is számolhatunk. 

40 László Gy., I,aureae Aquincenses. II. 1941. 110 1. 
41 Nagy G., Arch. Ért. 15. 1895. 125—129 11. és Bp. K. V. 1897. 67 sk. 11. 
42 N. Fettich, Arethusá. 1926. V. t., 1—7. képek. 
4 3 / . Hampel, Alterthivmer, III. 263—5 t, —Márkiné Poll K„ Arch, íjrt, 47. 1934. 56 sk, 11, ; 

Mellboglár 
a 19. sírból, 





TIBOR NAGY 

AN AVAR CEMETERY AND GRAVES BELONGING TO THE 
PERIOD OF THE CONQUEST OF HUNGARY FROM .RÁKOS. 

In Summer 1943 the Archaeological 
Institute of Budapest excavated 38 graves 
in the Bastern precincts of Budapest, in 
Rákos. These graves came to light on the 
summit of a flat hill at the Rákos-field. Two 
of them belong to the Period of the Conquest 
of Hungary. The first grave was discovered 
by workmen, who found the skull and then 
did not disturb the grave any longer. This 
grave No. 1. measured 2 by 0"53 m, its depth 
being 1 -45 m. In the grave there was a well-
preserved male skeleton in extended posture, 
its head pointing towards W. (fig. 1.) The 
two arms lay close to the body, the meta
carpus Was turned on the palm. The skeleton 
was (measured from the heels) 1 -69 m long,the 
breadth of the shoulders being 45 cm. The 
body was buried directly into the sandy soil. 
On the left of the skeleton was a 82"2 cm long 
iron sabre with one edge, a curved blade 
provided with a short straight guard. I ts 
hilt is bent in the direction opposite to the 
blade. According to Hampel, Alterthümer. 
I. p. 199, the sabre of Demecser belongs to 
the first group of the sabres from the Period 
of the Conquest of Hungary; this is the 
nearest analogy in Hungary to our sabre, 
because of the narrowing of the ends of its 
guard and the triangular widening of its 
central part. But the straight, narrow guard 
of the Rákos specimen ending in a triangular 
shape at both ends stands nearer to the 
sabres belonging to the early Period of the 
House of Árpád. In our opinion this sabre 
dates from the end of the X t h century. But 
knowing the sabre originating from Srostki 
in the surroundings of Minusinsk (Pettich, 
Die Metallkunst der landnehmenden Un
garn. Pl. XXXI. p. 61.) we can assume, that 

besides the sabres having a curved guard 
ending in a knob, the type of the straight 
hilt narrowing at the ends had been already 
known in the first period of the Conquest 
of Hungary. Next to the left tibia some 
pieces of a clay vessel made of coarse 
material were discovered. The following 
graves came to light during regular excava
tions. Grave No. 2. was found 9 m. 
distant to the north. Its orientation and 
depth were the same as those of grave No. 1. 
In the oblong, rectangular grave measuring 
1-90 by 0-57 m, there was a male skeleton 
in extended posture, with its head pointing 
towards W. The skeleton was partly distur
bed. The skull was thrown over the right 
forearm-bone and the right pelvic bone 
was missing. Close to the body lay the 
metacarpus of the extended right arm over 
the hilt of an iron sword. The blade of this 
sword was laid obliquely under the legs. As 
to the burial rite, we could observe, that the 
body was laid directly into the soil. Next 
to the outer side of the left shin of the 
deceased, a coarse clay vessel was placed, 
partly covered by the sword blade. Under 
the heels were the two leg-bones of a domestic 
animal, its scapula was discovered in front 
of the toes. 

In the territory of Budapest, graves 
belonging to the Peried of the Conquest were 
up till now discovered single, or in couples. 

We may conclude that on Csepel Island 
alone there was a more crowded women's 
cemetery. 

The Rákos graves belonging to the Period 
of the Conquest constituted the middle part 
of the already mentioned smaller territory. 
During the further excavations among and 
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around them up to the edge of the ridge of 
the hill, graves belonging to the Avar period 
were discovered. The archaeological facts 
are obvious. This cemetery had been used 
from the VI I I t h century en, but abandoned 
long before the Conquest and then its central 
part was used again in the X t h century. 
Similar proceedings have been observed at 
other places as well. Such later burials are 
to be found in the territory of Budapest on 
the Csepel-Island too. The best known 
example is the great cemetery belonging 
to the Avar period in Győr along the Tégla
vető (brikwcrks)-windrow, at the northern 
and western edge of which graves belonging 
to the Period of the Conquest appear, and in 
one case, we could edserve an interment on 
top of the other. (Arch. Ért. 24. 1904. p. 16.) 

In the grave-field of Rákos we laid open 
36 graves belonging to the Avar period. The 
graves were on the upper flat part of the 
already mentioned ridge of the hill, but did 
not spread across the slopes. Even the 
orientation of the graves (NW-SE) is dif
ferent from that of the graves belonging to 
the Period of the Conquest. They were 
placed in rows, but, apart from this, the same 
as with the gravefields on Csepel-Island, in 
Üllő, Jutas, Oskü and Gátér, irregularly pla
ced grave-groups are to be found. They lay in 
different depths, in the centre of the ridge of 
the hill, P40—P50 m, nearer to the rim, 
2—2-50 m deep. Unfortunately, the greater 
part of the graves were disturbed. We can 
distinguish two groups. Some of the graves 
were plundered soon after the burial. In 
these completely destroyed graves we could 
seldom find any bronze ornaments left there. 
The other part of the graves were disturbed 
about 1920, when trenches were dug in this 
territory. There was no treasure-hunting at 
this period, the soldiers threw out bones 
coming in their way and did not search any 
longer. In our richest graves, the upper parts 
of the skeletons got into such trenches arid 
from the pelvis downwards they were 
preserved. 

The intact graves and these disturbed 
about 1920 afforded sufficient material to 

observe the burial rites. We can sum up our 
results as fellows : In the intact graves, the 
extended skeleton lay with its heed pointing 
towards NW, the arms close to the body. 
(e. g. No. 21, 25) In three cases (graves No. 
13, 15, 19) we could think of a double 
interment. With the exception of graves No. 
1, 3, 7, 11, 28, 29, 30, 31, 32, and . 33, 
weeden coffins were used. In several cases, 
we cotild determine the form and the 
dimensions of the ceffin. In grave No. 25 e. g. 
there was a 1 %—2 cm thick coffin made of 
boards, with oblique walls. Its height was 
47 cm, its widith at the top 73 cm, at the 
bottom 53 cm. I t was 1-90 cm long. The 
ceffin in grave No. 36 was somewhat different 
as regards its form and dimensions, it grew 
narrower towards the feet and, in the middle, 
it was slightly bent inwards. The wall of the 
coffin was slanting, it grew narrower 
towards the bottom and there was a cover 
with oblique walls. The material used for 
these coffins was a kind of pine (probably 
Pinns cembv.a) and beech (Fagus silvatica). 
We have also found sometimes in the graves 
containing weeden coffins a thick layer of 
ash sometimes as thick as 15—20 cm. The 
wooden material of the coal-remains 
consists of oak (Quereus) and sometimes of 
black alder (Frangula alnus). 

To illustrate the arrangement of the grave 
furniture and the culture of the cemetery, 
1 describe two graves in full detail. 

Grave No. 25. A male skeleton buried into 
a coffin consisting of boards, its head 
pointing towards NW. The measures of the 
coffin as above, the hole itself was a few 
cm. bigger. The bottom of the grave lay in 
2-60 cm. depth. Over the coffin consisting 
of boards, there wyas a 10-—15 cm. thick 
stripe resulting from burning. Upwards from 
the legs, the skeleton was ravaged. We found, 
on the outer side of the right and left 
thigh bone in situ a »small strap«-end and 
next to the right metacarpiis a coarse 
clay vessel turned inwards. Above the right 
pelvic bone, a shield-shaped beltmount 
was discovered and under the left pelvic 
bone three horse-shoe shaped pla es for 



protecting the holes. The rest of the grave 
furniture was heaped up at the upper 
end of the grave. The pieces of this incomplete 
weapon-belt garniture are shown" in plate 2. 
Except the pieces No. 2, 4, and 7-11, they 
are cut out from thin pressed bronze plates, 
the rest is „bronze mould. The decoration 
of this weapon-belt consists of the three 
interlaced gilt mounts with griffins. The 
dimensions of all three are the same, 
measuring together with the plain lath frame 
5-2 by 3*2 cm. To save material and to make 
the bigger pieces lighter, these belt-ornaments 
with griffins were cast hollow. The body 
of the griffins and the frame are punched. 
The punching already took place in the 
negative mould. These mounts with griffins 
correspond even in their tiniest details 
to one of the belt ornaments with griffins 
found in grave 54 in the grave field of 
Csûny (County Moson : N. Fettich, SxwdistÁ 
2. Pl. VI. fig. 10 and p. 26). Even their 
dimensions are the same, so that the belt 
ornaments with griffins from Csuny and 
those from Rákos may go back to a common 
mould. 

Grave No. 28. Orientation : NW-SE- In the 
2-05 m long, 1-55 m wide and 2-10 deep 
hollow lay an extended female skeleton 
without any coffin. In figure 3. we show the 
arrangement of the skeleton and of the grave 
furniture. Prom the haunches downwards, 
the skeleton was not disturbed, while the 
upper part was thrown out probably about 
1920 when the trenches were dug. Luckily 
the belt-ornaments could be observed in full 
number and in the original arrangement. In 
the middle of the pelvis lay a bronze buckle. 
To its right and left, a round button was 
discovered with a lion running to the left, 
turning his head backwards. Two other 
identical pieces were discovered under the 
pelvic bone, with the representation turned 
upside down. The 8-7 cm long »big-strap«-
end having two sides was discovered outside 
the left thigh-bone close to the pelvic bone. 
The front is decorated with lions run
ning above one another alternately to the 
right and to the left while on the back 

part we see three-leaved tendrils pl a c e o-
in couples side by side. The counterpart of 
this piece among the belt-ornaments, a 4-7 cm 
long >>small-strap«-end was discovered on the 
left side, among the pelvic bones and those 
of the forearm, acress it lay an awl-like 
iron pin. Two other »small strap «-end s being 
identical with this were found under the 
pelvis, the side with the lion turned down
wards. All pieces were cast and gilt, except 
the simple buckle which lacks all decoration. 
On both sides of the »great strap«-end, the 
golden background is punched (fig. 4.). 

The characteristic pieces of this equip
ment are the belt-ornaments set in 
medallions with the lions turning their 
heads back. Such disk-shaped decorations 
representing animals are common in the 
find-material of the Avar period. If we 
draw a map containing the places of 
discovery of the disk-shaped belt-mouts 
representing animals, we get a well-limited 
district, bordered to the east by Gátér 
(Kun-Kisszállás), N. by Szirák (County 
Nógrád) while towards the West, along the 
Danube (Győr) they reached the western 
borderlands of the Avar empire (Margarethen 
am Moos). Here we may mention, that an 
indistinct representation of an animal found 
in the Szirák grave-field also displays a lion. 
So wè can designate a territory in Central-
and Western Hungary, where the disk with 
the representation of animals is one ot the 
characteristic mounts. 

This lion often occuring on disk-shaped 
decorations is taken from a hunting scene. 
In the Hungarian find-material belonging 
to the Avar period, the complete scene is 
not to be found. The »big strap«-ends from 
Boldog and Nagysurány (J. Hampel, Alterth. 
I. fig. 643., 644.) show another variety of 
this theme. I t is well-known, that the 
Iranian-Sassanid as well as the Greek-
Roman art often represented this phase 
of lion hunting, when the wild beast 
driven into a corner is stabbed to death. The 
animal, tossing its head back, gathers once 
more strength to avoid its fate. The antique 
representations of this scene — we only 
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mention the votive bronze group of the 
Macedonian King Krateros in Delphi, the 
work of L,eochares and Lysippos — can be 
disregarded in this case, as the model of the 
lion of the Rákos belt-mounts does not 
belong to this circle. The style of the 
representation and some small characteristics, 
like the double tail-end, point to the works 
of the Iranian-Sassanid art, where among 
others, the type of the lion tossing its head 
back, was also popular. 

The other decorative element of the 
mounts found in grave 28, the floral ornament 
consisting of three leaves placed in couples (on 
the »small strap«-ends single) one above 
the other, on the back parts of the strap-
ends, also point to the Sassanide art. The 
tendrils drawn irregularly one above the 
other still display in their arrangement 
and in their clear lines the radiating power 
of the greater cultural centre. This delicate 
design could come here through the mediation 
of folk-elements which were driven from 
the Pontus district to Hungary. The floral 
ornament appears in the material of some 
cemeteries in County Mosón (Csúny, Nemes
völgy, Sövényháza) but these later pieces 
display a much weaker quality. To the 
two-sided representation of our »great-
strap« end, the »great-strap« end of grave 
545 in the Győr grave-field is the best 
example. (Arch. Ért . 25. 1905. p. 28.) On 
the front side, the two-tailed lion looking 
back figures twice, while on the back, the 
tendrils ending in three leaves appear in 
couples one above the other, three times, 
Still, we miss here the delicate, vigorous 
drawing as seen on the Rákos specimen, 
the stem is repeatedly broken angularly, 
and the wide, cornered leaves spread 
flat over the surface. The big strap end 
of Győr, no doubt, belongs to a later 
period than the Rákos one, but as to its 
form, it is attached to the metallurgy of 
the people of the Rákos cemetery. The 
find-material of Höflein (N. Pettich, Die 
Metallkunst d. landnehmenden Ungarn. Pl. 
VI. fig. 8-—17.) is also closely related to 
the belt equipment found in the Rákos grave. 

The graves No. 26 and 34 of our cemetery 
also contained a rich grave-furniture. In 
the former, 8 gilt belt mounts with pendants, 
1 heart-shaped belt ornament and 1 bronze 
buckle came to light. All of them were cast 
work, while the buckle and knife-
holder also discovered here were cut 
out of thin hammered bronz plate. In 
this grave there were further two thin 
smooth bronze ear-rings and the fragment 
of an iron knife. Grave No. 34 contained 
3 belt ornaments with griffins, 2 »small-
strap« ends and 2 bronze ear-rings. 

Our cemetery was so rich, that even the 
solid gold moulds were represented in it. The 
ear-ring found in grave No. 12 is shown in our 
front-plate. The other, identical specimen 
was discovered in grave No. 19 together with 
a small breast clasp, (s. our closing-plate.) 

The latter is lamellar work with globulets 
soldered to the edges. In the middle, the 
coloured glass paste inlay imitating a gem 
is missing. Thin pressed gold plates occured 
in several graves. (No. 9, 13, 23.) The pressed 
bronze small strap ends of grave No. 32 
(PI. 2. fig. 15—17) are connected with these. 
The floral ornament with widening leaves 
on the front shows some traces of 
gilding. A bronze plate hammered thin was 
used for its back fastened at the top and 
below with one small river. (PI. 2. fig. 17.) 

The whole find material of the cemetery 
is characteristic of the late Avar period, 
e. g. the unadorned gold plates thin as 
paper. The cast belt-equipments with lions 
and griffins are closely related to the great 
Avar cemeteries of Győr and Western 
Hungary (Csúny, Mosonszentjános) belong
ing to the VIII*11 century. All these peculia-
rityes indicate, that the Rákos cemetery 
had been used in the VIII th century. It is 
worth mentioning that the pure gold adorn
ments were all discovered in the western 
part of the cemetery. In the eastern part 
of the cemetery, only gilt bronze casts and 
pressed bronze strap ends figured. This 
phenomenon is not accidental and may 
help us to divide chronologically the find-
material of Rákos, 

506 



ILLUSTRATIONS 

Front-Fig. Ear-ring from grave 12. 
Fig. 1. — Grave No. 1 from the Period of the Conquest of Hungary. 
Fig. 2. — Grave furniture from the Avar Graves No. 25 and 32. 
Fig. 3. — Disturbed skeleton from Grave No. 28. 
Fig. 4. — Belt-mounts from Grave No. 28. 
Closing Fig.. Breast-clasp from Grave No. 19, 
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K U TZ IÁN IDA 

A PBSTSZBNTBRZSEBBTI URNATBMBTO. 

Pestszenterzsébet területéről négy őskori 
lelőhelyet ismerünk. 1933-ban a csepeli 
Kis-Dunaág melletti téglagyár agyagbányá
jánál zsugorított csontvázas sír került elő, 
amelynek korát a mellékletek a harang
alakú edények kultúrájában jelölik meg.1 

Bronzkori lelőhely nyomaira akadtak a 
Petőfi-utcában.2 A Kakastó mellett és a 
Perczel Mór-utcában pedig bronzkori temető 
mutatkozott.3 

A Perczel Mór-utca 32. sz. alatti ismételt 
földmunkálatok alkalmával hat urnasír került 
napvilágra. Az elsőt planírozás közben talál
ták, amelyről csak értesítést kapott a Nem
zeti Múzeum.4 A II—V. számú urnasírok 
leletanyagát Gallus Sándor (V. sír) és Rad
nóti Aladár (II—IV. sír) emelték ki 1938-ban.5 

A VI. számú urnasírt pedig a Fővárosi 
Régészeti és Ásatási Intézet tárta fel 
1943-ban.6 

I. sír. A sírra vonatkozólag csupán a 
Nemzeti Múzeum ásatási naplójának szűk-

1 Tompa Ferenc, Budapest őskora. Tanulmányok 
Budapest múlt jából IV. Budapest , 1936., 11. 1. - ^ 
Tompa Ferenc, 25 Jah re Urgeschichtsforschung in 
Ungarn, 1912—1936. 24/25. Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission 1934/35. Frankfur t am 
Main. 60. 1. ( továbbiakban B R G K . 24/25). — 
Patay Pál, Kora i bronzkori ku l tú rák Magyar
országon. Diss. Pann . Ser. I I . No 13. Budapest , 
1938. 19. 1. ( továbbiakban Diss. Pann . 11/13.). 

2 Tompa Ferenc, Őskor. Budapest Története I . 
Budapest az ókorban. Első rész. Budapest , 1942. 
60. 1. ( továbbiakban Budapest Törtenete 1/1.). 

3 BRGK. 24/25. 60., 81.1 . — Budapest Története III. 
.60—61. 1. — Diss. Pann. 11/13. 80., 90. 1. 

4 Gallus Sándor szóbeli közlése. 
è A I I . és V. számú urnasír leletanyagát csak az 

ásatási és a leltári napló leírása és rajzai alapján 
volt módomban megismerni, mer t a Nemzeti 
Múzeum kiállítási anyagát a légiveszély mia t t 
elcsomagolták. A közöttük levő néhány publikált 
példánnyal a publikációk alapján foglalkozom. 

6 L. ásatási napló. 

szavú leírása áll rendelkezésünkre, amely 
összesen egy edényt említ a sírból : »Szög
letes hasú nyúlánk urna épen került ki a 
földből«.7 

II. sír. 1. Kettős konikustestű urna (7. kép 
l).8 A vállrészt alkotó csonkakúp kissé ívelt. 
Az alapnál jóval szélesebb nyaktőből tölcsé-
resedő nyakrész indul ki, amely erősen kihajló 
szájperemben végződik. Az edény alsó részét 
alkotó fordított csonkakúp összeszűkülése 
után egyeneslevágású profilált fenékben 
fejeződik be. A nyak és a váll érintkezés
vonala alatt négy — közepén behomorított — 
bütyök ül szimmetrikus elhelyezésben. Az 
öblösödés legnagyobb átmérőjű vonalát apró 
függőleges rovátkolás alkotta sor futja körül. 
Az urna színe sárgásbarna. Magassága 71*5, 
peremátmérője 45, talpátmérője 16 cm. 
(Ltsz. 8/1940—12.) Az urna a föld súlya 
alatt megnyomódott. 

2. Az urna borítótála (9. kép 2.)9 Színe 
sötétszürke, erősen töredékes. A töredékek
ből megállapítható, hogy a tálnak kihajló 
pereme, innen kiinduló és a vállra támasz
kodó ívelt füle volt. Vállát négy vonalból 
álló vésett díszítés futotta körül, ahonnan 
lefelé irányuló vonalkötegek indultak ki. 
Knnek a díszítésnek nyomai az edény fenék
töredékes részén is mutatkoznak. A töredé
kes edénynek csak fenékátmérője mérhető : 
125 cm. (Ivtsz. 8/1940—14-16.) 

7 »Szögletes hasú« a la t t feltehetőleg erősen kiszögellő 
hasú, nyomot t gömbhasú, vagy ket tős kónikus 
öblű u rná t kell ér tenünk, mer t a I I . sír temető
urnájá t (1. kép 1. ; 7. kép 1.) ugyan ilyen leírással 
találjuk az ásatási naplóban és az u tóbbi a fel
tételezett helyes leírásnak felel meg. 

s Budapest Története 1/1. 60—61. 1., X . t . 13. 
9 I,. a Nemzeti Múzeum leltári naplóját 8/1940 — 

14—16. szám ala t t . 
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3. Az urna fedőtála. (9. kép 8.)10 Színe 
szürkésbarna. Az egyenesen levágott profi-
lálatlan fenékből kiinduló oldalfalak enyhe 
ívelődéssel futnak a vállig, innen azonban 
erőteljesebb beívelődés után érik el a ki-
hajló száj peremet. Kevéssel a perem alatt 
indul ki és a vállra támaszkodik a tál két 
átellenesen elhelyezett széles szalagfüle. 
A fül alatt kissé ferde árkokból álló rovát-
kolás futja körül az edényt. Ebből a horizon
tális tagolásból megközelítőleg párhuzamos 
vésetek alkotta vonalkötegek futnak suga
rasan a tál egy enesle vágású fenekéhez. 
M. 17-3, p. á. 37-5, t. á. 9-5 cm. (Ltsz. 
8/1940—14.) 

4. Barnaszínű füles bögre. (10. kép l . ) n 

Az edényfal az egyenesen levágott száj-
perem alatt alig beívelődő nyakat alkot, 
majd menetelesen kifelé tartó oldalfalai az 
edény teljes magasságának alsó negyedénél 
érik el a legerősebb kiöblösödési vonalat, 
ahonnan ívelten haladva nyomott félgömböt 
képeznek. A bögrének nincs külön talp
része, csupán vízszintesre nyomott feneke 

l-Budapest Története 1/1. 60—61. 1., X. t. 9. 
it Budapest Története 1/1. 60—61. 1., X. t. 8. 

1. kép. 
A pestszenterzsébeti II. számú urnasír. 

2. kép. 
A pestszenterzsébeti. III. számú 

urnasír. 

biztosítja az edény stabilitását. A csupor 
vaskos füle a peremrészből kiindulva lendü
letesen ívelődik, majd a hasra támaszkodik. 
M. 6-5, p. á. 6 cm. (I/tsz. 8/1940—13.) 

A II . sír (1. kép.) urnájának (1. kép 1.) 
fenekén kalcinált csontok mutatkoztak, 
ezekre került a kis bögre (1. kép 4.) az urria 
déli felébe. Az urna peremére, illetőleg nya
kába nyílásával felfelé fordított tálat ( 1. kép 
3.) helyeztek. Az urna belsejében még egy 
nagyobb edény volt.12 A nagyobbik borítótál 
nyílásával lefelé került az urnára. (1. kép 2.) 

III. sir. 1. Szürkéssárga, erősen nyomott 
gömbhasú urna. (7. kép 2.) Alacsony, tömör 
talprésze alig ugrik ki az edény testből. 
Ideszakadt nyaka a hengeresnél alig tölcsé-
resedőbb, csak közvetlenül az egyenes-
le vágású perem alatt hajlik kifelé. Az urna 
váll- és hasrészén seprős huzgálások mutat
koznak rendszertelenül elhelyezett kötegek
ben. Az edénytest magassága (nyak nélkül 
mérve) 38 cní, nyakmagassága 14 cm, 
p. á. 25-5, t. á. 12 cm. 

2. Borítótál. (9. kép 9.) Fenékrésze ki
szakadt. A hasrész az erősen beívelődő, 
majd kifelé tartó nyakkal éles törésvonal
ban találkozik. Ennél az átmérőnél a kihajló 
perem átmérője sem szélesebb. A perem alatt 
12 Nemzeti Múzeum ásatási naplója 11/4. 



két centiméterrel indul ki az egy
mással átellenesen elhelyezett két fül 
s a nyakat áthidalva a vállra támasz
kodik. Ezen a vonalon, a két fül 
közötti távolság felezőpontján két, 
tetején kettős ujj hegy benyomással 
tagolt enyhe kiemelkedés mutatkozik 
ugyancsak egymással átellenesen. P. 
á. 38 cm. 

3. Füles borítótál töredékei, 
amelyekből csupán az ívelt nyak, 
az egyenesen levágott száj perem, 
valamint a kigömbölyödő hasrész 
(9. kép 5.) utalnak az edény egykori 
formájára. Színe vörösessárga. 

4. Vékonyfalú, feketésszínű füles 
tál. (9. kép 6.) Apró cserepekben 
maradt meg, amelyekből eredeti 
alakjára vonatkozó pontosabb követ
keztetések nem vonhatók le. 

5. Kis füles bögre. (10. kép 7.) 
Alakja és díszítése egyaránt arról 
tanúskodik, hogy a kisméretű edény 
a harangalakú edények kultúrájába 
tartozik. A bögre feneke profi-
lálatlan. A gömbölyded aljból — amely nem 
alkalmas arra, hogy az edényke egyensúlyi 
helyzetét megtartsa — mindjárt az öblösödő 
hasrészbe futnak a falak, legerősebb kiöblö-
södését a bögre alsó negyedrészének kezde
ténél éri el. Innen azután az edényfal 
enyhén befelé tart, majd gyenge beívelődés 
után erősen tölcséresedő nyakat képezve éri 
el az egyenesen levágott, kihajló szájperemet. 

3. kép. 
A pestszenterzsébeti IV. számú 

urnasír. 

4. kép. — A pestszenterzsébeti V. számú urnasir. 

Alig valamivel a perem alatt indul, ki, 
másik végével pedig a lejtős vállrészbe simul 
az edényke erősen kiugró füle, amelynek 
nyílását kerek, horizontális átfúrás alkotja. 
Az edény megőrizte az agyag eredeti szürkés 
színét. Felületét enyhén bemélyedő rovások 
alkotta vonalak díszítik zónákba rendeződve. 
A keletkezett árkok alját helyenként ismét
lődő erősebb bemélyítésekkel, beszúrásokkal 
tették alkalmasabbá a mészbetét beágyazá
sára, amelynek maradványai ma is jól lát
ható nyomokban mutatkoznak. Közvetlenül 
a perem alatt, a fül tövénél indul az első 
horizontális vonal s a kerületet körülfutva 
a fül tövének másik oldalán ér véget. A fül
nyílás alsó részénél hasonlóan körülfutó 
parallel kettős vonal, alatta az edénynek 
a füllel átellenes harmadát övező ugyancsak 
kettős párhuzamos vonal díszíti a vállat, 
majd a has legerősebb kiöblösödésének 
kerületén mutatkozó körülfutó párhuzamos 
vonalpár fejezi be az edényke horizontális 
tagolását. Ez a parallel vonalpár a fenék
részen ismétlődik meg újra olyan kettős kör 

\ 



6. kép. 
A pestszenterzsébeti VI. számú urnasír. 

alakjában, amely az előző körülfutó vonal
párból kiinduló hármas vésetek alkotta 
sugárkötegeket fogja össze. A horizontális 
tagolást adó vonalpárok közötti zónákat 
ugyanolyan technikával készült vertikális 
párhuzamosok töltik ki, csupán a vállrésznél 
mutatkozó sáv marad díszítetlen. A bögre 
magassága valamint peremátmérője 4 cm. 

A III . sír (2. kép) urnájában (2. kép 1.) 
kisebb tál töredékéi (2. kép 4.) voltak kevés 
kalcinált csonttal. Az urna szája fölé nyílá
sával lefelé került a nagyobb töredékes tál 
(2. kép 3.) és ezt borította be a harmadik, 
legnagyobbméretű kétfülű tál (2. kép 2.) 
szájnyílásával lefelé irányítva. Az urnán 
kívül, annak déli oldalán, a kiöblösödés 
magasságába helyezték a zónás díszítésű 
kis füles bögrét. (2. kép 5.). 

IV. sir. 1. Alig profilált fenéken álló, 
erős öblösödésű temetőurna (7. kép 3.). 
Kiugró öblösödésének legnagyobb átmérőjű 
pontja az urnatest középmagasságára esik. 
A töredékes edény nyaka és pereme hiány
zik, csupán nyakcsonkja maradt meg, amely 
a kiindulás enyhe tölcséresedését mutatja. 
A nyak és a váll törésszerűén érintkezik. 
Az érintkezést körülfutó, nyomokban meg
maradt bevésett vonal hangsúlyozza. Vala
mivel alatta egymással szimmetrikus elren
dezésben három kis hegyes bütyök ül, a 
negyedik bütyök helyén pedig fülcsonk 
mutatkozik az egyébként díszítetlen urna 
vállán. Magassága a nyakig mérve 32, 
f. á. 11 cm. 

2. Töredékes borító tál (9. kép 7.). Alsó 
része enyhén ívelt csonkakúp, amely éles 
törésvonalban találkozik a befelé, majd 
erősebben kifelé ívelődő nyakrésszel. Száj-
pereme kihajló. Nyakát a peremnél kiinduló 
és a váll törésvonalára támaszkodó fül 
hidalja át. A tál díszítetlen. P. á. 26, ni.. 
10, f. á. 8. cm. 

3. Egyenesen levágott száj peremű kis 
bögre (10. kép 2.). A peremből az oldalfal 
alig szűkülve indul ki és enyhe ívben megy 
át a kiöblösödésbe, amely legkiemelkedőbb 
pontját alig valamivel az egyeneslevágású 
fenék felett éri el. Vaskos füle a perem alatt 
indul ki és lendületes ívelődés után ér az 

1 2 
5. kép. 

. Bronz tőrpenge az V. számú urnasírból. 
2. Fenökö az V. számú urnasírból. 

1—2. Pestszenterzsébet. 



• 7. kép.' : ' 
7—4. Urnák a pestszenterzsébeti urnatemetőből. 

7—-3. Magyar Nemzeti Múzeum. 4. Fővárosi. Régészeti és Ásatási Intézet. 
Budapest Bégiségei XIV. 
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öblösödéshez. Színe szürkéssárga. Díszítet
len. M. 6, p. á. 6, f. á. 3"5 cm. 

4. Az előbbihez hasonló profilvonalú bögre 
töredéke. (10. kép 3) Csak egyik oldala és 
ezen fülcsonkja maradt meg. A töredék 
alján omphalosszerű enyhe behomorodás 
van, amely a fenékrész belső falán is mutat
kozik enyhe domborulat alakjában. Kz az 

omphalosszerű behomorodás megjelenik a 
lovasberényi urnatemető bögréin13 és egyéb 
hasonlókoní (bronzkor II. és III . periódusa) 
kerámiai leleteken.14 Díszítetlen. M. 6-5 cm. 

A IV. sír (3. kép) temető urnájának (3. kép 
1.) fenekén nagyobb darabokban megmaradt 
kalcinált csontok voltak. Az urnát nyílásával 
lefelé fordított tál (3. kép 2.) fedte. A füles 
bögre (3. kép 3.) az urna középmagasságában 
helyezkedett el, annak délnyugati oldalán. 
A föld súlya nemcsak az urnát és a borító
tálat rongálta meg súlyosan, hanem az 

13 Archaeológiai Értesítő 1897. U. f. XVII . 316—317.1. 
U BRGK. 24/25. 79. 1. 

eredetileg szabadon álló kis bögrét is az urna 
oldalához lapította. A 4. számú bögre
töredéket az ásatási napló nem említi s így 
természetesen annak eredeti elhelyezéséről 
sincs tudomásunk, de hogy a IV. számú 
urnasírhoz tartozott, azt a leleten talált 
múzeumi feljegyzés bizonyítja. 

V. sír. 1. Kihajló peremű, a cylindrikusnál 

alig tolcséresedőbb nyakú urna. (8. kép l.)15 

Nyaktövénél éles törésvonalat látunk, amely
ből ívelten indul a váll-, illetőleg a hasrész. 
Az edény falnak ez az ívelődése az edény test 
alsó és felső része érintkezésvonalának töré
sét is letompítja. Az alsó rész már sokkal 
közelebb áll a csonkakupidomhoz, amely
ből egyeneslevágású profilált fenék ugrik ki. 
A kihajló perem alatt mutatkozik az egy
mással átellenesen elhelyezett két fül ki
indulópontja. Az ívelt fülek közvetlenül a 
nyak és váll találkozásának törésvonala 
alatt támaszkodnak az urna vállára. Szorosan 
i s Budapest Története I I . 60—61. 1., X . t. 11. 

1 2 
8. kép. 

1—2. Urnák a pestszenterzsébeti urnatemetőből. 
Magyar Nemzeti Múzeum. 
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9. kép. 
7—7 7. A pestszenterzsébeti urnatemető táljai. 

1., 10. Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet. — 2—9., 11. Magyar Nemzeti Múzeum. 



egymásmellé sorakozó ujjhegybenyomások-
kai tagolt plasztikus borda futja körül a 
legerősebb kiöblösödés vonalát. Az urna 
színe barnásszürke, feketés foltokkal. M. 75, 
p. á. 41, f. á. 15. cm. (Usz. 8/1940—1.) 

2. Kihajló peremű urna (8. kép 2.).16 

A tölcséres nyak íve alól a fal ugrásszerűen 
megy át az öblösödésbe és ezáltal kiugró 
vállrészt alkot. A váll alatt az edény fala 
kifelé tar t és csak az edény teljes magasságá
nak alsó harmadánál éri el legerősebb ki-
öblösödését. Az urna alsó része csonkakup
idonihoz hasonlóan szűkül össze, majd eny 
lién profilált, egyeneslevágású talpban vég
ződik. A váll alatti részt és a has kiszögel lését 
öt párhuzamos bemélyített vonal futja körül. 
Az általuk keretezett zónát a keretből 
kiinduló és az ugyanitt, illetőleg a középen 
találkozó és egymást keresztező vonal
kötegek tagolják. Közöttük függőlegesen 
elhelyezett rövid, párhuzamos véséscsopor
tok mutatkoznak. Az urna színe sötétszürke. 
M. 31-5, p. á. 17-5, f. á. 9-3 cm. (Usz. 8/ 
1940—4.) 

3. Az 1. sz. urna borítótála (9. kép 4.). 
Viszonylag keskeny, profilált taipából ki
indulva ívelten futnak az oldalfalak az erő
teljes kiöblösödésbe, majd lendületes ívvel 
tölcséresedő nyakat képeznek és így érik el 
az egyenesen levágott száj peremet. Két, 
egymással átellenesen álló széles szalagfüle 
jóval a perem alatt indul ki és a vállra támasz
kodik. A tálnak a has középvonalától lefelé 
eső részét enyhén bemélyedő, nagyobbára 
párhuzamos vonalakból álló és rendszertelen 
irányítású rövid kötegek — az ú. n. seprős 
dísz — borítják. A tál színe barnásfekete. 
M. 25, p. á. 47, f. á. 9. cm. (Usz. 8/1940—2.) 

4. 2. sz. urna borítótála. (9. kép. 11.) 
Feneke egyenesen levágott. Az edényfal ível
ten futva éri el a gömbölyű hasrészt, majd 
ismét ívelődve tölcséres nyakat alkot. Egye
nes le vágású száj pereméből két, egymással 
szemben álló fül indul ki és az edény vállára 
támaszkodik. A tál színe barnásszürke. 
Díszítetlen. M. 16, p . a . 31-5, f. á. 10-5 cm. 
(Usz. 8/1940—3.) 

5. Sötétszürke tál töredéke. A töredékből 
is Budapest Története T/l. 60—61. 1., X. t. 12. 

megállapítható, hogy a tál legerősebb ki-
öblösödése kismértékű volt s a legerősebb 
kiöblösödésvonal meglehetősen éles (4. kép 
5.), majd menetelesen szűkül az oldalfal, 
végül a nyak tölcséresedve erősen kifelé len
dül és így éri el az egyeneslevágású száj-
peremet. Az idetartozó töredékek azt is 
bizonyítják, hogy a tál eredetileg füles volt. 
P. á. 23-3 cm. (Usz. 8/1940—11.) 

6. Egyenesen levágott fenekű, mérsékel
ten öblösödő kis tál. (9. kép 3.) Az öblösödés 
legtávolabbi vonala felett az oldalfal hirtelen, 
de csak kismértékű szűkületet mutat, ez 
után az enyhe beívelődés után olyan erősen 
kitölcséresedik a nyak, hogy az egyenes
levágású száj perem átmérője jóval meg
haladja a legerősebb kiöblösödés vonalának 
átmérőjét. Az edény egyetlen füle a száj
peremnél indul ki és a nyakat áthidalva a 
vállra támaszkodik. A tál vörösesbarna 
színét sötétszürke foltok tarkítják. M. 6-6, 
p. á. 14-5, f. á. 5 cm. (Usz. 8/1940—5.) 

7. Barnásszürke színű bögre (10. kép 5.). 
Gömbölyded hasrésze alig lapul el kissé, 
hogy fenékrészt képezzen. A kismértékű 
kiöblösödés súlypontja csak kevéssel esik 
feljebb a fenéknél. Az öblösödés felett az 
oldalfal enyhén befelé tart, majd kissé ki
tölcséresedik. Egyenesen levágott pereméből 
indul ki a fül és a nyakat áthidalva a lejtős 
vállrészbe simul. M. 6, p. á. 5-5, f. á. 5 cm. 
(Usz. 8/1940—7.) 

8. Felfüggeszthető edényke. (10. kép 10.) 
Talpa egyenesen levágott, kevéssel felette 
élesen kiszögelő hasképzést látunk, majd az 
oldalfal kevésbbé meredeken simul a kezdet
ben keskenyedő, végül tölcséresen kilendülő 
nyakba. Szájpereme egyenesen levágott. Az 
edény vállán átellenesen két bütyökszerű 
nyúlvány ül, amelyeket kettős kerek átfúrás 
tesz a felfüggesztés céljaira alkalmassá. 
A perem alatt parallel vésett vonalak futnak 
körül a nyak tölcséresen kihajló részén. 
A nyaktőtől kezdődően pedig két bemélyí
tett párhuzamos és a közöttük futó zeg-zug 
vonal keretezi azt a mezőnyt, amelyben 
vonalkázott háromszögek sorakoznak egy
más mellé két sorban olymódon, hogy a két 
párhuzamos háromszögsor egymással a há-
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10. kép. 
7—19. A pestszenterzsébeti urnatemetô bögréi. 

Magyar Nemzeti_Múzeum. 



romszögek csúcsa által érintkezik. Közöt
tük így rombusok jelennek meg, mint ki
hagyásos motívumok. A bemélyített vonalak 
az egykori mészbetét nyomát őrzik. M. 9-6, 
p. á. 8, f. á. 4 cm. (Ltsz. 8/1940—6.)17 

9. Triangularis bronz tőrpenge. (5. kép 1.) 
Markolatfelőli végén eredetileg négy szegecs
lyuk volt, ezek közül azonban a két középső 
kitört, nyomát két öbölszerű kimetszés őrzi. 
Az így képződött két szélső hullámhegy 
alatt egy-egy szegecslyuk látható a benne-
maradt szegekkel. A penge közepén végigfutó 
hosszanti borda emelkedik ki. Díszítése 
hármas párhuzamosok által keretezett, erősen 
asszimmetrikus rombus. A rombus alsó 
háromszöge erősen megnyúlt, míg a felső 
egészen ellaposodó. Utóbbi belső vonalához 
középütt két teljes, mellettük pedig egy-egy 
fél, csúcsával lefelé irányított, vonalkázott 
belsejű háromszög csatlakozik. Hossza 11, 
legnagyobb szélessége 3-5 cm. (Ltsz. 8/ 
1940—8.) 

Az V. sírból származik még : 
10. Átfúrt fenőkő. (5. kép 2.)18 Felső vége 

lekerekített, míg az alsó letörött. Töredékesen 
mért hossza 4-3, szélessége 2-5 cm. (Ltsz. 
8/1940—10a.) 

11. Bronzszegek és törmelékek összeégett 
állapotban. (Ltsz. 8/1940—10b.) 

12. Három fekete kagylóhéj. (Ltsz. 
8/1940—9.) 

Az V. számú urnasírban (4. kép) — az 
előbbiekkel ellentétben — két urna volt, 
olyan helyzetben, hogy a kisebb urna 
(4. kép 2.) aljával a nagyobbik (4. kép 1.) 
öblét érintette. Az urnák nyakába száj
nyílásukkal felfelé irányított tálakat (4. kép 
5—6.) helyeztek, — a kisebb urna fedő
tálában (4. kép 6.) kagylóhéjak (12.) voltak— 
majd szájnyílásukkal lefelé fordított tálak
kal (4. kép 3—4.) borították le az urnákat. 
A délkeleti oldalon a díszítetlen bögre 
(4. kép 7.), tőle keletre pedig a mészbetétes 
felfüggeszthető edény (4. kép 8.) helyez
kedett el. Utóbbiban égett bronzszegek és 

17 legközelebbi analógiáit a dunapentelei (BRGK. 
24/25. 26. t. 4.) és a dunaföldvári (Diss. Pann. 
11/13. IV. t. 8.) edényke szolgáltatja. 

is Az ásatási naplóban (5. sír) mint kézvédőlemez 
töredéke szerepel. 

törmelékek (11.) voltak. A bögrékkel szem
ben átlósan (az északnyugati oldalon) feküdt 
a tőr (4. kép 9.) a nagyobbik urna borító
tálának (4. kép 3.) középmagasságáb'an. 

VI. sír, 1. Szürkéssárga, nyomott gömb-
hasii urna. (7. kép 4.) Egyeneslevágású talpa 
kiugrik az edénytestből. Nyaka a vállrész-
ből ívelten indul ki, majd tölcsérszerűen 
szélesedve éri el az egyenesen levágott 
száj peremet. Szalagszerű fülei — eredetileg 
négy, szimmetrikus elhelyezésben •— egymás
sal átellenes pontokon ülve, kevéssel a száj-
perem alatt kezdődnek és a nyakat át
hidalva a lejtős váll felső részére támasz
kodnak. A legerősebb kiöblösödés vonalán 
sűrűn egymás mellé sorakozó ujjhegy-
benyomások alkotta sor tagolja e leg
nagyobb kerületet körülfutó plasztikus bor
dát. M. 78, p. á. 46-5, f. á. 19. cm. 

2. vSzürkéssárga borítótál. (9. kép 1.) 
Egyeneslevágású, kissé profilált fenekéből 
ívelten alakul ki a gömbös hasrész, nyaka 
csak enyhe ívben tölcséresedik. Kevéssel 
a perem alatt veszi kezdetét a vállra támasz
kodó három fül és horizontális irányban 
három asszimmetrikus részre tagolja a n)^a-
kat. M. 41, p. á. 64, f. á. 16 cm. 

3. Szürkésfekete, vékonyabb falú fedő tál. 
(9. kép 10.) A profilált tál feneke egyenesen 
levágott, majd az oldalfal kifelé tartva ki
szögellő hasrészt alkot, hogy azután a váll-
nál kissé beszűkülve erősen tölcséresedő 
nyak- és egyeneslevágású peremrészt képez
zen. Díszítetlen. M. 16, p. á. 35, f. á. 10-5 cm. 

A VI. sz. urnasír (6. kép) nagyméretű 
temetőurnáját (6. kép 1.) kisebb, fületlen 
tál (6. kép 3.) fedte, szájnyílásának irányítása 
az urnáéval megegyező volt. így került az 
urnára a rendkívül nagy borítótál (6. kép 2.) 
szájnyílásával lefelé fordítva. Az urnából 
kalcinált csontok, az urna mellől pedig 
zöldes patinájú morzsaszerű rögök kerül
tek napvilágra, amely utóbbiak a bronz 
egykori jelenlétét látszanak bizonyítani. 

* * * 
A fentebb részletesen ismertetett kerámiai 

anyag három formatípusra osztható : urnák, 
tálak és bögrék. 
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Az urnák két főtípusra oszlanak. Mind 
a nyomott gömbhasú, erősen domború vállú, 
(7. kép. 2—3.), mind pedig a kettős kónikus 
testű urnák (7. kép 1.) jelentkeznek már a 
kisapostagi19, de továbbélnek még a vatyai20 

csoportban is. Az előbbi forma azonban 
csak a vatyai csoportban válik általánossá 
és e csoport temetőiben jut túlsúlyba. 

Az urnák az égett hamvak és a mellék
letek egy részének befogadására szolgáltak. 

A tálak (9. kép) íveltnyakúak és enyhén 
vagy erősebben kihajló szájperemben vég
ződnek. A nyakat két, illetőleg három egy
mástól jobbára szimmetrikus távolságban el
helyezkedő szalagszerű fül hidalja át. Teljes 
biztonsággal csak egy tálnál állapítható meg, 
hogy eredetileg is egy füle volt (9. kép 3.), 
felső tövénél kissé szögesedő hajlással. Ez. 
a tál még elenyészőbb váll- és nyakívével 
és erősebben kitölcséresedő nyakával is 
elválik a pestszenterzsébeti urnasírok tál
jaitól. Hasonló profilú a 9. kép 10. ábráján 
látható fületlen tál és a 8. ábra kétfülű tálja. 

A tálak a pestszenterzsébeti urnafészkek
ben fedő- és borítótálak szerepét játszották.21 

Általában a bronzkor II . periódusát (Tószeg 
BI—II.)22 képviselik, de természetesen itt 
is számolnunk kell az I. periódusú típusok 
továbbélésével23 annál is inkább, mert ez a 
táltípus megtalálható a kisapostagi csoport 
leletaii}^agában is,24 

A harmadik kerámiai csoportot kisebb
méretű bögrék képviselik. (10. kép) A leg
gyakoribb az egyfülű, általában díszítetlen25 

bögre, amelynek súlypontja közel esik a 
fenékrészhez. (10. kép 1—3, 5.) Ismeretes 

is Mozsolics, A kisapostagi korabronzkori urna
temető. Árchaeologia Hungarica X X V I . Buda
pest, 1942. ( továbbiakban Arch. Hung. XXVI. ) — 
Bálint, A kisapostagi bronzkori urna temető . 
Dolgozatok X I . Szeged, 1935. X X V I I . t. 16—18. 

20 Diss. Pawn. 11/13., 88. 1., X I I . t. 10. 
2i I t t nem találunk példát temetőurnaként tör tént 

alkalmazásukra. I lyenirányú felhasználásukról. 
P a t a y tesz említést (Diss. Pann. H/13. , 81. 1). 

22 BRGK. 24/25. 23. t. 6., 26. t. 1. — Diss. Pann. 
H/13. , VI . t. 6., X I I . t. 8. 

23 Diss. Pann. H/13. , I I . t . 10. 
24 Arch. Hung. X X V I . I I I . t . 34.; IV. t . 100/a, 

100/b; X . t. 3—4., 19—22.; X I . t. 22., 25. , 28. — 
Bálint, i. m. X X V I I . t. 6—8. 

25 Díszített vál tozatá t közli K a d a Elek a va tva i 
urnatemetőből (Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . , 
129. 1., I I I . t . 12.). 

már a kisapostagi csoport leleteiből is-.26 

Ezek az edénykék az urnában (1. kép 4.), 
vagy közvetlenül az urna mellett, annak 
délnyugati/illetőleg délkeleti oldalán (3. kép 
3 ; 4. kép 7.) mutatkoznak. A déli oldalra 
állítottak egy, az eddigiektől eltérő alakú, 
díszített kis bögrét (2. kép 5 ; 10. kép 7.), 
amelynek mind alakja, mind díszítése 
— mint fentebb említettük — az ú. n. 
harangedények által jellemzett kultúra 
Magyarországon is mutatkozó kerámiai 
produktumaira utal. A további kutatás 
feladata lesz feleletet adni arra a kérdésre, 
hogyan kerülhetett e két, egymástól időben 
annyira távolálló kultúra hagyatéka egy
azon zárt sírleletbe? 

Ugyancsak a délkeleti oldalról, a fent
említett díszítetlen egyfülű bögre (4. kép 7.) 
mellől került elő a kisapostagi és a vatyai 
csoportból egyaránt ismeretes ú. n. függő-
edény. (4. kép 8 ; 10. kép 10.)27 

Az elmondottakból megállapítható, hogy 
a Perczel Mór-utcai urnasírok a leletanyag 
alapján a vatyai csoportba sorolhatók. 
Hogy a leletanyagban egyéb kultúrák 
illetőleg kultúracsoportok emlékanyagából 
ismeretes leletek is előfordulnak, természetes 
jelenség, amely a nem önálló fejlődésű vatyai 
csoport egyéb temetőiben is megállapítható.28 

I t t kívánjuk még megemlíteni azokat a 
pestszenterzsébeti kerámiai leleteket, ame
lyeknek mindegyike egy-egy idegen kultúra
csoport jegyeit viseli magán. A gömbölyű-
fenekű, egyfülű bögre (10. kép 4., m. 6, 
p. á. 6-3 cm)29 a kisapostagi csoporttal való 
szerves összefüggésre mutat. Ugyancsak a 
kisapostagi csoport hatását mutatja az a 
tekercselt pálcika benyomását30 utánzó be
karcolt díszítés, amely egy — a kisapostagi 
formakincshez tartozó31 — bögre nyak. 

26 — Bálint, i. m. 147. 1. — Diss. Pann. Ilj 13. 83., 
88. 1. — Arch. Hung. X X V I . I I . t. 61.; I X . t. 41 . 

27 Diss. Pann. H/13. , 83., 88. 1. — Arch. Hung. 
X X V I . I . t . 221.; I I . t . 58—59. ; I I I . t . 30. ; I X . t . 
4—5., 42. 

28 Diss. Pann. 11/13. 79—89. 1. 
29 Diss. Pann. 11/13., X I I . t. 5. 
30 Méri, A mészbetétágy elkészítésének módja ä kis

apostagi edényeken. Arch. Hung. X X V I . 
31 Arch. Hung. X X V I . I I I . t . 33. ; IV. t. 66., 103 ; 

I X . t. 
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részét futja körül. (10. kép 9., m. 7-5, p. á. 
7 cm.)32 Figy másik egyfülű, erősen profilált, 
alacsonysúlypontú bögre (10. kép 6., rn. 12, 
p. á. 11 cm)33 az aunjetitzi kultúra hatását 
viseli magán. A negyedik edény pedig (10. 
kép 8., m. 5, p. á. 8 cm)34 a déldunántúli 
mészbetétes kerámia tipikus képviselője. 
Ezek a Perczel Mór-utcai leletek több durva
kidolgozású kerámiatöredékkel együtt kerül
tek a Nemzeti Múzeumba,35 amely töredékek 
közül egy a 9. kép 7. ábrájához közelálló 
tál profiltöredéke és két töredékes, egyenes-
le vágású fenékrész érdemel figyelmet. A 
cserepek egy része durva kidolgozású, nagy
méretű urnára enged következtetni, amely
nek legerősebb kiöblösödés vonalát ujj hegy
nyomásokkal tagolt plasztikus léc futotta 
körül. 

Az ismertetett triangularis tőr (V. sír, 
9., 5. kép 1.) jellemzője a bronzkor II . 
periódusának,36 amely jelenség természete
sen csak a temető időbeli alsó határának 
megvonásánál szolgáltat támpontot. 

A Perczel Mór-utcai urnasíroknál mutat
kozó temetkezési ritus is megegyezik a 
vatyai típusú urnatemetőkből megismerttel. 

Már a kisapostagi csoport temetkezése is 
hamvasztásos urnatemetkezés37 s a vatyai 
csoport képviselői innen vették át ezt a 
temetkezési módot.38 A pestszenterzsébeti 
urnasírok temetkezési ritusa még részletei
ben is megegyezést mutat a nagy-

32 Diss. Pcmn. 11/13., X I I . t. 1. — Budapest Története 
1/1. X . t. 7. 

33 Diss. Pann. 11/13., X I I . t. 3. — Budapest Története 
1/1., X. t. 10. 

34 Diss. Pann. 11/13.. X I I . t. 2. — Budapest Története 
XII. t. 10. 

35 E N 5/1938. sz. 
36 Diss. Pann. 84., 86. 1. 
37 Arch. Hung. X X V I . 31—32. 1. 
38 Diss. Pann. 11/13., 87. 1. 

kiterjedésű vatyai típusú urnatemetőkével.39 

Az égetett hamvak az urnába kerültek,40 

erre gyakran az egyfülű bögrét helyezték, 
majd az urnát befedték. A befedés leg
általánosabb módja az volt, hogy az urna 
száj-, illetve nyakrészébe nyílásával — leg
többször — felfeléfordított kisebb tálat 
illesztettek, majd nagyobb, nyílásával lefelé 
irányított tállal borították le az urna száját 
és nyakát. Az urnán kívül helyezték el 
— kevés kivétellel — leggyakrabban annak 
délnyugati, illetőleg délkeleti oldalán a 
kisebb edényeket, az egyfülű bögréket vagy 
a függőedényeket,41 amely utóbbiak tartot
ták a mellékelt bronzékszereket.42 Az ékszerek 
néha magában az urnában kaptak helyet.43 

A fegyver ritkán előforduló melléklet, amely 
azonban nem kerül edénybe, hanem az urna 
mellett fekszik. Ugyanilyen elhelyezésben 
mutatkoznak az átlyukasztott fenőkövekis.44 

A sírok tehát a ritus és a kerámia jelleg
zetességei alapján a vatyai csoportba sorol
hatók. B)z a tény már magában foglalja a 
kronológia45 kérdésének megoldását is, és 
a Perczel Mór-utcai sírok korát a bronz
kor II . periódusában (Tószeg BI—II.) hatá
rozza meg a felső időhatárnak a bronzkor 
III . periódusába (Tószeg BII—C) való 
áttolódásával. 

39 1. m. 79—80. 1., 1—36., X I I I . elterjedési térkép. 
40 Kada Klek Vatyán t e t t megfigyelése szerint 

(Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 125.* 1.) a lábcsont 
részei az edény fenekébe, a koponyadarabok pedig 
ezek fölé kerültek. — Diss. Pann. 11/13. 87. 1. 

4i A lovasberényi temetőben pl. az u rnában voltak 
(Arch. Ért. 1898. U. f. X V I I I . 326. 1.) 

42 Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 125. 1. — Diss. 
Pann. 11/13., 87. 1. 

í3Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 125. 1. 
a Arch. Ért. 1882. U. f- I I . 309—310. 1., 308. 1. 

6., 11. ábra . — Arch. Ért. 1897. ü . f. XVII . 258., 
304—317. 1. — Arch. Ért- 1898. U. f. X V I I I . 321., 
326., 328. 1. — Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 
125., 127., 128. 1. — Diss. Pann. 11/13. 82., 87. 1. 

45 BRGK. 24/25. 81. 1, — Diss, Pann. 11/13. 84., 88.1. 
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IDA KUTZIÁN 

THE URN CEMETERY OF PESTSZENTERZSEBET 

Prom the territory of Pestszenterzsébet, 
we know four prehistoric places of discovery. 
In 1933, in the clay pit of the brickworks near 
the Small Danube-Branch of Csepel, a grave 
with a skeleton in contracted posture was 
discovered, belonging, as the grave furniture 
indicates, to the culture of the bell-shaped 
vessels. The traces of a Bronze Age place 
of discovery were found in Petöfi-street. 
Near the Kakastó (Cock-Lake) and in 
Perczel Mór-street, a Bronze-Age cemetery 
was discovered. 

During the repeated earthworks at 32. 
Perczel Mór-street, six urn-graves came to 
light. The first was found during these 
works and the Hungarian National Museum 
was only later informed. The urn graves 
II—V were disclosed by the Hungarian Nat. 
Mus. in 1938, No. VI by the Budapest 
Archaeological Institute in 1943. 

From the contents of grave I, only an urn 
is known to us. 

At the bottom of the urn (PI. 1. fig. 1. -— 
PI. 7. fig. 1.) found in grave I I (PI. 1.) calcined 
bones were discovered, over these, a small 
mug was placed (PI. 1. fig. 4. — PL 10. fig. 1.) 
in the southern half of the urn. On the rim 
and neck respectively of the urn, a bowl was 
placed with its opening turned upwards. (PI. 
1. fig. 3. — PI. 9. fig. 8.) Inside the urn there 
was another bigger vessel. A large covering 
dish with its opening turned downwards 
was put over them, (PL 1, fig. 2. — PL 10, 
fig. 2.) 

In the urn (PL 2, fig. 1. — PL 7, fig. 1.) 
of grave I I I (PL 2.) were the fragments of 

a smaller bowl (PL 2, fig. 4. — PL 9, fig. 6.) 
together with a few calcined bones. Over the 
mouth of the urn came a bigger bowl (PL 2, 
fig. 3. — PL 9, fig. 5.) and this was covered 
by a third two-handled bowl (PL 2, fig. 2. — 
PL 9, fig. 9.), the biggest of all, with its ope
ning directed downwards. Outside the urn, 
on the southern side, in the height of the 
bulgy part, a small one-handled mug deco
rated with a zonal ornament was placed. 
(PL 2, fig. 5. — PL 10, fig. 7.) 

At the bottom of the urn (PL 3, fig. 1. — 
PL 7, fig. 3.) in grave IV (PL 3.) were calcined 
bones preserved in bigger pieces. I t was 
covered with a bowl turned downwards. (PL 
3, fig. 2. — PL 9, fig. 7.) In the middle 
height of the urn, on the SW. side, a mug 
with a handle was discovered. (PL 3, fig. 3.— 
PL 10, fig. 2.) The weight of the earth 
damaged the urn and the covering bowl and 
pressed the small mug, which originally 
stood independently, to the side of the urn. 
The fragmentary mug PL 10, fig. 3. is not 
mentioned in the excavation records and 
so we do not know its original position, 
but the note we have found on it proves that 
it belonged once to urn-grave IV. 

In urn grave V (PL 4.) there were, in 
contrast to the aforementioned examples, 
two urns. The smaller urn (PL 4, fig. 2. — PL 
8, fig. 2.) touched with its bottom the bulgy 
part of the bigger one. (PL 4, fig. 1. — PL 8, 
fig. 1.) In the necks of the urns, bowls turned 
upwards were placed (PL 4, fig. 5—6. — PL 
9, fig. 3.), in the bowl covering the smaller 
urn (PL 4, fig. 6. — PL 9, fig. 3.) were shells. 
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The urns were covered afterwards with 
bowls turned downwards. (PI. 4, fig. 3. — 
PI. 9, fig. 4, 10.) On the SE side, there was 
an unadorned mug (PI. 4, fig. 7. -— PI. 10, fig. 
10.) and to the K. a siispensible vessel with 
lime incrustation. In the latter, burnt bronze 
nails and fragments were found. Diagonally 
to the mugs (on the NW side) lay a small 
bronze dagger blade (PI. 4, fig. 9. — PI. 5, 
fig. 1.) in the middle height of the covering 
dish belonging to the bigger urn (PI. 4, 
fig. 3.) To the find-material of this grave 
belonged further a perforated whetstone. 
(PI. 4, fig. 10. — PI. 5. fig. 2.). 

The biggish urn (PI. 6, fig. 1. — PL 7, 
fig. 4.) of grave VI (PI. 6.) was covered with 
a smaller bowl without a handle (Pi. 6, 
fig. 3. —• Pi. 9, fig. 11.) the direction of its 
opening was the same as that of the urn. 
Then a very big covering bowl (PI. 6, fig. 2. — 
PI. 9, fig. 1.) was placed on the urn with its 
mouth turned downwards. In the urn, calci
ned bones were found, near to the urn, 
crumb-like lumps which turned to malachite 
came to light. The latter seem to prove the 
former existence of bronze. 

The pottery found in the graves can be 
divided into urns, bowl and mugs. The urns 
again show two chief types. Both the urns 
with a pressed globular belly and rather 
embossed shoulder (Pi. 7, fig. 2—3.) and 
those whose body is double cone shaped 
(PI. 7, fig. 1.) appeared already in the Kis-
apostag-group, but they were surviving in 
the Vatya group too. The former shape 
became general only in the Vatya group and 
prevailed in the cemeteries belonging hither. 

The urns held the burnt ashes and part of 
the grave furniture. 

The bowls (PL 9.) possess curved necks and 
they end in more or less projecting rims. The 
necks are overbridged by two or three band
like handles placed in symmetrical distances 
from each other. We can only say certainly of 
one bowl, that it originally had only one 
handle (PL 9, fig. 3.) with a slightly angular 
curve at the upper starting point. This bowl is 

less curved at the neck and shoulder, the neck 
is more funnelshaped and thus it differs from 
the bowls belonging to the Pestszenterzsébet 
urngraves. Besides these, a bowl without a 
handle was also found at this place of disco
very (PL 9, fig. 11.). 

The bowls were used at the Pestszenterzsé
bet urn-cemetery for overlaying and cove
ring. They generally represent the second 
period of the Bronze Age (Tószeg B I—II.) 
but of course we must consider the survival 
of types belonging to the I. period, all the 
more, because this bowl-type is present in the 
find-material of the Kisapostag group too. 

The third pottery group consists of smaller 
mugs. (PL 10.) The commonest is the gene
rally unadorned mug with one handle, its 
centre of gravity is near to the bottom part 
(PL 10, fig. 1—5.) We have already found 
these among the finds belonging to the Kis
apostag group. These small vessels appear 
in the urn (PL I, fig. 4.) or immediately beside 
the urn on the SW. or SB side. (PL 3, fig. 3. — 
PL 4, fig. 7.) A small adorned mug which 
differs from the above mentioned in its 
shape, was put at the southern side. (PL 2, 
fig. 5 . — PL 10, fig. 7.). Its shape and orna
ment point to the pottery belonging to the 
culture of. bell-shaped vessels, which also 
appears in Hungary. Further researches must 
answer the question, how the relics of two 
cultures so far from one another in time could 
get into the same closed find? 

At the SFr side, next to the above menti
oned unadorned mug with one handle, (PL 4, 
fig. 7.) was discovered the so called suspen-
sible vessel (PL 4, fig. 8. — PL 10, fig. 10.) 
known equally from the Kisapostag group 
and the Vatya one. 

So we can state, that the urn graves found 
in Perczel Mór-street can be considered as 
belonging to the Vatya group. I t is not 
unprecedented, that finds which we know 
from other cultures and culture groups 
respectively also appear in this find material, 
for we find the same in the other cemeteries 
of the Vatya group which did not develop 
independently. 

Now we mention those Pestszenterzsébet 
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pottery finds, which bear the marks of foreign 
culture groups. The mug with one handle and 
globular bottom (PI. 10, fig. 4.) displays 
a close connection with the Kisapostag group. 
The same influence manifests itself in the 
incised ornament imitating the impression 
of a stick, around which a cord is twisted, 
which runs around the neck part of a mug 
belonging to the Kisapostag forms. Another 
strongly profiled mug with one handle and 
a low centre of gravity shows the influence 
of the Aunjetitz culture. (PI. 10, fig. 6.). 
The fourth vessel (Pi. 10, fig. 8.) is a typical 
representative of the incrusted ware of the 
southern trans-Danubian district. These 
finds from Perczel Mór-street came together 
with several coarsely worked fragments (we 
can distinguish pieces belonging to a pro
filed bowl and an urn of large size) into the 
Hungarian National Museum. 

The triangular dagger is characteristic of 
the second period of the Bronze Age, but 
this of course only helps us to draw a limit 
as to the earliest period of the cemetery. 

The burial rites of the urn graves in Perczel 
Mór-street correspond to those we learned to 
know in the urn-cemeteries of the Vatya type. 

The Kisapostag group already knew the 
custom of urn burial combined with crema
tion and the representatives of the Vatya 

group took over this kind of burial. The 
burial rites in the Pestszenterzsébet urn-
cemeteries agree even in their details with 
those of the urn-cemeteries of Vatya type. 
The burnt ashes were placed inside the urns, 
on these, often a mug with one handle was 
put and then the urn was covered. Generally 
a smaller bowl with its mouth turned 
upwards was placed into the mouth or neck 
part of the urn, then the mouth and neck of 
the urn were covered with a bigger bowl whose 
opening was turned downward. Outside the 
urn were with a few exceptions- on the SW 
or SB side the smaller vessels, the mugs with 
one handle or the suspensible vessels, which 
contained the bronze jewels. The jewels were 
sometimes inside the urn, over the ashes. 
Weapons appear seldom and they are not 
inside the vessels, but lie beside the urn. 
In the same position we find perforated 
whetstones. 

So on the basis of the rite and the charac
teristics of the pottery, we can consider 
these graves as belonging to the Vatya group. 
This fact settles the chronological question 
and the age of the graves found in Perczel 
Mór-street (II. Bronze Age period [Tószeg B 
I—II]) while the upper limit is shifting over 
into the III . Bronze Age period (Tószeg 
B. II—C). 

ILLUSTRATIONvS. 

Fig. 1. — The urn-grave No. II. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 2. •—• The urn-grave No. III. of Pestszenet'zsebet. 
Fig. 3. — The urn-grave No. IV. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 4. — The urn-grave No. V. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 5. — Bronze dagger-blade from urn-grave No. V.—2. Whetstone from urn-grave No. V. 1—2. 

Pestszenterzsébet. 
Fig. 6. — The urn-grave No. VI. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 7. — Urns from the urn-cemetery of Pestszenterzsébet. 1—3. Hungarian National Museum. 4. 

Archeological Institute of Budapest. 
Fig. 8.— 7—2. Urns from the urn-cemetery of Pesiszenterzsebet. Hungarian National Museum. 
Fig. 9. — 7—7 7. Bowls from the urn-cemetery of Pestszenterzsébet. 7, 7 7. Archaelogical Institute of 

Budapest. 2—10. Hungarian National Museum. 
Fig. 10.— 1 —10. Mugs from the urn cemetery of Pestszenterzsébet. 1—10. Hungarian National 

Museum. 
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N A G Y T I B O R 

A GELLÉRTHEGYI BRONZKORSÖ 

1941-ben vétel útján egy bronzkorsó került 
a SzföV. Régészeti és Ásatási Intézet birto
kába. Az eladó Spitzer Jenő régiségkeres
kedő több más alkalommal is hitelesnek 
bizonyult adaléka szerint a korsót a Gellért
hegyen találták földmunka alkalmával, kb. 
4 m mélységben. A korsó rongált állapota, a 
hasi és a lábrészen, valamint a fül felső végén 
csákánytól eredő sérülések megerősíteni lát
szottak ez utóbbi leletkörülményt. (1. kép.) 
Darabunkat az Országos Magyar Történeti 
Múzeum konzervátori műhelye konzerválta, 
kiegészítve egyúttal az edénytest hiányzó 
részeit. Elmellőztük a fül felső lapján, a törés
felületből következtetve egykor biztosan meg
lévő visszahajló húsos levél (Daumenblatt) és 
a felső, ívelt fülvégződés jobboldali ágának ki
egészítését. Korsónkat ebben a mai, részben 
kiegészített állapotában 2. képünkön mutat
juk be. 

Darabunk 28-5 cm magas, a kerek száj
nyílás átmérője 6 cm, fenékátmérője 6-8 cm. 
Az edénytest vékony bronzlemezből koron
gon készült, amire a fenék közepén látható 
kerek kis lyuk is utalhat, amely a forgó 
korong szegének befogadására szolgált. Az 
erősebb rézötvözet hozzáadásával készült 
bronzfül egydarabban öntött. A korsótest 
középütt enyhén kihasasodó, keskeny, hosz-
szúkás formát mutat . A száj magasságában 
majdnem derékszögben megtörő fül levél
szárat utánoz. Pálcaszerű, függőleges része 
keresztmetszetében egy alul lekerekített 
romboidra emlékeztet. Alsó részében két 

szorosan egymás mellé zárt, laposan meg
mintázott meztelen emberi lábfejben végző
dik, mely egy szívalakú, a korsó hasi 
részéhez hozzáforrasztott, erősen leegyszerű
sített palmettát mutató paizson nyugszik. 
(3. kép.) A lábfejek fölött húsos levélke for
dul vissza, melyet felül két vízszintes, pár
huzamos pálcatag zár le. A fül felső vége 
két ívelt karral forrasztódott a kerek száj 
pereméhez. A megmaradt baloldali ívelt része 
kontúrjaiban hattyúfejet utánoz. (4. kép.) 

Korsónk formájával és a fül díszítésében 
elszigetelve áll a pannóniai bronzedények 
körében. Szép számmal ismerünk ugyan tar
tományunkból emberi lábfejjel díszített 
fülű bronzkorsót,1 ezek azonban kivétel nélkül 
— még egyik legnyúlánkabb példányukban, 
a nagytétényi korsóban is (Radnóti, i. m., 
X U V . t., 6. kép, lásd még 5. képünket) — 
zömökebb, kihasasodóbb formát mutatnak ; 
az edényfülek pedig e csoport darabjain csu
pán egy meztelen, vagy saruba bujtatott 
emberi lábfejben végződnek. Hiányzik azon
kívül ezeken az edényeken a szívalakú pal-
mettás paizs s a fül alsó vége közvetlenül 
illeszkedik az edénytesthez.2 

Mindezek alapján a gellérthegyi korsó 
testvérpéldányait s egyúttal készítési helyét 
sem kereshetjük Pannóniában, hanem Nyu-
1 Felsorolásukat adja és megtárgyalja őket : 

A. Radnóti, Die röm. Bronzgefässe v. Pannonién. 
(Diss. Pann. II. 6. 1938.) 167—168. 11. 

2 Technikai különbségek is fennállnak. A pécsi, nagy
tétényi és az Országos Történeti Múzeum ismeretlen 
leihelyű korsóján pl. a fenékrészt külön forrasz
tották az edényhez. 
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gáton, ahol a darabunkkal formára és a fül 
díszítésére nézve azonos bronzedények egy 
jól ismert csoportot képeznek. Első helyen a 
galliai Epagnette területén előkerült bronz
korsót említhetjük fel,3 amelynél az edény
test és a fül formája, valamint az utóbbi 
díszítése, nemkevésbbé a technika teljes 
egészében azonos a gellérthegyivel. Megtalál
juk az edényfül alsó végén a két szorosan 
egymás mellé zárt s egészen laposan kezelt 
meztelen emberi lábfejeket, amelyeket itt is 
egy szívalakú palmettás lemez közbeiktatásá
val forrasztottak az edény hasi részéhez. 
A lábfejek fölött szerepel a visszahajló kis 
levél, majd a két vízszintes pálcatagból álló 
kis szalag. A fül felső, ívelt szárai ugyancsak 
zoomorph végződésüek s megvan a fül lapos 
kiszélesedő vízszintes lemezén a visszahajló 
húsos levél is. Két másik bronzedény, a britan-
niai Corbridge táborának C. épületéből4 és 
a cannstatti tábor területén5 előkerült korsók 
csak méretben különböznek a gellérthegyi 
és az epagnettei daraboktól. Az edény forma, 
a fül díszítése és — amennyire a fényképekről 
egyáltalában következtetni lehet — a tech
nika különben teljesen azonos a föntiekével.6 

Csupán apró részletekben eltérő a roueni 
múzeum bronzkorsó fülének díszítése.7 

A pajzson nyugvó, szorosan egymás mellé 
zárt meztelen eiuberi lábfejek fölött kehely-
szerűen szétnyíló három levélke foglal helyet, 
fölöttük pedig hiányzik a két vízszintes pálca
tagból képzett szalag. A fül felső, két ívelt 
végződésének zoomorph kiképzése sem vehető 
ki a Reinachtól közölt vonalas rajzon s a le
írásban sem történik erre utalás.8 

Mindezeket a darabokat, amelyekhez hoz
závehet j ük még a Iyouvre egy másik bronz-

3 A. De Ridder, I^es bronzes antiques du Couvre. I I . 
Paris, 1915, 111. 1., 2697. sz. és 98. tábla. 

4 F. Haverfield, Arch.Anz. 1913. 302. h., és 21 . kép. 
5 W. Barthel, O. R. 14. 59, 281., 60. sz. és V. t., 20 kép. 
6 A corbridgei korsó perem fölé kiemelkedő húsos 

levelébe egy ovális karika van fűzve, amely arra 
u ta lhat , hogy az edény felfüggeszthető volt. 

7 S. Reinach, Bronzes figurés de la Gaule romaine. T. 
333 1., 430. szám. Az edényt a Marne felső folyása 
mentén Jyangres és Chaumont közti területen 
találták. 

8 Még egy hasonló fül szerepel az irodalomban, ame
lyet G'rivaud de la Vincelle, Recueil, pl. XIV. 2. 
publikált. F/Zt a m u n k á t azonban csak Reinach 
és A. De Kidder utalásaiból ismerem. 

korsóját is,9 a technika, a forma s az alkal
mazott dekoratív elemek azonossága szoro
san egybekapcsolja. A leletkataszter pedig 
arra utal, hogy ezeknek a korsóknak készítési 
helyét Felső-Galliában, vagy a Rajnavidé
ken kell keresnünk.10 Valamennyi továbbá 
egy olyan provinciális fémművességi kör
ben készült, amelyben — mint a levélszerű 
attache, ennek hozzáforrasztása az edény
testhez, a zoomorph-végződésű fülek példáz
hatják — tovább élt a capuai edénynn'ívesség 
gyakorlata. Alsó-Germániában, Willers ku
tatásai alapján ilyennek ismertük meg a 
Remmoor-típusú vedrek fémművességi kö
rét,11 amelynek gyártási központját az 
Aachen melletti Gressenich területére helyezi 
a kutatás.12 Az itt működő műhelyek kétség
telenül nem szorítkoztak vedrek gyártására, 
hanem más edényfajtákat is előállítottak. 
A két emberi lábfejjel díszített fülű korsók 
technikai sajátosságai, a növényi és állati 
díszítőelemek kiválasztása s leegyszerűsített 
formában történő visszaadása teljesen meg
felel e fémművességi kör gyakorlatának. Az 
új elemet jelentő meztelen emberi lábfejek 
alkalmazása viszont új, déli kezdeményezésre 
vezethető vissza. A hamburgi Museum für 
Kunst und Gewerbe birtokába került bronz
edényfül, amely ezüstözött szíjakkal felkö
tött szandálú lábfejben végződik,13 kétség
telenül nem provinciális munka s így utalhat 
arra, hogy ilyen füldíszítést már korábban 
is (H. Kusel a Kr. e. II . sz.-ra datálja ezt a 
darabot) alkalmaztak Itália, vagy Alexand-
9 A. De Ridder, i. m., 2698. szám, ismeretlen lelhely. 

A föntebbiekkel azonos edény-és fülforma, a láb
fejek helyén azonban fenyőtobozt t a r tó kezet 
találunk. 

ío A corbridgei korsót környezetében importdarabnak 
tekinthetjük, amikor ismeretesek azok az élénk 
kereskedelmi kapcsolatok (H. Aubin, Der Rhein
handel in röm. Zeit. Bonn. Jahrbb . 130, 1925, 24., 
29.11.), amelyek Észak-Gall iataz Alsó-Rajnavidékét 
és Bri tanniát a I I . sz-tól kezdve egy szorosabb 
gazdasági egységbe fogták össze. A cannstat t i 
korsó viszont a kelet felé irányuló rajnai kereske
delem egyik fontos á t rakodó állomásán (H. A ubin, 

; m. 18.1.) került napvilágra. 
i l H. Willers, Die Bronzeeimer von Hemmoor. 

Hannover u. Leipzig, 1901, passim és Neue Unter
suchungen über die röm. Bronzeindustrie. Hanno
ver u. Leipzig, 1907, 23. , 59. 11. 

12 H. Willers, Neue U n t e r s u c h u n g e n . . . 37. sk. 
11., / . Werner, Zur Herkunft u. Zeitstellung d. 
Hemmoorer F,imer (Bonn. J ah rbb . 140/141, 1936, 
395—398 11. 

13 H. Kusel, Arch. Anz. 1917, 67—68 hh., és 12. kép. 
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1. kép. 
A gellérthegyi bronzkorsó eredeti állapotában. 

2. kép. 
A gellérthegyi bronzkorsó restaurálás után. 



;. ::. •.. 'n 

3. kép. 
A kor só fül alsó végének díszítése, 

az épen maradt pajmettás lemezzel. 

ria bronzedény műhelyeiben.14 A Hemmoor-
típusú vedrek fémművességi körében történ
hetett az emberi lábfejek megkettőzése s 
ezeknek a kontúrokra leegyszerűsített, to
vábbá egészen lapos, reliefszerű felfogásban 
való visszaadása. 

Kronológiai nehézségek sem állják útját 
annak, hogy a lábfejekkel díszes fülű korsó
kat az alsógermánjai edény mű vességnek 
ehhez a köréhez kössük. Az általunk felsorolt 

14 A syriai Tortose-ből előkerült ön tőminták (Bulletin 
de la Société des Antiquaires de France. 1900, 310. 
1., 20—22. számok) kora ismeretlen. 

darabok általánosságban a Kr. u. I I . sz.-ban 
készültek. A leletkörülmények mindössze két 
esetben nyújtanak az időmeghatározáshoz 
némi támpontot. Az epagnettei korsót tele 
Hadrianus-éremmel elrejtve találták 1771-
ben,15 darabunk így még a század első felében 
készülhetett. A corbridgei korsó viszont egy 
olyan épületben került napvilágra, amely 
a kísérő érmek és kerámia után ítélve a II . sz. 
közepe táján, vagy annak vége felé épült.16 

Az említett alsógermániai fémművességi 
központ exporttermékeit már eddig is ki 
tudták mutatni Aquincumban. 

13 vonatkozásban a legmeglepőbb ered
ményt kétségtelenül az aquincumi orgona 
15 /1 . De Ridder, i. h. 
iß F. Haverfield, i. m. 295. h. 

4. kép. 
A korsó szájrésze, 

a fül felső végének zoomorph karfával. 



5. kép. 
A Pécs-Homokbánya-dűlői bronzkor só. 

bronzsípjainak chemiai vizsgálata hozta.17 

Kiderült ugyanis, hogy ennek a C. Jul. Via-
torinustól Kr. u. 228-ban az aquincumi tűz
oltóság székháza részére ajándékozott orgo
nának a sípjai a Hemmoor-típusú vedrek 
anyagával egyező bronzötvözetből készültek. 
De már egy századdal előbb is találkozunk 
Dél-Germániából importált bronzedényekkel 
tartományunk székvárosában. így Nagy 
L,ajos a II . századi germániai műhelyekkel 

17 Nagy L:, Az aquincumi orgona. (Az Aquincumi 
Múzeum kiadványai . I I . Bpest. 1934.) 41. sk. 11. —• 
Nekünk is szándékunkban volt a gellérthegyi korsó 
ötvözetét megvizsgáltatni. A háborús időkre való 
hivatkozással azonban sem az egyetemi, sem más 
állami intézetek nem tud ták ezt vállalni. 

hozza kapcsolatba az első Antoninus ural
kodásáig használt Aranyárok-menti korai 
temető sírjaiból előkerült vékonyfalti bronz
tányérokat.18 Az sem lehet véletlen, hanem 
a nyugati származás mellett szól, hogy az 
aquincumi ezüstberakásos, kutyafejes patera-
nyél legközelebbi megfelelőjét e fémműves-
ségi központ szomszédságából, Aachenből 
ismerjük.19 A Gellérthegyen előkerült korsó 
most mint újabb, szerény adalék csatlakozhat 
a Rajnavidékről Aquincumba importált 
használati bronztárgyak sorához. 

Az út, amelyen mindezek a darabok, más 
ipari, termékekkel együtt, mint amilyenek 
a díszkocsiveretek, terra sigilláták, üvegek, 
terrakották és emailos dísztárgyak, a Kr. u. 
I I . század elejétől kezdve a rajnai keres
kedelem közvetítésével elkerültek a Duna 
mentére és így Aquincumba is, Aubin,20 

Nagy Lajos/1 Alföldi,22 Exner,23 Premers-
dorf24 kutatásai után világosan áll előttünk. 
Még megjegyezhetjük, hogy az Aquincumból 
jól ismert kölni polgárok társulása (cives 
Agrippinenses Transalpini)25 a fémtárgyak 
dunavölgyi exportjában is vezető szerepet 
játszhatott, tekintve, hogy szülővárosuk, 
a »fenséges« Colonia Claudia Ara Agrippi-
nensium az alsógermániai műhelyek szom
szédságában feküdt. Ily módon ezek a mű
helyek Kölnön keresztül kapcsolódhattak be 
legkönnyebben a keleti piacok felé irányuló 
rajnai kereskedelembe. 

i s Bp. Története.. I . 1942. 614. 1., A. Radnóti, i. m. 
X X X . t., 3—5. képek. 

i s A.Radnóti, i. m., X X V I I . t., 2. kép és 74—75. 11. 
20 H. Aubin, i. m., 29. 1., 420. j . 
2i Germania. 15. 1931. 260. sk. 11., és 16. 1932. 

22 Arch. Ér t . 1935., 263. sk. 11., és Taureae Aquin-
censes. I . 1938, 323. 1. 

23 K. Exner, Das Verhältnis d. pannonischen Email -
funde zu den Rheinischen (Diss. Pann . I I . 8. 1939) 
89. sk. 11. 

24 F. Fr enter sdorf, Rheinischer E x p o r t nach dem 
Donauraum (I^aureae Aquincenses. I . 168. sk. 11.) 

25 Az aquincumi háziezredben szolgált kölni szár
mazású ka tonáka t lehetséges, hogy éppen ezeknek 
az Aquincumban letelepedett kölni polgároknak 
soraiból sorozták, mint Szilágyi J. véli (Tanulmá
nyok Budapest múltjából. VI I I . 1940. 9. sk 11) 
Viszont a CID- I I I . 3642. és 10.508. számú feliratok
kal kapcsolatban az sincs kizárva, hogy amin t 
a rajnai légiókban a 2. sz. végétől kezdve egy bizo
nyos százalékban dunavölgyit is beosztottak 
(F,. Stein, Die kaiserl. Beamten u. Truppenkörper 
í. rom. Deutschland. Wien. 1932. 110. 1.), ép így 
fordítva a dunament i légiók is kap tak emberanya
got a Rajna vidékéről. 

Budapest Régiségei X I V . 
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TIBOR NAGY 

UA CRUCHE EN BRONZE DU MONT ST. GERARD 

Cette cruche fut mise à jour en 1941, aux 
cours de certains travaux de terrassement 
effectués dans l'ancienne civitas Eraviscorum, 
sur le Mont St. Gérard, au XI e arrondissement 
de Budapest. Malheureusement les détails 
précis de la découverte ne nous sont pas con
nues. L'objet en question a 28-5 cm de haut; 
le diamètre de son embouchure ronde est 
de 6 cm, celni du fond est de 6"8 cm. Sa panse, 
formée d'une mince plaque en bronze, fut 
préparée au tour ; son anse, rendue plus 
solide par un alliage résistant de cuivre, est 
moulue tout d'une pièce. Qu'il nous soit 
permis d'omettre la description minutieuse 
de la décoration de l'anse et de nous borner 
seulement aux figures 1, 2 et 3, qui font bien 
ressortir tous les détails. Il convient pourtant 
de noter que la partie cambrée de sa queue 
conservée intacte imite les contours d'une 
tête de cygne et que l'anse elle'même fut 
soudée postérieurement à la panse. 

Par sa forme élancée et peu arrondie ainsi 
que par la décoration de son anse notre 
cruche fait exception parmi les nombreuses 
cruches en bronze de Pannonié dont l'anse 
est ornée d'un pied humain (voir là-dessus 
l'étude d' A.Radnóti, Die röm. Bronzegefässe 
von Pannonién, Diss. Pann. II . 6. 1938. pp. 
167—8) Ces dernières ont une forme plus 
massive et plus arrondie et leur anse se 
termine par un seul pied nu ou chaussé 
d'une sandale. L'écu cordiforme orné de 
palmettes fait également défaut. Il faut 
signaler aussi des différences d'ordre 
techniques : le fond des cruches de Pécs 
(Sopianae) et de Nagytétény (Campona), 

de même que celui du vase d'origine inconnue 
du Musée National Hongrois sont soudés à 
la panse (A. Radnóti, op. cit. PI. XL,IV. 
fig. 1, 2, 6). 

Il en résulte que du point de vue du lieu 
de leur fabrication les pièces semblables, 
notre cruche ne doivent pas se rattacher à 
la Pannonié, mais à l'Ouest, où les vases de 
bronze d'une forme et d'une décoration ana
logues forment un groupe bien connu. Signa
lons tout d'abord la cruche en bronze 
trouvée à Epagnette, en Gaule (A. de Riddev, 
Les bronze antiques du Louvre I I . Paris. 
1915 p. 111. Nr. 2627, et PI. 98). Le profil, la 
décoration et l'exécution technique de cet 
objet sont parfaitement identiques à ceux 
de la cruche de Hongrie. Deux autres vases en 
bronze de la baraque du camp de Corbridge 
en Angleterre (F. Haverfield, Arch. Anz. 
1913. col. 302, et fig. 21), ainsi que la cruche 
retrouvée au camp de Cannstatt (W.Barthel, 
O. R. Li. 59. p. 28., 60-et PI. V. fig. 20) ne 
différent de la pièce du Gellérthegy et de 
celle d'Bpagnette que dans leur proportions. 

L'anneau oval qu'on trouve dans le pou-
cier en forme de feuille, au-dessus de l'em
bouchure de la cruche, semble prouver que 
le vase était destiné à la suspension. La déco
ration de l'anse de la cruche en bronze du 
Musée de Rouen n'en diffère non plus que 
par quelques menus détails. Il est à mention
ner une anse en bronze analogue, publiée par 
Grivaud de la Vincelle (Recueil, pi. XIV. fig. 
2.) et une autre signalée par S. Reinach 
(Bronzes figurés de la Gaule romaine I. p . 
333, Nr. 430.) 
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Toutes ces pièces, auxquelles nous devons 
encore ajouter une autre bronze du Musée 
du Louvre (A. de Bidder, op. cit. Nr. 2698 ; 
lieu de découverte inconnu. Forme du vase 
et de la panse analogue aux pièces ci-dessus, 
seuls les pieds sont remplacés par une main 
tenant mie pomme de pin), sont liées entre 
elles très étroitement, par l'identité de la 
technique, de la forme et des éléments dé
coratifs. Le registre dés trouvailles permet 
de supposer que le lieu de fabrication de ces 
cruches est à chercher avant tout dans la 
Gaule Supérieure ou dans la région du Rhin. 
La cruche de Corbridge doit être considérée 
comme un article d'importation, étant don
nés les rapports très étroits de commerce qui 
unissaient les peuples de la Gaule Supérieure 
à ceux du Rhin Inférieur et de la Grande Bre
tagne. La cruche de Cannstatt à son tour fut 
mise à jour à un lieu de transbordement trés 
important du commerce dirigé vers l'Est 
(H. Aubin. B. J. 130. 1925.). Toutes ces pièces 
ont dû être fabriquées dans un certain ate
lier provincial de métallurgie où survivaint la 
routine de la poterie capouane ; l'attache en 
forme de feuille, son soudage jà la panse et les 
anses à l'extrémité zoomorphe nous en four
nissent autant de preuves. Dans la Germanie 
Inférieure, d'après les recherches de Willers 
(H. Willers, Die Bronzeeimer von Hemmoor. 
Hannover—Leizig 1901. passim, et Neue 
Untersuchungen über die röm. Bronze
industrie, Hamiover u. Leipzig 1907. pp. 
23, 59.), tels sont les seaux du type Hemmoor, 
dont le centre de fabrication est sur le territoi
res de Gressenich, près d'Aix-La-Chapelle 
(H. Willers, Neue Untersuchungen. . . p. 37. 
— / . Werner, Zur Herkunft und Zeitstellung 
d. Hemmoor Eimer. Bonn Jahrb. 140/141, 
1936, pp. 395,398.). Ces derniers ateliers ne se 
limitaient pas seulement à la fabrication de 
seaux, maisils conf ectionnaient aussi des vases 
de toutes sortes. La technique particulière 
aux cruches à l'anse ornée de deux pieds, 
le choix des éléments de l'ornement végétal 
et animal ainsi que leur reproduction par des 
formes simplifiées répondent parfaitement 
à la pratique de cet important centre métal
lurgique. Quant à l'emploi des pieds nus 

en guise d'élément décoratif nouveau, il 
remonte à l'initiative du Sud. L'anse du 
vase en bronze conservé au Museum für 
Kunst und Gewerbe de Hamburg, ayant à 
son extrémité mi pied chaussé d'une sandale 
attachée par des courroies argentées n'est 
certainement pas un ouvrage provincial (H. 
Kusel. Arch. Anz. 1917. col. 67—68 et fig. 12). 

On en peut conclure aussi à l'emploi d'une 
décoration pareille de l'anse dès une époque 
plus ancienne, au moins en ce qui concerne 
les fonderies d'Italie et d'Alexandrie. [H. 
Kusel fixe cette dernière pièce au I I e siècle 
av. J.Chr.; l'époque des moules provenant 
de Tortose en Syrie n'est pas connue (Bulletin 
de la Société des Antiquaires de France 1900 
p. 310. Nr. 20)]. Le doublement des pieds, leur 
reproduction réduite aux contours simples et 
aux formes plates du bas-relief dut s'accom
plir dans le milieu de l'atelier des seaux du 
type Hemmoor. 

En outre, rien ne nous empêche, au point 
de vue chronologique, de rattacher les cru
ches à l'anse en forme de pied humain à ce 
cercle de la poterie de la Germanie Inférieure. 
Les pièces que nous venons de signaler ont 
été fabriquées en général au I I e siècle après 
J.-Chr. Les circonstances de la découverte ne 
nous autorisent à en conclure sur la date de la 
fabrication qu'en deux cas. La cruche 
d'Epagnette trouvée en 1771 était remplie 
de monnaies du temps d'Adrien ; elle fut 
donc fabriquée au plus tard dans la première 
moitié du I I e siècle. Par contre la cruche 
de Corbridge fut trouvée dans un édifice qui, 
selon le témoignage des médailles et des 
trouvailles de céramiques, doit avoir été 
construit au milieu ou vers la fin du I I e siècle. 

Les produits d'exportation de ce centre 
de métallurgie de la Germanie Inférieure 
étaient déjà connus aussi à Aquincum. 
C'est l'analyse chimique des tuyaux de 
l'orgue hydraulique d'Aquincum qui en four
nit la preuve la plus éclatante. On a constaté 
que les tuyaux de l'orgue hydraulique, offerte 
en 228 par G. lui. Viatorinus au siège des 
pompiers d'Aquincum, furent fondés du 
même alliage de bronze que les seaux du type 
Hemmoor (L. Nagy : Az aquincumi orgona. — 
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I/orgue hydraulique d'Aquincum. Publi
cations du Musée d'Aquincum. II . Budapest, 
1934. pp. 41 et suivi)'. Notre projet de sou
mettre à l'analyse l'alliage de la cruche en 
bronze du Gellérthegy a échoué à cause de 
la crise de guerre que nous traversons ; 
aucun institut spécial n'a pu s'en charger. 
Toujours est-il que déjà au siècle précédent 
nous rencontrons dans la capitale de notre 
province des vases en bronze importés de la 
Germanie. L. Nagy rattache aux ateliers de la 
Germanie du I I e siècle les minces plats en 
bronze qui, sortis des tombes de la nécropole 
prés de TAranyárok, restèrent en usage 
jusqu'aux premiers Antonius (Budapest 
Története. — Histoire de la ville de Budapest, 
I. 1942. p. 614 ; — A.Radnóti, op. cit. pi. 
XXX. fig. 3—5.) 1/origine occidentale est 
prouvée aussi par le fait que la variante la 
plus proche de la queue d'une patère (patera) 
incrustée d'argent et surmontée d'une tête 
de chien nous est connue précisément à 
Aix-la-Chapelle, à proximité du susdit centre 
de métallurgie (A. Radnóti, op. cit. pi. 
XXVII. fig. 2 et pp. 77). Ta cruche du Mont 
St. Gérard se rattache comme une nouvelle 
contribution à la série des objets de bronze 
importés à Aquincum de la région du Rhin. 
La route par laquelle ces pièces, de même 
que d'autres produits industriels, des ferrures 
de chars de luxe, des pièces de »terra sigillata«, 
des verres, des terracottes et toutes sortes 
d'objets émaillés de luxe ont passé par le 
commerce du Rhin pour arriver près du 
Danube et par conséquent à Aquincum fut 
suffisamment éclairée par . les recherches 

d'Aubin (op. cit. p. 29. Nr. 112.) de L. Nagy 
(Germania 15, 1931, pp. 263) à'A lföldi 
(Laureae Aquincenses I. 1938. p. 323), 
d'Exner (Das Verhältnis d. pannonische 
Pmailfxmde zu den Rheinischen, Diss. Pann. 
IT 8. 1939 pp. 89 ss.) et de Fremersdorf 
(Rheinischer Pxport nach dem Donauraum. 
Tauerae Aquincenses, I. pp. 168 ss.) Reste 
encore à dire qixe l'association bien connue 
des Colonais à Aquincum (cives Agrippinen-
ses Transalpine) dut jouer un rôle prépon
dérant dans l'exportation des objets métal
liques dans la vallée du Danube. Tes Colonais 
n'oubliaient pas que leur ville natale, la 
»sublime« Colonia Claudia Ara Agrippinen-
sium était située dans le voisinage des 
ateliers de la Germanie Inférieure. Ces ateliers 
pouvaient donc participer très facilement 
au commerce du Rhin, dirigé vers l'Orient 
juste par la ville de Cologne. On peut même 
supposer avec Szilágyi (Tanulmányok Buda
pest múltjából. Études sur le passé de Buda
pest. 1940. pp. 8.) que les soldats d'origine 
colonaise faisant leur service militaire dans 
les régiments de la garnison d'Aquincum, 
furent recrutés précisément des citadins 
établis dans cette ville. Néanmoins, comme 
il ressort des inscriptions CIL. I II . 3642 et 
10508, nombre de soldats de la vallée 
danubienne furent rattachés dès la fin du 
I I e siècle aux légions rhénanes (cf. E. Stein, 
Die kaiserl. Beamte u. Truppenkörper ï. röm. 
Deutschland, Wien 1932. p. 110). Fin revanche, 
la région du Rhin fournissait également des 
hommes aux légions danubiennes. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — La cruche en bronze du Mont St. Gérard (en état naturel). 
Pig. 2. — La cruche en bronze du Mont St. Gérard (remanié en vue de conservation). 
Pig. 3. —Décoration du bas de l'anse avec une plaque aux palmettes. 
Fig. 4. — L'embouchure de la cruche avec le bras zoomorphe du haxit de l'anse. 
Fig. 5...— La cruche en bronze de Pécs-Homokbányadűlő. 
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NAGY L A J O S : 

A BUDAI HEGYVIDÉK UJABB SZÓRVÁNYOS SÍRLEIvETEI 

A budai hegyvidéken az első világháború 
után megindult nagyarányú építkezésekkel 
kapcsolatban megszaporodott az újonnan elő
került római emlékek száma. A budai hegy
vidékhez nem számítjuk azonban a Szent 
Gellért-hegyet, mely az eraviszkusz ci vitas 
székhelye volt népi temetővel.1 Már korábban 
is kerültek elő szórványos épületmaradvá
nyok és egyes sírok a budai hegyekben. 
A táborhegyi és szemlőhegyi mumiatemet-
kezések ismertetésekor röviden össze is fog
laltam a régebbi leleteket.2 A hegyvidék 
rómaikori, változatos, egymástól elütőjellegű 
emlékhagyatékában megtaláljuk a díszes 
villákat, mint pl. a Csúcshegyen,3 a szoli
dabb családi házakat a Testvérhegyen4 s nem 
hiányoztak a hegyvidék útjainál az útbizto-
sító mansiok sem, mint pl. Szépvölgyben.5 

így találkozunk lépten-nyomon a legkülön
bözőbb társadalmi rétegek hagyatékaival. 
A hegyvidékre való költözködés elsősorban 

i V. ö. Hampel, Az eraviscus nép és emlékei. Bud. 
Rég. IV., 1892, 31. sk. 1.; Nagy L., Asztrális szim
bólumok a pannóniai bennszülött lakosság sír
emlékein. Pannónia-Könyvtár, 6. 1935. 14 1. 
Alföldi-Tompa-Nagy. Budapest története I. (1942),: 
243 sk. 1.; Alföldi ú. ott, 137. sk. 1. 

2 Nagy L., Aquincumi múmiatemetkezések. Disser-
tationes Pannonicae. Ser. I. Fasc. 4. 1935. — 
Tompa-Alföldi*N'agy,. Budapest Története I., 2. 
472. 1. 

3 JVagy L., A csúcshegyi római villa. Bud. Rég. XII. 
1937, 25 sk. 1. 

iGarády S., Ásatások az óbudai Leopold-tégla
gyár mellett. Arch. Ért. XIJX., 1936, 88—96. 1, 

s Nagy T., A római villakultusz Aquincum és kör-, 
nyékén. Magyar Főváros, IV., 1941. 43. szám 

CIUII. 10.428. Bud. Rég. V. 12. Alföldv, Arch. 
Ért. 1940, 206. sk. 1. 

gazdasági okokra megy vissza, a környékbeli 
birtokosok a sajátjukban laktak a legszíve
sebben. Hozzájárult később a társadalmi 
viszonyok megváltozása, a háborús esemé
nyek hozta megpróbáltatásokkal járó rázkód-
tatások, melyeket nehezebben viselt el a 
lakosság a városi centrumokban. Ha tudott, 
menekült is gyakran a várost környező biz
tonságosabb hegyvidékre : a városi élet 
lassú decentralizálódása indult meg. A gazda
sági és társadalmi életformáknak az egész 
birodalom területén jelentkező változásait 
mesterien rajzolta meg Rostowzew.6 Ez a 
folyamat Aquincum környékén a marko
mann háborúk után a I I I . század első felében 
érte el tetőpontját.7 De ennek is megálljt 
parancsoltak az újabb történelmi események. 
A IV. században visszahúzódik a lakosság 
a védettebb, megerősített városokba vagy 
táborokba8 s közvetlenül a városfalak mel
lett temetkezik.9 Ez magyarázza a hegyvidé
ken a római uralom utolsó századaiból való 
jelentősebb emlékek elmaradását. A szegé
nyebb lakosság egy jelentős része tovább is 
kitartott a hegyvidéken, gazdálkodott. A 

e Rostowzew, Gesellschaft und Wirtschaft im römi
schen Kaiserreich. 1930. 

7 Alföldi, Budapest története I., 1942, 330. sk. 1. 
Közeli példa reá Uleisia castra, v. ö. Nagy L., 
Pannónia sacra. 128. sk. 1. Nagy T., Kutatások 
Uleisia Castra területén. Arch. jkrt. HI. foly. III. 
köt. 1942, 261. sk. 1. 

s Radnóti A., Római kutatások Ságváron.. Arch. 
Ért. Hl. 1939, 149. sk. 1. V. ö. még az előbbi 
jegyzetet. 

8 így láttuk ezt Aquincumban is több alkalommal. 
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település folytonosságát az éremleletek sza
kadatlan láncolata bizonyítja. Emellett 
a most vázolt folyamat mellett a városkör
nyéki távolabbi villatelepek kialakulása is 
megkezdődött. Nagy Tibor ásatásainak ered
ményeiből láthattuk ezt meggyőzően.10 

A hegyvidék lakóinak külön temetőjük 
nem volt. Nem mindig temetkezhettek azon
ban a közös városi temetőbe, sőt mint az 
újabb leletek is bizonyítják, villájuk mellett, 
saját telkükön keresték igen sokan a csendes 
pihenést, oda temették hozzátartozóikat is. 

A többszázados település hozta magával, 
hogy a hegyvidéken a legeltérőbb temetke
zési formákkal találkozunk. A települők 
gazdasági helyzete koronkint visszatükröző
dik a sírok mellékleleteiben, azok gazdag, 
vagy szegényes voltában, de ezt gyakran be
folyásolhatta a halotti kultusz is. Az aquin
cumi temetőkről és temetkezésekről össze
foglalóan megemlékeztem a legutóbb a fő
város kiadásában megjelent Budapest Tör
ténete I. kötetében.11 

A Testvérhegyen még a I I . század végén 
is találkoztunk halotthamvasztással két be
kerített családi sírhelyen,12 mikor pedig ezt 
a ritust már a Dunamentén kiszorítja a keleti 
misztériumvallásoktól befolyásolt elföldelés 
szokása,13 mely a markomann háborúk után 
az őslakosság részbeni kicserélésével is kap
csolatba hozható. Meg kell jegyeznünk, hogy 
ezen a téren általánosítanunk nem szabad, 
mert nemcsak tartományok szerint, de még 
azokon belül is egy-egy zártabb, kisebb terü
leten is mások voltak a szokások, más tradí
ció öröklődött. 

A I I . és I I I . század fordulója körül az el-
földeléssel együtt a temetkezés új módjai 
és a sírok új formái tűnnek fel hegyvidé
keinken. A sírok külső formája nagyon válto
zatos lesz. Van föld alatt és föld felett való 
temetkezés. 

10 Nagy Tibor, Bud. Rég., X I I I . , 1943. 390. 1. I t t 
jelzi, hogy az aquincumkörnyéki villa rustieák 
feldolgozását röviden közreadja. 

i i Budapest Története I. kötet VII . fejezet. Temetők 
és temetkezés. 464—485. 1. 

12 GÏÏrady, id. h . 94—95. 1. 
13 Nagv L., Arch. Í M . X W L , 1928. 83. sk. 1., Buda

pest Története I . , 2., 473. 1. 

A föld alattiak, közül hegyvidékünkön 
a puszta földbe való temetkezés mellett 
a koporsó használata dívik. Anyaga legtöbb 
esetben fa volt. Az Aranyhegyi-patakmenti 
temetőben a halotthamvasztás korában is 
nagyon sok esetben fakoporsóba helyezve 
égették el a halottakat a megásott sírgödör
ben, mint azt a fanyomok, a koporsószegek 
számtalan előfordulása mutatja. Ilyet eddig 
még nem találtam lelőhelyeinken, de ezt 
a véletlen szeszélye is hozhatta magával. 
Megmaradtak azonban igen nagy számban 
a téglákból összeállított koporsók. Ez lehetett 
talán a legelterjedtebb. Gyakori a szabályos 
kőlapokból összeállított sír. A sírok készíté
séhez felhasználnak korábbi kőemlékeket, 
építészeti részeket és felhagyott régi temetők 
sírköveit. Az a szokás, hogy a korábbi teme
tők egykor föld felett álló feliratos sírköveit 
a későbbi századokban a földalatti ládasírok
hoz felhasználták, a legjobb megőrzője volt 
ezen emlékeknek. Megtaláljuk ezt az egész 
Duna mentén, de a tartomány belsejében is 
mutatkozik s kapcsolatba hozható azzal a 
ténnyel, hogy az xijonnan betelepedett lakos
ság, elsősorban germánok, keletiek stb., már 
nem viseltettek keg}'elettel az őslakosság 
és a korai rómaiság I—II. századi emlékeivel 
szemben.14 

A földfeletti temetkezésekhez sorolom a sír
kertet sarokpillérekkel s a homlokzati részen 
sírirattal és díszítéssel. A legjellemzőbb 
forma azonban a házalakot utánzó szarko
fágok állítása. Ennek virágkora a I I I . század. 
Példát ismerünk arra is a Szemlőhegyről 
(Pusztaszeri-út 16. sz.), hogy a szarkofág 
mellett felállították az elhunyt háromnegyed 
életnagyságú szobrát.15 

Később a kőkoporsókat újból felhasznál
ták, a régi tulajdonosok tetemeit kihányták, 
a legtöbbször a föld alá süllyesztették, újra 
temetkezve beléjük. Az egykor szabadon álló 
szarkofágokat ma legtöbbször csekély mély
ségben találjuk a föld alatt. A gyakori eső-

14 Nagy I.., Arch. Ér t . I„ 1937., 85. sk. 1. 
i s Kuzsinszky, Bud. Rég. I X . 1906. 53. , 67.1 . — U.-a. 

Aquincum, Ausgrabungen. 71 . , 111. 1. 55. kép. 
Ferri, Arte romána sul Danubio 203., 223. stb. 
képek. Behatóan tárgyalja a női szobrot. 
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1. kép. — Szarkofág a Rózsadombról (Boróka—u. 14. sz.). 

s utána meredek hegyoldal vízmosásokkal 
szalad le a Bécsi-útra. A lelőhely a domb
vonulat gerincén fekszik, mögötte nyugat 
felé lankásan ereszkedő festői részlet viszi 
a szemet távolba, Hűvösvölgy felé. Szarko
fágunk az eddig előkerült aquincumi példá
nyok között a legnagyobb méretű. A láda 
hossza 233 cm, magassága 102 cm, szélessége 
116 cm, belső mélysége 80 cm. A fedele hosz-
szabb, mint a láda maga. A fedéllel együtt 
középmagassága 171 cm. Képünkön az 
Aquincumi Múzeumot ért bombatámadás 
utáni állapotában mutatjuk be. 

A láda előoldala díszes volt. Az üresen 
hagyott feliratos mezőt díszes keret, az ú. n. 
noricumi-pannóniai csavart barokk-dísz 
határolja. Bzen díszítés több változatban 
ismeretes a pannóniai és noricumi kőemlé-
kekről. A díszítésnek nagy irodalma van, s 

zésekkel járó földmosások az alacsonyabb 
hegyoldalban azonban gyakran több méter 
magas réteggel borították el. A szabadonálló 
szarkofágokat rabolták ki elsősorban a nép
vándorlás hordái. A fedél egyik sarkát le
törték és a mellékleteket egy hajlott bottal 
egy csomóba húzták össze. 

Emlékeink bemutatását lehetőleg hely
rajzi egymásutánban közöljük.16 

* 

I. Szarkofág a Rózsa-dombról (1. kép). 
1943. év június havában a Boróka-u. 14. 
számú ház előtt a fővárosi vízművek cső-, 
lefektetési munkálatainál került napvilágra. 
A kőkoporsót a budai hegyvidék egyik leg
szebb helyén ástuk ki. Blől egy lapos plateau, 

16 Ha külön nem jelezzük, akkor az emlékek és leletek 
az Aquincumi Múzeum tulajdonában vannak. 
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jellemző éppen a mostani új leletünk szem
pontjából is, hogy a kutatók megállapítá
sai az eredet kérdésére teljesen eltérnek 
egymástól.17 Feliratos keretünk díszével több 
megegyező darabot ismerünk, így Aquin
cumból is. 

A feliratos mező két oldalán keretes fülké
ben jobbról az elhunyt férfit, balról feleségét 
örökítették meg. Mindkét elhunyt kis posta-
mensen áll. 

A férfi öltözete rövid övvel átkötött tunika, 
e felett lelógó köpeny (sagum). Bal kezében 
irattekercset tart, mely vagy a házasság
levelet, vagy az elbocsátó katonai diplomát 
ábrázolja s lígy bizonyítja római polgár
jogát. 

Jobb kezében signumot tart . Bz a siguum 
a legismertebb formák egyikét mutatja. 
A zászlórúdon öt korong (phalera) felett 
téglalapalakú zászlócska s e felett egy ki
nyújtott jobbkéz. A phalerák alatt egy alsó 
díszítés mint lezáró szerepel s kecskefejet 
ábrázol. Ilyen kecskefej látható egy mainzi 
signifer zászlórúdján (v. ö. Domaszewski, id. 
m. 12. képét). A kecskefej felett félholdat 
kapunk, amely a római zászlók gyakori 
dísze. Brősen éreztették a rúd végére erő
sített hegyes végű vasalást, a vaspapucsot 
(cuspes),18 melynek segítségével a signumot 
a földbe üthették és így felállíthatták.19 

A zászlórúd végén ábrázolt nyitott jobbkéz 

17 Fyzen keretdíszítés legfontosabb irodalmát a követ
kezőkben adjuk : Hampel összefoglaló dolgozatai
ban (így pl. A pannóniai síremlékek áttekintő 
osztályozása. Arch. Ért. XXVII., 1907, 334. 
sk. 1. A pannóniai oltárok alakja és díszítése. 
Arch. Ért. XXIX., 1909, 33. 1. 16. kép.), csak 
leírást kapunk. A díszítés eredetével Hekler foglal
kozott először, mely nagy hullámot vert fel. V. ö. 
Hekler, Forschungen in Intercisa. Ost. Jahreshefte 
XV., 1912, 184. sk."L: U. az, Strena Buliciana 
1924, 8—9.1. E. Zingerle, Öst. Jahresh. XXI—XXII 
1922, 247. sk. 1. — A. Schober, Die röm. Grabsteine 
Noricum und Pannonién. 1923., 230. sk. 1. Oroszlán 
Z.,Arch Ért. X U . , 1927, 100.sk. 1. Kuzsinszky, 
Arch. Ért. XI,III., 1929, 48—49. 1. Nagy L., Arch. 
Ért. XI.II., 1928., 93—94 1. Erdélyi G., A pannó
niai síremlékek ornamentikája 1929, 34. sk. 1.; 
B. Saria., CTAPNHAR, 1933—1934, 73—83. 1.; 
Loiar, Casopis, XXIX., 1934, 99—147. 1. Nagy L., 
Arch. Ért. L. 1937, 108—109.1. Nagv L., Budapest 
történetei., 1942, 611—612.1. 29. kép. — Nagy T., 
Arch. Ért. 1942, 277. 1. 

is PUn. n. h. 13, 23 ; Suet. Caes. 62 ; App. b. c. 2, 62. 
19 A signumokra v. ö. Domaszewski, Die Fahnen 

im römischen Heere. Abh. d. arch.-epigr. Sem. 
d. Univ. Wien. Heft V. 1885. c. müvét és a meg
felelő képeit. 

szimbolikus értelmét megfejteni nehéz, 
Domaszewski a Fides szimbólumát ismerné 
fel benne.20 

Szarkofágunk elhunytja így a háziezred 
egyik signif ere. Bz a legteljesebb pannóniai 
ilynemű ábrázolás. Még három signiferábrázo-
lást ismerünk Pannóniából. Az egyiket 
Aquincumban találták s M. Bucilius Ger-
manusnak [signifero leg(ionis) II. ad (iut-
ricis) p(iae) fHdelis)] állították. Sajnos 
ez az emlékünk, mikor másodlagosan kő-
ládasír oldalául felhasználták, sokat szen
vedett, mert a kiálló részeket leverték s így 
a signum díszítésének csak körvonalai vehe
tők ki.21 I t t a signifert hasonlókép egész 
alakban ábrázolták. A másik sírkőábrázolás 
Dunapentelén került elő, s Oroszlán Zoltán 
ismertette.22 Bz az emlék is csonka, a zászló
tartónak csak a mellképét faragták ki, 
a signum tetején hasonlókép emberi kézfejet 
láthatunk. Valószínű, hogy az a signifer is 
a legioll. adiutrixban szolgált. Bgy brigetioi 
szarkofág feliratos mezejének két oldalán is 
szerepelnek signif erek. (V. ö. CIIJII 11019; 
Barkóczi, Brigetio, XXIV. tábla 1. szám.) 
Pannóniából még Carnuntumból ismerünk 
signifer sírkövet, melyen a feliratos mező 
alatt csak a signumot faragták ki, ez utal az 
elhunyt foglalkozására.23 Ilyen ábrázolásra 
példát Hof mann még Burnumból hoz fel. 
Bgész alakos signiferábrázolást legközelebb 
Pannóniához Baureacumból idézhetek.24 

Germániában és más nyugati tartományok
ban a signiferábrázolás nagyon gyakori. 

Új szarkofágunk így kiegészíti a legio II . 
adiutrix signif ereiről való ismereteinket. Bgy 
sírfeliratot, mely Szentendrén került elő, 
a 14. számú képünkön mutatunk be. A legio 
II . adiutrix signif ereinek névsorát először 
Kuzsinszky állította össze.25 Bz a szám azóta 

20 Domaszewski, id. m. 53. 1. 
2i Kuzsinszky, Aquincum. Ausgrabungen und Funde. 

194—195. 1. 142. kép. 
22 Oroszlán Z., Kiadatlan pannóniai provinciális 

kőemlékek a M. Nemzeti Múzeumban. Arch. Ért. 
XXXIX. 1920—1922. 6—9. 1. 5. kép. 

23 H. Hofmann, Römische Militärgrabsteine der 
Donauländer. Wien, 1905. 18—19. 1. 9. szám. 
Idézi Oroszlán, id. h. 8. 1. 

24/1. Gaheis, I/auriacum. Führer durch die Alter
tümer von Enns. I,inz, 1937. 46. 1. 13. kép. 

26 Kuzsinszky, Bud. Rég. VII. 1900, 59—60. 1. 
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2. kép. — Bronzkancsó fogója a Boróka-utcai 
szarkofágból: 

természetesen bővült. Nagy Tibor a szent
endrei késő-római táborba befalazva talált 
signifer kővel kapcsolatban új összeállítást 
adott.26 A legio I I . adiutrix signifereinek 
emlékeit Budán és Óbudán kívül megtaláljuk 
Bölcskén, Pesten, Dunapentelén, Szentend
rén, Felsőnyáregyházán (Pest m.).27 A leg
utóbbi felirat azért érdekes, mert a schola 
signiferum leg(ionis)t említi. 1938-ban a 
Szentendrei-út és a Majláth-utca sarkánál 
Szilágyi János egy csonka oltárkövet talált, 
melyet 175-ben Kr. u. állított a legio egyik 

m Nagy T., Kutatások Ulcisia castra . területén. 
Arch. Ért. Ser. III. Évf. III. 1942. 274. sk. 1. 
55. jegyzet. • . 

27 Moravcsik Gy., Arch, Ért. XXXIX., 1920—1922. 
14—17. 1. 

ttïf 

3. kép, 
Niellodíszes, hagymafejes 

fibula a Boróka-utcai 
szarkofágból. 

signifere.28 Egy szarkofág kis töredékén 
is olvashatjuk a sig(nifer) szót. Ezt a 
darabot Pálóczi Edgár mentette meg 
az Árpád Múzeum számára, mely jelenleg 
a Zsigmond-téri leányiskola régiség-
gyűjteményébe ment át. A Kórház
utcai csatornázáskor 1927-ben került 
elő egy kerek oszlop, mint fogadalmi 
emlék talapzata. Az állítója Mursáról 
származó signifer, s az állítási év Kr. 
u. 220. (Aquincumi Múzeum, lelt. sz. 
413. V. ö. Bud. Rég. XII , 1937, 151. 
1.). A szarkofág balodali fülkéjében az 

elhunyt signifer feleségének ábrázolását 
kapjuk postamensen állva. Peje csonka. 
Ruházata tunika és köpeny. Jobbjában 
almát, baljában gyümölccsel telt edényt tart . 

Szarkofágunk típusának eredetével már 
foglalkoztunk és ugyanakkor rámutattunk 
a kis postamensek szerepére is, melyek a kis 
fülkében szerepeltek.29 Szarkofágunk készí
tésének kora a Kr. u. I I I . század első fele. 
De hogy többször használták, azt a feltört 
szarkofág mellékletei is bizonyítják. 

A szarkofágot feltörve találtuk, jobb sar-

28 Szilágyi J., Aquincum helyőrségének újabb fel
iratos' emlékei. Kül. lény. Tanulmányok Buda
pest múltjából. VIII., 1941. 5. 1. 

29 Nagy Li, Arch. Ért. XI.II., 1928, 69. sk. 1. Külö
nösen 88. sk. 1. 



4. kép. 
Gyermekszarkofág a Rózsadombról 

(Szemlőhegyi-út 13. sz.). 

kát leverték és az így nyert nyíláson át igye
keztek tartalmához hozzáférni. A szarkofág
ban ezért találtuk összevisszaságban a cson
tokat, legnagyobb részüket a tolvajnyílás 
közelében. A szarkofágba többízben temet
keztek, családi vSÍr volt. Az előoldalán ki
faragott férfi és női elhunyt ábrázolása is ezt 
mutatja, de legérdekesebben szól mellette, 
hogy négy koponya töredékeit lehetett meg
állapítani, közelebbről csak azonban annyit, 
hogy különböző nemű és korú elhunytak 
maradványai. A többszörös temetkezés mel
lett szól, hogy a fedélnek a ládához való 
többszörös erősítésére is nyomok utalnak. 
Minden temetkezés után a fedelet erős vas
kapoccsal erősítették vissza a ládára és a 
lyukakat ólommal töltötték ki. Bz oly erősen 
tartotta össze a két darabot, hogy a rablók, 
bizonyára megfelelő erős feszítővasak nélkül, 
inkább a feltöréssel próbálkoztak meg. 
Ennek következtében a szarkofág lassan 
megtelt vízzel, agyagos sár rakódott le benne 
fokozatosan s közben az esőmosások magát 
a koporsót is eltemették kb. 70 cm mélységre. 
A fedél és a láda egymásrahelyezésénél az 
esetleges nyílást téglaporos forró mész
habarccsal kenték el ; ezt az eljárást gyak
ran megtaláljuk a szarkofágoknál. 

A sírrablók bizonyára találtak a halottak 
mellé helyezett mellékleteket, fáradtságuk 
eredményes lehetett. Erre abból következ

tetünk, hogy még reánk is jutott 
valami. Eeleteink a következők : 

Egy bronzkancsó kettétört fogója (2. 
kép). Hossza 18'5 cm, ez is mutatja, 
hogy nagyobb darabhoz tartozhatott. 
A formája legegyszerűbb, alsórésze 
lándzsaalakú levélben végződik.30 

Niellódíszes hagymafejes fibula (3. 
kép). Tűje hiányzik, a háromágú kis 
fejet már leesve találtuk. Hossza 4 cm, 
szélessége 3 cm. Anyaga ezüst, a három 
hagyinafej arany. A díszítés mind a 
kengyelen, mind az oldalakon arany 
•nielló. A tűtartó szélét is aranyozták. 
A kis arany fejeket bőrrel körülvett 
vastű erősítette a testhez. Ez magya
rázza meg, hogy idővel a hagymafejek le
estek. Rendesen a beerősítésnél mézgát 

alkalmaztak.31 Fibulánk a hagymafejes fibu-
lák legkoraibb csoportjába sorolható.32 Por
mára és a díszítés kivitelére egyező darabokat 
őriz ismeretlen lelőhelyről33 a Magyar Nem
zeti Múzeum és Ószőnyből a Pleiszig-gyüj-
temény. Ez utóbbi nagyságra is közel egyező 
a mienkkel. Hossza 3 cm, szélessége 2 6 cm. 
Ez a korai forma elég ritka, a később fellépő 
hagymafejek, a kengyel megvastagodása és 
rövidülése, ezzel szemben a láb megnyúlása 
jellemző a fejlődés IV. századi szakaszára.34 

Fibulánk, mint e típus korai fellépése, a III . 
század végére, vagy a IV. század elejére 
datálható.35 

30 Egy ilyen végződésű fogóval ellátott korsó már 
ismeretes Aquincumból. Radnóti, A pannóniai 
római bronzedények. Diss. Pann. Ser. II. No. 6. 
1938. Iyl. tábla 4. szám. Egyszerűbb lándzsalevél 
végű fogót Sisciában is találtak. Radnóti id. m. 
XI.II. 4. 

3i V. ö. Nagy L., Aquincumi múmia-temetkezések. 
Diss. Pann. Ser. I. fasc. 4. 1935, 10.1. irodalommal. 

32 Kovrig Ilona, A császárkori fibulák főformái 
Pannóniában. Diss. Pann. Ser. II . No. 4., 1937, 
25. 1. Szerinte a III. század végén lép fel. XVIIT. 
tábla 189., XXXII. tábla 3. 

33 Magyar Nemzet i Múzeum 23/1906, ismertette 
N. Belaev, Seminarium Kondakovianum, I I I . 
1929, XV. t. 6. Kovrig, id. m. 25. 1. X X X I I . 
tábla 3. 

34 Radnóti A., Római ku ta tások Ság váron, Arch. 
Ért. U L , 1939, 158—-159. 1. 

35 A hagymafejes fibulákra v. Ö. még Patch Erzsébet, 
A pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete. 
Diss. Pann . Ser. I I . No. 19, 1942. 280. 1. XXVII— 
X X V I I I . tábla. Darabunk niellós díszítésére v. ö. 
a X X I X — X X X . táblákat . E típussal és elterje
désével a 146-ik lapon feglalkozik. Szerinte a nielló-
díszítés alapján lehetne különbséget tenni köztük. 
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I I . Gyermek-szarkofág (4. kép). Előkerült 
a Rózsadombon (Szemlőhegyi-út 23. sz.) 
kertészeti munkálatok alkalmával 1932. év 
tavaszán.36 Méretei : a láda szélessége 112 
cm, magassága 40 cm, szélessége 60 cm. 
Fedele háztetőalakú, sarokakroterionokkaí. 
A sír a föld felszínétől kb. 30 cm-re jött elő. 
Ép darab, bolygatlan állapotban volt. Fel
nyitáskor egy csecsemő csontvázának el
korhadt részeit találtuk benne, s mellette 
egy gömbalakú és hosszúnyakú üveg össze
roppant apró darabjait és egy nagyon vékony 
kis bronz karperecet. 

A szarkofág előoldalán a feliratos mező két 
üresen hagyott oldalán belül a sírirat beve
zető formáját vésték ki. Felirata a következő: 
Feloldása: D(is) M(anibus) | Aureli(a)e 
Aureli(a)e, qu(a)e | vix(it) mens(es) VIIII. 
Aurél (ius) Deipas mens (or) et Ael(ia) 
Cas I Ma parentes fllifaje dulc(issimae) j 

/ faciendum) c(uraverunt). 

elő.38 Az egyik durva, díszítésnélküli. Fel
bontáskor a szarkofágba behatolt nedves 
földlerakódásból a csontváz teljesen szétázva 
jött elő, melléklet egy kerek gömbben vég
ződő hajtű volt. 

A mellette előkerült kisebb szarkofág már 
össze volt törve, legalább a fedele, keresztül 
szántottak rajta (5. kép). Kisebb méretű is, 
hossza 155 cm, magassága 52-5 cm, széles
sége 67 cm. A láda előoldalán az üresen 
hagyott feliratos mező kétoldalát pelta (ama
zonpajzs)-díszek fogják közre. Fz a díszítés 
a pannóniai síremlékeken igen gyakori,39 

s Aquincumban is több példánnyal van kép
viselve. Nyugaton épp úgy mint Keleten, 
közkedvelt s gyakran a pelta két behajló 
szára állatalakos kiképzésű, zoomorph ábrá
zolást mutat.4 0 Frre legszebb példa Aquin
cumból C. lui. Sextinus conductor építészeti 
felirata.41 Az utóbbi szarkofágunk minden
esetre még a I I I . század első felében készült. 

A kilenchónapos kislánynak, Aurelia Aure-
liának csináltatták szülői, Aurelius Deipas 
mensor és Aelia Cashia a kőkoporsót. 
A gyenge csontváz teljesen megfelelt egy 
kilenchónapos kisleányénak. Az apa foglal
kozása mensor.S1 A szülők neve, Deipas és 
Cashia, nem latin nevek, s tudtommal eddig 
Pannóniából ismeretlenek. Deipas Alföldi 
szerint thrák eredetű. 

* 
III—IV. Szarkofágok. a Remete-hegyről. A 

kiscelli Schmidt-kastély közelében 1929-ben 
építkezés alkalmával két szarkofág került 
36 Emlí tés t t e t t em már róla az Aquincumi múmia

temetkezések c. dolgozatomban. Diss. Pann . Ser. 
I . 4. 3. lapján. 1935. — Kuzsinszky, Aquincum, 
Ausgrabungen und Funde . 70 1. Aquincumi 
Múzeum, leltsz. 495. 

37 A mensor vál tozatos felhasználására 1. Pauly-
Wissowa, R. E- címszót. 

V. Kőlapokból összeállított sírláda a Tábor
hegyen. Az Árpád-forrástól északra, a mere
dek hegyoldalban kőlapokból összeállított 
sírok kerültek elő. így Untisz Mátyás földjén 
(Táborhegyi-út 14. sz.) a sírt alkotó kőlapok 
másodszor lettek felhasználva, korábban 
építészeti rendeltetésük volt (küszöbkő, fara
gott párkányok). A mellékletet a síron kívül 
helyezték el egy csoportban, mely három 
bronzedényből és egy nagyobb bronztálca 
maradványaiból állott.42 A sírokon kívül 
elhelyezett mellékletek divata gyakori a késő 
római időkben. Ilyenek gyakran fordultak 
elő Dunapentelén is, gyakran ókeresztény 

38 Emlí tve Nagy L., Múmia-temetkezések, 31 1. 
A Remétehegyi-út 33. számú ház építésekor 
került elő. A telektulajdonos Andrássy Kálmán 
ref. lelkész, Búj község, Szabolcs megye. 

39 Nagv L-, Pel ta díszítés a pannóniai kőemlékeken. 
Arch. É r t . XI y IL , 1928, 68. sk. 1.; Erdélyi G., 
id. m. 32. 1. 
Azóta a közreadot t szám jelentősen szaporodott . 

40 V. ö. Zingerle, Kyknos-Relief in Wien. Öst 
Jahreshefte XXI—XXII /1922—1924) . 229—250.1-

u Kuzsinszky, Bud. Rég. X I I . 1937, 135. sk. 1. 59.* 
kép. U. az Aquincum, Ausgrabungen, 99. sk. 1.; 
R. Egger, E in syrischer Göttertr ias , Wien. Stud. 
1,1V. 1937, 187. sk. 1. Nagy T., Budapes t tör ténete 
I . 1942. 429. sk. 1. IyXIII . t . 2. sz. 

42 Aquincumi Múzeum, lelt. sz. 1929. 6. 
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jellegű emlékaiiyaggal. Bronzlemezdíszes fa-
ládikát is találtak ókeresztény jelenetes 
bronzborítással a síron kívül. Korábban ezek
ben gyakran a sírból kihányt mellékleteket 
láttak.43 Nyugaton is megfigyelték ezt a 
szokást (Trier, Köln stb.), hogy sokszor a 
mellékletek számára a síron kívül külön kis 
védő-köládát állítottak össze, hogy a föld
nyomás ellen biztosítsák a darabokat.44 A mi 
koporsónknál ez nem történt meg, a bronz
edények teljesen összenyomorodtak. 

A 6. számú képünkön két edényt eredeti 
alakjában mutatunk be. Ezeket a leleteket 
konzerváltattuk, amely munkát a Fővárosi 
Múzeumok konzervátora, Zsiga József vég
zett el. 

A négy darabból álló, síron kívül elhelye
zett lelet így kiegészített állapotában szépen 
illusztrál egy zárt ivókészletet, mely jelen 
esetben sepulchrális célt is szolgált (7. kép). 

Öntött bronztálca maradványa (8. kép), 
gondosan esztergályozott, a talpgyűrű külön 
van ráforrasztva, visszahajló vízszintes pe
reme van* Átmérője kb. 40 cm. 

Egy fülű amphora (7. kép 1. szám). Ki
egészített és rekonstruált állapotában ma
gassága 24 cm, szájátmérője 5 8 cm, talp-
43 Hehler, Je lentés . . . 1912. 206. sk 1.; Supka, Roem. 

Quartalschr. 27, 1913, 184. sk. 1. 
44 V. ö. Fremersdorf, Bonner Jahrbücher . C X X X . 

1925. 270—272. 1. 

átmérője 8'7 cm, A talp közepén 4 5 cm 
bemélyedés van. Egyszerű öntött fogója 
az eredeti helyén volt még. Az edényt 
a római korban többször kijavították. Ezt 
mutatja az előrészén két nagy darab lemez
foltozás az egyiken 6, a másiknál 10 nittoló 
bronzszegeccsel. E tény hosszú ideig való 
használata mellett bizonyít. Korai darab ; az 
amphorák elterjedése jellemző a Kr. u. I. 
századra. Radnóti gyűjtésében olyan darab, 
mely jóval későbbi időből való leletben for
dult volna elő, nincs.45 A mi példányunk 
többszörös foltozása is korai voltát mutatja 
és hosszú használata mellett bizonyít. 

Egy fülű korsó (7. kép 2. szám); Nagyon 
vékony, szinte papírvékonyságix ezüst fallal 
és díszes öntött bronzfogóval. Az edénynek 
csak a szája (9. kép) és a fogója (10. kép) 
maradt meg. Aföldbena vékony teste tönkre 
ment, de magasságára kb. következtethe
tünk abból, hogy a talpába nehezéknek szol
gáló kerek ólomöntvény megmaradt. Magas
sága 26-—28 cm lehetett. A korsó szájának 
átmérője . 8 cm, a fogó magassága az ujj-
tartóval 16 cm. Edényünkön jellegzetes a 
fogó, melynek szára levéldíszes, a vége 
nőifejes maszkban végződik. Ezt a darabot 
külön már képben ismertette Radnóti.46 

45 Radnóti, id. h. 132. 1. 
46 Radnóti A., id. m. X l j . tábla 3. szám. 

5. kép. — Peltadíszes szarkofág a Remete-hegyről (Szfőv. Történeti Múzeumban). 



6. kép. — A táborhegyi sir bronzkorsói eredeti állapotukban. 

Bronzkancsó öntött füllel (7, kép 3. szám). 
Magassága 18'5 cm, talpátmérője 9"5 cm.47 

A példányunk ú. n. csőrös kancsó, mely 
lemezből készült. Ilyen lemezes kancsók 
kerültek még elő Érden és Aquincum közelé
ben is. Radnóti szerint ez a típus a Duna 
vidékén született meg, mint az öntött forma 
utánzata.4 8 

Kőládasírunk kora a Kr. u. IV. század. 
Jellemző, hogy a bronzedények nem segítik 
elő ezen kormegállapítást. I5gy értékes, régen 
őrzött családi készlet volt, melynek darabjai 
más-más helyen készültek a Kr. u. I. és I I . 

47 Képét hozza fül nélkül Radnóti id. m. I,, tábla 1 
A kancsók gyakoriak Aquincumban, különösen 
a lóherelevélszájú kancsók. Radnóti, 124. 1. 24—26 
jegyz. 

4*-Radnóti, id. m. 130. 1. 

században. Hosszú használatukat az amphora 
többszörös javítása is mutat ja . 

VI. Szarkofág a Testvérhegyen (11. kép). 
A Jablonka-út 7. szám alatt, a Donáti-kápol
nán túl, Kruff Ferenc szobrász telkén egy 
már a római korban megbolygatott kőkopor
sót találtak 1930-ban.4 9Az aquincumi szarko
fágok között tigy nagyságra, mint kidolgozás 
tekintetében az elsők közé tartozik. A láda 
hossza 229 cm, magassága 74 cm, szélessége 
113 cm, Házfedél alakú teteje van s ezzel 
együtt magassága 102 cm. Bnnek kiképzése 
is egyéni, hiányoznak az akrotérionok. Elő-

49 Az Aquincumi Múzeum Schmidt Miksának en
gedte át, s jelenleg a Kiscelli-kastély udvarán áll. 
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7. kép. - A táborhegyi sir korsói kiegészített állapotukban. 

lapjának feliratos mezeje üres, két oldala 
a jellegzetes pannóniai-noricumi bárok ke
retet mutatja. Jellegzetessége, hogy a Boróka
úti szarkofág tömöttebb, csavarás dísze 
helyett itt a középső két szarvat összekötik. 
Már Hampel is több példát hoz fel, s külön 
csoportnak veszi e keretet.50 Erdélyi Gizella 
alaposabban foglalkozott a változattal.51 

Idézi a datálható emlékeket, melyek a I I I . 
század 30-as éveitől jelentkeznek (230, 240, 
267 és 280 körüliek). Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy a bárok keret e változata csak 
később lép fel, mint a Boroka-utcai szarkofág 
kerete. Ugyanis az utóbbi szarkofágon látható 
keret legkoraibb datált emléke egy aquin-

50 Hampel, A pannóniai síremlékek á t tekin tő osztá
lyozása. Arch. Ér t . X X V I I . , 1907, 335—336. 1., 
51. kép. 

sí Erdélyi G., A pannóniai síremlékek ornamentikája. 
Diss. 1929, 38--39 . 1. 

cumi oltáron maradt meg Kr. u. 164-ik 
évből.52 

Bnnek bizonyságául' a legszebb brigetiói 
szarkofágot említhetem,' melyet v. Barkóczi 
László ásott ki, s amelyen a feliratos mező 
két oldalán a Boróka-utcai díszek, míg a 
felső lapon a testvérhegyi változat együtt 
láthatók. Ezt a darabot, melyet másodlago
san egy dák tolmács (interpret Dacorum) a 
fia számára használt fel, összefüggő keret
ben méltatja Barkóczi az Arch. Ért . leg
közelebbi kötetében (1944). Az aquincumi 
legszebb, egyszerűbb (mint a Boróka-utcai) 
keretet C. Julius Severusnak, a collegium 
fabrum magisterének építési feliratán lát
hatjuk Kr. u. 201-ből. (CIL I I I . 3580.) 

52 CIL I I I . 3642; Römer—Desjardins 11.; Kuzsinszky 
Arch. Ér t . XLII l 1 ,1929 , 49.1.; Erdélyi G., id. m. 37!; 
Hampel, Arch. Ér t . X X I X . , 1909, 33. 1. 16. kép. 
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8. kép. —- Bronztálca jenekének maradványa a táborhegyi sírból. 

9. kép. — A táborhegyi sir egyik korsójának szájrészlete. 



10. kép. 
A táborhegyi sír korsójának fogója. 

A mi szarkofágunk kora is a Kr. u. I I I . 
század első évtizedébe helyezhető. 

A testvérhegyi szarkofág keretével egyezők 
Sirmiumtól53 kiindulva Brigetioig fordulnak 
elő nagyobb számban.54 A feliratos mező 
két oldalán a kis fülkék felső csavart vonalú 
lezárása is ezen bárok díszítéssel függ össze. 
A fülkékben térdükre támaszkodó, frigiai 

53 Aurelia Asclepiadota szarkofágja. R. Loiar, Orna-
ment i norisko-panonske kamnoseske industrije. 
Casopis, X X I X . , 1934, 99. 147. 1. A szarkofág 
képét 1. IV. tábla 14. szám ala t t . 

54 Ez feltűnt vitéz Barkóczi I^ászlónak is, aki a 
dissertációjában foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
IyegSzebb enemű brigetiói szarkofág jelenleg Bécs
ben van. M. Aur. Valens a legio T. adiutr ix centu-
riója temetkezett benne. 

sapkás szomorkodó Attisokat kapunk a 
közismert fogalmazásban. A baloldalinak 
kifaragták az övdíszítését is. Fülkében 
ábrázolt Attisok gyakori díszei az aquin
cumi szarkofágoknak. A nagy számból itt 
érdekességénél fogva csak egy felvidéki 
példát említek, melyet a zelizi templom
ban őriznek. A legio II . adiutrix egy 
szír származású veteránusa (cives Surus) 
állíttatta.5 5 

Szarkofágunk jobb, keskeny oldalán szer
számábrázolásokat kapunk (12. kép), melyek
ről már Horváth Henrik is megemlé
kezett.56 Eszközeinket, ha meghatározzuk 
és a különböző mesterségekben való felhasz
nálásukat tekintetbe vesszük, tisztán áll 
előttünk ábrázolásuk jelentősége.57 

Jobbról haladva az első szerszám egy szin
tező (regula). Bz a szerszám Sex. Pompeius 
Carpus medicus aquincumi szarkofágjáról 
már ismeretes, amelyen a feliratos mező 
két oldalán szerepel egy kapacs (ascia) tár-

55CII , I I I . 11.076. V. Ondrouch, Iyimes Romanus 
na Slovensku. Bratislava, 1938. 56. 1. 53. sz. VI . 
tábla 3. szám (irodalommal). Barkóczi L. Brigetio. 
Diss. Paun . Ser. I I . No. 22. X X . tábla, 3. szám. 

56 Horváth Henrik, Budai kőfaragók és kőfaragó
jelek, 1935. 27. 1. I X . t . 1. szám, u. az, Pannóniai 
an t ik elemek továbbélése román épületplasztikánk
ban. Pannónia-Könyvtár 10. 1935.-—V. ö. Nagy L., 
Budapest Története I . , 652. 1. I^XIX. t. 1. szám. 
.Szerszámokra és azok ábrázolására 1. Nagy L., 
Bud. Rég. 12., 1937, 156. sk. 1. 

57 A szerszámábrázolások nagy irodalmából a követ
kező tanulmányok adnak összefogó képet, melyeket 
pannóniai emlékeink tanulmányozásánál nem 
nélkülözhetünk : 0. Jahn, Darstellungen ant iker 
Reliefs, welche sich auf Handwerk und Handels
verkehr beziehen. Berichte der phil.-hist. Klasse 
der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissen
schaften 1861. 291—374. 1. — H. Blümner, 
Technologie und Terminologie der Gewerbe 
und Küns te bei Griechen und Römern. I—IV. 
Éppen szerszámainkra nézve fontos Blümner 
I . kötetének I I . kiadása, s Daremberg-Saglio, 
Dictionnaire des ant iqui tés grecques et romaines 
ipar és kereskedelemre vonatkozó cikkei. A. Héron 
de Villefosse, Quitils d 'Art isans Romains, Mémoires 
des antiquaires de France 62., 1903, 203. sk. 1. 
R. Gall, Zum Relief an röm. Grabsteinen. I I I . 
Reliefs, die sich auf den Stand und die Beschäf
t igung des Verstorbenen beziehen. Siebenter 
Jahresbericht über das k. k. Staatsgymnasium 
im X X I . Wiener Gemeindebezirke (Florisdorf), 
Wien 1907. 6. s. köv. 1. — H. Gumerus, Dar
stellungen aus dem Handwerk auf römischen 
Grab- und Votivsteinen in Italien. Jahrbuch des 
k. d. arch. Inst . (Rom. Abt.) X X V I I I . (1913) 
63—126. 1. A galliai szerszámábrázolásokat meg
kapjuk a következő művekben : E. Éspérendieu, 
Recueil general des bas-reliefs de la Gaule romaine 
I—VII . kötet . — / . Reinach, Guide illustré du 
Musée de Saint-Germain. Paris. 88. sk. 1. és a képek. 
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11. kép, -.'.'# testvérhegy arkotap (Si Történeti Múzeum). 

12. kép. — A testvérhegyi szarkofág szer számábrázolásai. 



13. kép. — Sex. Pompeius Carpus medicus szarkofágja Aquincumból. 

saságában (13. kép).58 Ugyanígy együtt 
58 Nagy L., Kézműves szerszámok ábrázolása a pan

nóniai síremlékeken. Az Országos Magyar Régészeti 
Társulat Évkönyve . I . 1920—22. 52. 1. 12. á b r a ; 
Korbuly, Aquincum orvosi emlékei. Orvosképzés 
1934, 110. 1.; U. az Diss. Pann . Ser. I . fasc. 3. 7. 1. 
1. kép ; Nagy L-, Budapest Történetében I. , 571. 1. 
14. jegyzet. Kuzsinszkv, Aquincum, Ausgrabungen 
und Funde . 66. 1. 282. szám. 

14. kép. 
P. A el. Provinciális exsignifer sírköve 

Szentendréről az Aquincumi Múzeumban. 

szerepel a regula a perpendiculumiual és az 
asciával egy poetovioi fehérmárvány szarko
fág két oldalán.59 Nem téveszthető össze 
a szintező a szögmérővel (norma). 

Igen sok esetben a szintező csúcsából zsi
nóron függőón is szerepel (perpendiculum). 
így láthatjuk az Aquincumi Múzeum egyik 
Szentendrén talált sírkövén, melyet P. Ael. 
Provinciálisnak, a legio Il.adiutrixveteranu-
sának és exsigniferének felesége állíttatott.60 

(14. kép.) Kgy Császáron talált felirat nélküli 
családi sírkő alján szintezőt kapunk függő
ónnal és vésőt. Kz kimondottan a kőfaragó
mester szerszáma.61 

Ugyanaz szerepel O. Valerius Seius, a legio 
XV. Apollinaris milesének, aki egyébként 
a feliratban arci(tectus) -nak van megnevezve, 
carnuntumi sírkövén a feliratos mező alatt 
egy körző és mérővessző társaságában (15. 

59 CIL I I I . 4084. Hoffüler-Saria, Ant ike Inschriften 
aus Jugoslavien. 1938. 183. 1. 407. sz. A regulát 
i t t szögmérőnek jelzik. 

e o C l I / I I I . 14.354. 1. Kuzsinszky, Bud. Rég. Vi l 
i i 900) 59. 1.; Nagy L., Orsz. Magy. Rég. Társ-
Evkonyve I . ( 1920—22), 47.1. 4. kép. —Kuzsinszky, 
Aquincum. Führer 81. lap. Horváth H., id. m. X . 
táb la 1. szám. 

6i Hampel, Arch. Ér t . X X I I . , 1902., 32—34. 1. 7. kép. 
Barkóczi I,ászló szíves közlése. Disszertációjában 
publikálja. 



15. kép. 
Q. Valerius Seins katonai 

arci(tectus) sírköve. 
(Museum Çarnuntinum). 

16. kép. 
T. FI. Felicia aquincumi augustalis 
sírköve Szentendréről (Szentendre, 

Városháza). 

17. kép. 
Segédcsapatheli lovaskatona sírköve Aquincumból. 



18. kép. — Családi síremlék töredéke szerszámábrázolásokkal az Aquicumi Múzeumban. 

kép).62 Meg kell említenünk T. FI. Pelieio 
szentendrei sírkövét is- (16. kép.) I t t kell 
megjegyeznünk, hogy a római birodalom 
területéről a legszebb bronz függőón példányt 
az Aquincumi Múzeum őrzi szórványlelet-

62 F, három szerszám az e lhunytnak a síriratbau is 
jelzett foglalkozására vonatkozik. Különös érdek
lődésünkre t a r t számot a mérővessző, melyet közvet
lenül a feliratos mező alsó kerete alat t , hevesebben 
ahhoz hozzáérve véstek ki. Hossza 0-30 m (kb. Í r ' ) , 
magassága 0-02—0-025 m, s függőleges vonalakkal 
12 részre osztot ták (unciae). Az osztást azonban 
nem szabályosan végezték, mert az unciák balról 
jobbra nagyobbodnak. Az elhunyt, aki ka tona i 
építőmester volt, s Bortlik szerint a carnuntumi 
tábornak Kr . u. 72- év körüli építkezéseinél tevé
kenykedet t . V. ,ö. / . Bortlik, Neue Insehriftsteine 
vom Gräberfelde westlich des Imagers, ft, L- i. Ö-
XVI . , 1926, 36—37. 1. 14. kép. A sírkő korai 
vol tára jellemző, hogy mellette a hamveder t is 
megtalá l ták sok összeégett edény töredékkel együt t . 
A római láb ábrázolásának gyakoriságát Rómában , 
illetve I tá l iában figyelhetjük meg eszközábrázo
lások társaságában. Firenzében P . Ferrar ius 
Hermes sírkövén látjuk szerszámok közt. (Gu-
merus, id. m. 113-1. 31 . kép.) Az Aebutiusok cippü-
sának háromszögű felső lezárásában szerszámok 
között digitire beosztva találjuk (Gumerus, id. m. 
112. 1. 29. kép.) írószerszámokkal is szerepel 
együt t T. Statilius Vol(ünia) Aper kapitóliumi 
síroltárán. CIL VI. 1975, Th. Birt, Die Buchrolle 
in der Kunst . Leipzig. 1907, 218. sk. 1. Gumerus, 
id, m. 123, 1. No, 78, 

bői,63 éppúgy mint a szögmérő eddig ismert 
díszes bronz példája egy aquicumi zárt ács
szerszámleletben fordult elő.64 (25. kép.) 

Második szerszámunk egy -egyenesszárú 
körző (circinus simplex). Gyakran találko
zunk vele a pannóniai síremlékeken. így 
megtaláljuk egy aquincumi sírkőtöredéken 
(17. kép) ascia és ácskapocs társaságában.65 

Bgy négyoldalán díszített síremlék rész
letén, mely egy nyugati stílusú ú. n. oszlop
alakú sírkő egyik része (felette fenyőtoboz 

63 Kuzsinszky, Aquincum. I?ührer 123. 1. 
64 Nagy L., Ácsszerszámokból álló tö.meglelet az 

Aquincumi Múzeumban. Bud. Rég. X I I . , 1937, 
167. 1. 6. kép. K é t egyszerűbb bronzszögmérőt 
ismerünk még. Az egyiket a zürichi múzeum őrzi 
(v. ö. Daremberg-Saglio, D i e t . . . IV. 104. 1. 5329. 
k é p ; Blümner, id. m. I L , 236.1. , 49. kép). A másik 
da rab a Louvre-ból ismeretes (v. ö. Ridder, Les 
bronzes antiques du Louvre I L Les ins t ruments 
1915., 120. tábla, 1706. szám). 

65 Kuzsinszky, Bud. Rég. V. (1897) 157. 1. U. az., 
Ost. Jahresh. 2. 1899. Beibl. 69.; Nagy L., Az Or
szágos Magyar Régészeti Társu la t L v k ö n y v e . I . 
1920—22, 48. 1. 5. kép.; Szilágyi, Budapes t Törté
neté-ben I , L X X I I I . tábla 3. kép. Kuzsinszky, 
Aquincum, Ausgrabungen und Funde , 81—82. 1. 
30. kép. 
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(pinea) állhatott), két oldalán szerszámokat 
kapunk. Az előoldakm pillérekkel határolt 
képmezőben három felnőtt és két gyermek 
mellképe domborodik ki. Az egyik oldal
lapján kéthegyű kőhasító csákányt, kalapá
csot, vésőt (scalprum) és egyenesszárú 
körzőt (circinus), a hátlapján egy különös
alakú szögmérőt (norma) láthatunk. A 
negyedik oldalt akanthusz levél tölti ki 
(18. kép).66 

Mar. Aur. Zosimus Tétényből származó 
családi sírkövén a szerszámok szorosan bele
kapcsolódnak a sírtábla díszes előoldalába.67 

68 Nagv L., Az Országos Magyar Régészeti Társulat 
Évkönyve I . (1920—22) 49. 1. 7—8. kép.; Kuzsin-
szky, Aquincum. A u s g r a b u n g e n . . . 192. 1. 481. 
szám ; Horváth H., id. m. I X . tábla 2. szám. 
Nagy L., Budapest Története I . CV. tábla 2. kép. 

67 Clly I I I . 3403.. Rómer-Desjardins, 383. sz. — Nagy 
L., Évkönyv I. 49. 1. 6. kép. Magyar Nemzeti 
Múzeum őrzi. 

19. kép. 
M. Aur. Zosimus családi sírköve Tétényből 

(Magy. Nemz. Múzeum). 

20. kép. 
L. Val. Longinus veteranus sírköve 

Ószönyből (Komárom, Jókai-Múzeum). 

A mellképes mező alatt elhúzódó áldozati 
jelenetet egyik oldalon félkörrel határolt 
kapacs és körző, a másik oldalon hasonló
képen határolt szögmérő (norma) zárja le. 
Ilyen csoportosításban a szerszámok lehet
nek kőfaragó, ács és építész jelvényei is 
(19. kép). 

L,. Val. Ironginusnak, a legio I. adiutrix 
veteránusának brigetioi csonka sírkövén68 

a feliratos mező alatt keskeny képmezőben 
szőlőt csipegető négy örvösgalambot kapunk, 
kétoldalt pedig balról körző, jobbról kapacs 
(ascia) látható (20. kép). 

Körzőt és kapacsot találunk egy óbudai 
mithológiai domborművön, mely Theseus és 
Minotaurus küzdelmét mutatja be. Nyilván
való, hogy ezen az emléken (21. kép) a szer
számok a kőfaragó művész mester jegyeként 
szerepelnek.69 

68CIIy I I I . 11.035. Arch.-epigr. Mitt . XIV. (1891) 
81. 1. (Fröhlich) s 132. 1. (Kubitschek olvasásá
ban) . — Nagy L., Évkönyv I. (1920—22) 50—51.1. 
V. Ondrouch, Iyimes Romanus na Slovensku. 
Bratislava, 1938. 51. 1. 41 . szám. V. tábla 2. szám. 
vSzerinte lelhelye ismeretlen. Foglalkozik vele vitéz 
Barkóczi Iyászló Brigetióról legutóbb ír t disszer
tációjában (kéziratban). Őrzési helye Komárom. 
Jókai-Múzeum. Barkóczi, Brigetűo. XV. tábla, 
4. szám. 

69 Ziehen, Arch. Ér t . I X . (1889), 155. 1., Reinach, 
Répertoire de Reliefs Grecs et Romains. I I . 
(Paris 1912) 117. 1. Nagv I,., Évkönyv . I . 1920— 
1922. 51 . 1. 11. k é p . ' Robert, Sarkophagreliefs 
I I I . 428. 
Nagy L., Budapest Története I, XGIII , t., 1. szám. 



Egy új komáromi csonka sírkő vön is, mely
ből a feliratos mező alatti rész maradt meg, 
körzőt és szintezőt (regula) kapunk.70 

Q. Valerius Seius előbb ismertetett carnun-
tumi sírkövén a feliratos mező alatt szintező 
függőónnal (regula cum perpendiculo) szere
pel egyenesszárú körzővel és mérőléccel 
(15. kép). 

Az egyenesszárú körzőtől eltér az ívalak-
ban görbülő szárú körző (circinus incurvus). 
Erre egy aquincumi gyárban készült és 
Szentendrén talált sírkövön találtunk egyet
len ilyen pannóniai példányt. T. Pl. Pelicio, 
az aquincumi colonia augustalisa magának 
és családjának állíttatott díszes síremlékén 
a hátoldalon kőfaragó szerszámokat ábrá
zolt (16. kép). Balról jobb felé kőfaragó 
körző (circinus), a körző ívalakban görbülő 
szárai közt rövid nyelű kapacs (ascia), szin
tező (regula) függőónnal (perpendiculum) 
és hosszú, fanyelű, kétoldalán szögben vég
ződő kőfaragó kalapács. Kimondottan a 
lapicida mesterjegyei.71 Egy ilyen bronz-

70 Lakos János szíves adata . I t t kell megemlítenem 
egy kőemléket a Kapitóliumi Múzeumból, melyen 
libella cum perpendiculo et circinus együt t szere
pelnek. V. ö. Gumerus, id. m. 112. 1. 30. kép. 
Barkóczi, Brigetio. L X I I . tábla, 2. szám. 

7i Nagy L., Aquincumi vonatkozású kiadat lan fel
iratos kőemlékek Szentendréről. Arch. Ér t . (1937) 
101.1. 55. kép. Horváth H., id. m. X I . tábla 1". szám. 

21. kép. 
Theseus és Minotaurus küzdelme 

egy óbudai reliefen kőfaragójegyekkel. 
(Magyar Nemzeti Múzeum). 

22. kép. 
Ael. Justusnak a legio I. adiutrix 
Írnokának sírköve Tatabányáról 

(Magyar Nemzeti Múzeum). 

körzőt talált legiij abban az Aquincumi 
Múzeum is. 

Egy Róma városi nagyméretű márvány -
cippus baloldalán is megtaláljuk hajlott
szárú körzőnket számos más eszköz és az 
egyenes szárú körző társaságában. Ezek 
a következők : pes Romanus, libella cum 
perpendiculo, circinus rectus, norma, malleus 
capitatus, celtes, circinus incurvus.72 

A Schmidt-kastély szarkofágjának harma
dik szerszáma egy ácskapocs. Ezt a szerszá-

72 CID VI. 16.534. Daremberg-Saglio, Dictionnaire. . . 
fig. 4067. — R. Gall, Zum. Relief an römischen 
Grabsteinen. I I I . Reliefs, die sich auf den Stand 
und die Beschäftigung des Verstorbenen beziehen. 
Siebenter Jahresbericht über das k. k. Staats
gymnasium im X X I . Wiener Gemeindebezirke 
(Plorisdorf) für das Schuljahr 1906/1907. 16. 1. 
Héron de Vülefosse, Outils d 'ar t isan romains 208. 1. 
Altmann, Die römische Grabal täre . . . 247. 1. 
Blümner, id. m. I I I . 91 . Fig. 2c. Stuart Jones, 75. 1. 
15. tábla, Gumerus, id. m. 109. 1. 27. kép. Két 
körzőt lá tunk még egy S. Callistus katakombában 
levő sírlapon más szerszámok között . Perrot, 
C a t a c o m b e s . . . I. 30. 1. Garucci, Storia VIT. 488, 
23. Gumerus, id. m. No. 61. 



mot sok mesterségben felhasználhatták, 
nemcsak gerendák összetartására. Ilyen kap
csokkal erősítették a sírládához a fedelet és 
ólommal forrasztották be a kőbe. A Rózsa
dombon a Boróka-utcában talált szarko
fágunknál a két kapocs még a helyén volt, 
az eredeti ólom beforrasztásban. Ezt a sír
rablók nem is tudták felfeszíteni, s könnyebb 
volt, hogy a szarkofág egyik sarkát ütötték 
le, s azon át vették ki a mellékleteket. 

Szerszámként használt ácskapcsok szere
pelnek még több pannóniai síremléken. így 
láthatjuk a már említett lovasalakot ábrá
zoló síremléktöredéken (17. kép) kapocs és 

Kőfaragószerszámok egy csonka 
aquincumi sírkövön. 

24. kép. 
T. Flavius A iianius katona carnuntumi sírköve 

(Museum Carnuntinum). 

körző társaságában és Ael. Iustusnak, a legio 
I. adiutrix legátusa Írnokának (librarius 
legati) Tatabányáról származó sírkövén a 
Magyar Nemzeti Múzeumban73 (22. kép). 

Bgy római városi ókeresztény quadra-
tarius sírkövén is ilyen ácskapcsot látunk 
kalapács és véső társaságában.74 

Kőfaragó jeleket egy csonka aquincumi 
sírkő oldalán is láthatunk, kőhasító csákányt, 
és kőfaragó kalapácsot (23. kép). (V. ö. 
Kuzsinszky, Bud. Rég. V. 1897, 149. 1. 
Nagy L., Évkönyv. I. (1920—22) 50. 1. 
9. kép). 

Kzek után a felsorolt analógiákat is tekin
tetbe véve világos, hogy szarkofágunkon a 
szerszámok semmi kapcsolatban nem álltak 
az elhunyt foglalkozásával, hanem munka
jegyek, a kőfaragó egyéni, vagy műhely
jelzései. 

73 Mahler, Arch. Ért. XXVII. (1907) 237. 1. — Nagy 
L., Évkönyv. I. (1920—22) 50. 1. 10. kép. 

74 eily VI., 33.902. — De Rossi, Inscriptiones Cris-
tianae Urbis Romae, I. 256. 1. rajzzal. 



25. kép. - Bronz kőfaragó- és ácsszerszámok Aquincumból. 

Három eamuntumi katonai síremlék érde
mel különös figyelmet, mert bizonyos tekin
tetben elütnek a fentebb ismertetett, főleg 
aquincumi daraboktól. Ezek ábrázolásait 
ugyanis első ismertetőik a foglalkozással 
hozták kapcsolatba. 0 . Valerius Seius miles 
sírkövén ugyanis ki van téve a csapatban 
elfoglalt rangja arci(tectus) és így a felirat 
alatt ábrázolt szerszámok, különösen a mérő
léc nem választható el a foglalkozástól (15. 
kép). Az Orontes melletti Antiochiából szár
mazó Q. Septimius Niger közkatona sír
kövén a felirat alatt a második szerszám egy 
dolabra, melyet famegmunkálásnál, a falak 
beszakításánál használtak, de a földmívelés-
nél is szerephez jut. Mellette egy másik 
famegmunkáló szerszám. A kettő közt egy 
sánckosárt látunk. Artúr Betz szerint 
»nagyon lehetséges, hogy ezek a szerszámok 
a katonának a carnuntumi tábor Kr. u. 
73-ban történt építkezéseinél való szerepére 
utalnak.«75 A legnagyobb érdeklődésre ta r t 
azonban számot egy LP betűkkel ellátott 
első tárgy. Ez egy felszabadító föveg, melyet 
a rabszolga a manumis sio-jánál kapott s a 
két betű feloldása l(ibertus) p(ileus). Ezen 

75 A. Betz, Ausgrabungen und F u n d e im Lager-
friedhof von Carnuntum. R I , i Ö , XVI I I . , 1937. 
46—47. 1. 

a sírkövön ez a tárgy a katona nem szabad 
származása mellett szól.76 

A harmadik carnuntumi korai sírkövön 
csákányt (dolabra) és hasítókést látunk 
(24. kép). így itt ácsszerszámokra is gondol
hatunk. A sírkövet T. Flavius Aiianiusnak, 
a legio XV. Apollinaris I,ugdunumból szár
mazó katonájának állította örököse.77 Kő
faragót munka közben oszlopot faragva 
szerszámábrázolásokkal együtt láthatunk egy 
afrikai egyházi épületben (Bord-el-Joudi 
près de Fur in).78 

Szarkofágunk korát a I I I . század első 
felébe helyezhetjük, szépen kiegészíti az 
aquincumi kőfaragóműhelyek leletanyagát. 

* 
76/1 . Betz, Wiener Studien U V . 1936, 188. sk 1 

U. az, Öst. Jahresh. X I X . , Beibl. 313. No. 312. — 
Ezzel a kőemlékkel kapcsolatban kell idéznünk 
egy Róma városi fogadalmi követ a Kapitóliumi 
Múzeumból, amelyen áldozati eszközök- és ács
szerszámok társaságában két pileus lá tható, l iz t 
a követ egy collegium (collegium tignuariorum?) 
nem szabad tagjai ál l í tot ták Minerva tiszteletére. 
CID VI. 30.982. Gumerus, id. m. 100—101 1. 20. kép. 
No 48. teljes irodalommal. 

7 7 / . Bortlik, Neue Inschriftsteine vom Gräberfeldc 
westlich des Imagers. R D i Ö. XVI . , 1926, 24—25. 1. 
8. kép. Bortlik szerint : »Spitzhaue (Dolabra) 
und Kliebmesser unterhalb der Inschrift sollen 
diese wohl im Bilde gewissermassen fortsetzen und 
auf die Beschäftigung des Mannes bei Erd- und 
Holzarbeiten hinweisen.« 

78 Musée A laouni (.Supplement ) p. 20. PI. I X . Diet 
des Antiquités gr. et rom. I I I . p . 2124. 
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A budai hegyvidéken még sok más sír is 
előkerült, melyeknek sem jellegzetes saját
sága, sem pedig melléklete nem volt s így 
a jelen alkalommal azok felsorolásától el
tekintettünk .7 9 Célunk — mint már jeleztük 
is — az volt, hogy egypár bemutatott dara
bon keresztül a hegyi lakók kultúrnívóját és 
gazdasági helyzetét közelebbről megismer
jük. Leleteink legnagyobbrészt abból a korból 
valók másodlagos felhasználásban, mikor 
a Kereszt az Olimposz isteneinek hitét igye-

79 l e g u t ó b b Nagy Tibor áso t t k i egy felirat és díszí
tésnélküli szarkofágot a Remetehegy északi oldalán 
a 16.439 hrsz. telken. Bud. Rég. X I I I . 1943, 390. 1. 
A hegyvidék leggazdagabb sírját 1892-ben ás ták 
ki Buda-Újlakon a József-hegy oldalán. Kőlapokból 
volt összeállítva, s érintetlen volt . Ismertetése 
kívánatos volna. Jelenleg a Magy. Nemz. Múzeum
ban. Iyelt. száma 40/1892. 1---40. 

kezett a limes mentén is letörni, a leleteink
ben azonban semmi nyomát nem találjuk 
az új hit fellépésének. 

25. képünkön bemutatjuk az Aquincumi 
Múzeum két bronz szerszámát, melyek 
a kőfaragó mesterséggel hozhatók kapcso
latba. I t t jegyezzük meg, hogy a múzeum 
vasszerszámleletei között is több darabot 
találni, melyek kimondottan kőfaragó szer
számok. A kőfaragók, mint másutt, úgy 
Aquincumban is collegiumokba tömörültek. 
Eszékről (Mursa) ismerünk egy sírkövet, 
melyet a kőfaragók állítottak (lapidari 
posnerunt).80 Az aquincumi kőfaragó mester
emberek a collegium fabrum és a collegium 
fabrum et centonariorum tagjai lehettek. 
80 Vjesnik, X I I . , (1912), 5. 1. 4. kép. 
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I, AJ OS N A G Y 

R E C E N T I RITROVAMENTI SPORADICI DI 
SEPOLTURE N E I DINTORNI DI BUDA 

In seguito alle recenti e numerose costru-
zioni avutesi sulle colline di Buda si aumentô 
considerevolmente il numero dei rinveni-
menti archeologici dell'epoca romána. Rias-
sunsi già i rinvenimenti anteriori in occasione 
della publicazione delle sepolture a mummie 
di Táborhegy e di Szemlőhegy (v. T. Nagy : 
Az aquincumi mumiatemetkezések (Sepol
ture a mummie di Aquincum). Diss. Pannoni-
cae, Ser. I. vol. 4.). Nel ricco e vario matériáié 
romano delle colline circonstanti a Buda 
troviamo ville ben addobbate (Csúcshegy) 
ed anche case f amiliari più modeste (Testvér
hegy), perfino a mansioni che vigilavano le 
vie (Szépvölgy). La decentralizzazione della 
vita urbana ad Aquincum e dei suoi dintorni 
culminô nella prima meta del I I I secolo, 
dopo le guerre marcomanne. Nel corso del 
IV secolo poi la popolazione si ritira piut-
tosto nei centri più riparati, fra le mura delle 
città fortificate o nei castra,e si seppellisce 
nella vicinanza delle mura. Ciô spiega il fatto 
che negli ultimi anni dell' impero romano 
mancano i monumenti più significativi fra 
i monti. 

Ta popolazione montana non aveva un 
cimitero a parte e non sempre poteva seppel-
lirsinei grandi cimiteri pubblici delle città, 
anzi, come attestano i nuovi ritrovamenti, 
cercavano l'eterno riposo molto spesso pro
prio accanto alia loro villa o nel terrene della 
tenuta stessa e vi seppellivano anche tut ta 
la loro parentela. 

In seguito alia colonizzazione plurisecolare 
anche nella regioné montana di Buda tro
viamo i più variati modi di seppellimento. 
Su Testvérhegy ancora verso la fine del I I 

secolo incontriamo la cremazione dei morti 
in due ipogei familari. A cavallo fra il I I e 
I I I secolo, insieme con il sotterramento, 
appaiono nuove forme del seppellimento. 
Accanto alia semplice deposizione in terra, 
si usa anche la cassa, solitamente di legno 
come p.-es. nel cimitero di Arany hegyipatak. 
Nei nostri cimiteri perô tale cassa non fu 
ritrovata, ma ci sono rimasti in gran numero 
casse costruite di mattoni. Sono molto 
frequenti le sepolture formate con regolari 
lastre di pietra. Per la costruzione di sepol
ture adoperavano anche monumenti anteri
ori, frammenti architettonici o le lapidi dei 
sepolcreti fuori uso. 

Ai modi del seppellimento non sotterranei 
si puô annoverare i sepolcri con pilastri 
angolari e con epigrafe ed ornamentazione 
sulla facciata. Ta forma più caratteristica 
è perô il sarcofago che imita le forme della 
casa. Ta sua epoca di fioritura è il I I I secolo. 

/ . Sarcofago da Rózsadomb {fig. 1). Fra 
i sarcofaghi rinvenuti in Aquincum questo 
è di maggiori dimensioni. Il def unto che 
vi riposava era uno dei signiferi della legione 
locale. Vi troviamo la più compléta rappre-
sentazione di un signifero e con ciô molto 
contribuisce ad aumentare le nostre cono-
scenze sui signiferi della Tegio I I Adjutrix. 
II sarcofago fu rinvenuto già aperto ; il suo 
angolo destro venne spaccato ed attraverso 
l'apertura cosi formatasi vollere appropriarsi 
del suo contenuto. Nel sarcofago furono 
sepolte varie persone; era una sepoltura 
familiäre. Gli oggetti ritrovatici sono : l'ansa 
spezzata di una brocca di bronzo (fig. 2) ; 
una fibbia decorata a niello (fig. 3) che puô 
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esser datata della fine del I I I secolo, o dal 
principio del IV secolo. 

II. Sarcofago per bambino (fig. 4). Pu rin-
venuto nella primavera del 1932 durante 
i lavori nel giardino. Conteneva i resti della 
figlia di nove mesi di Aurelius Deipas mensor 
e di Aelia Cashia. 

Ill—IV. Sarcofaghi da Remetehegy. 
Vennero alla luce nel 1929 nei pressi del 
castello Schmidt a Kiscell. P'uno è senza 
decorazione e rozzamente lavorato ; per 
l'umidità il cadavere ivi deposto si è disfatto 
completamente ; gli fu apposto uno spillo 
a punta rotonda. P'altro, di dimensioni 
minori (fig. 5) è stato eseguito ancora nella 
prima meta del I I I secolo, e la sua facciata, 
dove manca l'epigrafe, è decorata di pelte. 

V. Sepoltura formata con lastre di pietra da 
Testvérhegy. Fu rinvenuta, insieme con altre 
simili, a nord dalla sorgente Árpád. Pe lastre 
che formano la sepoltura sono già di uso 
secondario poichè prima erano soglie, cornici 
ecc. Gli oggetti sepolcrali erano collocati 
fuori la sepoltura in un gruppo, ciô che era di 
moda nei tardi tempi romani. Vi erano, oltre 
ad altre cose, due vasi di bronzo (fig. 6) che 
presentiamo nel loro stato originale. Gli 
oggetti sepolcrali, in tutto quattro, collocati 
fuori la sepoltura, illustrano bene, nella loro 
forma restaurata, un complete servizio da 
bere che in questo caso serviva anche a fini 
sepolcrali (fig. 7). Gli oggetti ritrovati sono ; 
resti di un piatto di bronzo (fig. 8) ; anfora 
di bronzo con un'ansa (fig. 7, no. 1) che fu 
riparata più volte, ciô che dimostra che era 
non solo per lungo tempo in uso ma anche 
che si data di epoca anteriore ; un vaso con 
un'ansa (fig. 7, no. 2) ; il vaso è di argento 
sottilissimo come la carta, mentre l'ansa fusa 
e riccamente decorata è di bronzo. Dal vaso 
non ci è rimasto che la bocca (fig. 9) e l'ansa 
(fig. 10). Secondo il dott. Radnóti questo 
tipo di vaso si è formate nella regioné del 
Danubio quale imitazione delle forme del 
vaso fuso. I / epoca della nostra sepoltura 
è il IV secolo. È caratteristico perô che 
i vasi di bronzo non ci aiutano a determinare 
questa datazione. Erano pezzi di prezioso, 
vecchio servizio familiäre, i cui singoli vasi 

erano stati fatti in vari luoghi nei secoli I e 
I I d. C. 

VI. Sarcofago da Testvérhegy (fig. 11). Nel 
1930, oltre alla cappella di S. Donato, in Via 
Jablonka 7, fu ritrovato questa cassa di pietra 
che si data dai primi decenni del I I I secolo 
d. C. e venne più tardi saccheggiata. La sua 
cornice è assai comune da Sirmio fino a 
Brigetio. Sul lato destro (fig. 12) son raffi-
gurati arnesi e strumenti. 

Il primo strumento, da destra, è un livello 
(regula). Questro strumento è già conosciuto 
dal sarcofago del medico aquincense di Sex. 
Pompeius Carpus, sul cui lato epigrafato il 
livello è rappresentato insieme con un'ascia 
(fig. 13). Ritroviamo lo stesso il livello in 
ccmpagnia dell' archipenzolo e dell' ascia sui 
due lati di un sarcofago di marmo bianco 
proveniente da Poetovio. Il livello non è da 
confondere con la norma. 

In molti casi dalla punta del livello pende 
un archipenzolo (perpendiculum). Cosi è 
raffigurato su una lapide del Museo di 
Aquincum proveniente da Szentendre (fig. 
14) che fu eretta dalla moglie di P. Ael. 
Pro vincialis, veterano ed ex-signifero della 
Pegio I I Adjutrix. Su una lapide familiäre 
senza iscrizione, ritrovata a Császár, vediamo 
di nuovo il livello insieme con 1'archipenzolo 
e lo scalpello. Ouest' ultimo è schiettamente 
strumento del muratore. 

Po scalpello è pure rappresentato, insieme 
con il compasso e con la riga sulla lapide di 
Carnuntum, sotto l'epigrafe, di X. Valerius 
Seius, milite della Pegio XV Apollinaris, 
il quale è nominate hell' epigrafe quale arci-
(tectus) (fig. 15). Bisogna menzionare ancora 
la lapide di T. PI. Pelicio, proveniente da 
Szentendre (fig. 16). Qui dobbiamo notare 
che dal territorio dell' impero romano il più 
bel perpendicolo è conservato nel Museo di 
Aquincum, proveniente da un rinvenimento 
isolato, come pure l'unico esemplare di una 
norma di bronzo, riccamente decorata, fu 
ritrovata ad Aquincum in un complesso di 
strumenti da falegname (fig. 25). 

P'altro strumento è il compasso ad äste 
diritte (circinus simplex). Po incontriamo 
spesso sui monumenti sepolcrali pannoniéi, 
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cosi lo ritroviamo su un framniento di lapide 
di Aquincum insieme con l'ascia e la graffa 
(fig. 17). 

Su due lati di un monumento sepolcrale, 
decorato a tutt 'e quattro lati, che faceva 
parte di un monumento a colonna secondo 
l'uso occidentale (sopra il quale poteva essere 
una pinea) troviamo di nuovo degli stru-
menti. Sulla parte anteriore, in un campo 
fiancheggiato da due pilastri, appaiono i busti 
a rilievo, di tre adulti e di due bambini, 
mentre in uno dei campi laterali è rappre-
sentato un piccone, un martello, uno scal-
pello e un compasso semplice. Sul lato po
steriore si trova una norma di una forma 
insolita. L'altro fianco è decorato con foglie 
di acanto (fig. 18). 

Sulla lapide familiäre di Mar. Aur. Zozimus, 
proveniente da Tétény, gli strumenti fanno 
parte organica della ricca decorazione del 
lato anteriore. Sotto il campo decorato 
a busti c'è una scena di sacrifizio. Ad un lato 
di questa scena sono rappresentati, entro 
un semicerchio, un compasso e una graffa, 
mentre dall' altro lato si trova una norma, 
similmente iscritta in semicerchio (fig. 19). 
In questo ragruppamento gli strumenti pos-
sono essere gli attributi tanto di uno scal-
pellino o di architetto quanto diunfalegname. 

Sulla lapide frammentaria proveniente da 
Brigetio, di L. Valerius Longinus, veterano 
della L,egio I I Adjutrix (fig. 20), troviamo, 
nella stretta striscia sotto l'epigrafe, quattro 
colombe che mangiano bezzicando grappoli 
di uva, mentre a sinistra c'è un compasso 
ed a destra un'ascia. 

II compasso e la graffa appaiono anche su 
un rilievo mitologico di Óbuda (fig. 21) che 
rappresenta la lotta di Teseo e di Minotauro. 
È evidente che su questo monumento gli 
strumenti sono rappresentati quali segni lapi-
dari dello scalpellino maestro della lapide 
stessa. 

Sulla lapide già menzionata di Q. Valerius 
Seius (fig. 15) il livello è rappresentato, sotto 
l'iscrizione, insieme con il perpendicolo, il 
compasso e la riga. 

Oltre al compasso semplice ad aste dritte 
conosciamo iiel nostro materiale romano 

anche il compasso curvo (circinus incurvus). 
I/unico esemplare pannonico si trova su una 
lapide di Szentendre eseguita senza dubbio 
in una bottega di Aquincum. T. Fl. Felicio, 
augustale della colonia aquincense fece rap-
presentare gli strumenti dello scalpellino 
sulla parte posteriore della lapide fatta eri-
gere a se stesso ed alia sua famiglia (fig. 16). 
Da sinistra ed a destra sono rappresentati un 
compasso da scalpellino, fra le cui due äste 
ricurve c'è un' ascia con manico corto, tin 
livello con perpendicolo, e un martello da 
scalpellino, con lungo manico e con punte 
acute., Sono questi espressamente i segni 
particolari del lapicida. Anche il Museo di 
Aquincum trovô recentemente un tale com
passo di bronzo. 

II terzo strumento raffigurato sul sarcofago 
ritrovato presso il castello Schmidt è una 
graffa. • 

Graffe, adoperate come strumenti, figu-
rano su altre lapidi pannoniche. Cosi la trovi
amo, p. es., sulla già menzionata lapide 
rappresentante una figura équestre (fig. 17) 
in compagnia di un compasso. 

Piccone e martello da scalpellino sono 
incisi anche sul lato di una lapide frammen
taria di Aquincum (fig. 23). 

Dopo l'enumerazione di queste analogie, 
riesce evidente che sul nostro sarcofago gli 
strumenti non hanno nessun rapporto con la 
professione dei defunti, ma sono semplice-
mente segni lapidari dello scalpellino stesso 
o della bottega. 

Meritano ancora un'attenzione speciale 
tre lapidi militari di Carnuntum (fig. 24), 
poichè da certi punti di vista si distinguono 
dai monumenti sopramenzionati, per lo piu 
di origine aquincense. I loro primi ptibbli-
catori riferivano erroneamente queste rappre-
sentazioni alia professione dei defunti. 

L'età del nostro sarcofago puo essere fis-
sata nella prima meta del I I I secolo e rientra 
bene nel materiale ritrovato delle botteghe 
degli scalpellini di Aquincum. 

Fra i monti di Buda sono state rinvenute 
anche molte altre sepolture, le quali perô 
non hanno nessuna carratteristica o non vi 
sono stati ritrovati che oggetti insignificanti 
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e cosl, questa volta, possiamo prescindere 
dalla loro enumerazione. 

Lo scopo del présente studio — corne 
abbiamo già accenato — era di presentare, 
mediahte le recenti scoperte di sepolture, 
certi aspetti della vita, del livello culturale 
e della situazione economica degli abitanti 
romani dei monti di Buda. L,a maggior parte 
dei nostri ritrovamenti, in posizione secun
daria, si data dall'epoca quando la Croce 
tentava di sopraffare gli dei dell'Olimpo 
anche lungo il limes dell'Impero, ma in 
queste sepolture, purtrcppo, non troviamo 
ancora nessuna traccia della nuova fëde. 

Due degli strumenti di bronzo del Museo 
di Aquincum (fig. 25) sono nel più stretto 
rapporto col mestiere dello scalpello. E qui 
dobbiamo notare che anche fra gli strumenti 
di ferro del Museo di Aquincum ci sono alcuni 
che si riferiscono al mestiere dello scalpellino. 

Gli scalpellini anche ad Aquincum corne 
altrove nell' Impero, formavano collegi. Da 
Eszék (Mursa) conosciamo una lapide che 
u eretta dal collegio degli scalpellini (lapidari 
posuerunt). I maestri lapicidi di Aquincum 
potevano essere membri del collegium fabrum 
o di quell' altro collegium fabrum, et centona-

I N D I C E D E E L E I L L U S T R A Z I O N ï 

Pig. 1 
Fig. 2 
Fig 
Pig. 4 
Fig. 5 
Fig. 6 
Pig. 7 
Pig. 8 
Fig. 9 
Fig. 10 
Fig. 11 
Fig. 12 
Fig. 13 
Fig. 14 
Fig. 15 
Fig. 16 

Fig. 17 
Fig. 18 

Fig. 19 
Fig. 20 

Fig. 21 

Fig. 22 

Fig. 23 
Fig. 24 
Fig. 25 

3 -

Sarcofago da Rózsadomb (dalla Via Boróka \A). 
Ansa di un vaso di bronzo dal sarcofago della Via Boróka. 
Fibbia decorata a niello dal sarcofago della Via Boróka. 
Sarcofago per bambino da Rózsadomb (dalia Via Szemlőhegyi 13). 
Sarcofago con decorazione a pelte da Remetehegy (Museo Storico di Budapest). 
Vasi di bronzo della sepoltura di Táborhegy nel loro stato originale. 
I vasi di bronzo della sepoltura di Táborhegy restaurati. 
Resti di un piatto di bronzo dalia sepoltura di Táborhegy. 
Particolare di bocca di uno dei vasi della sepoltura di Táborhegy. 
Ansa del vaso proveniente dalia sepoltura di Táborhegy. 
Sarcofago da Testvérhegy (Museo Storico in Budapest). 
Rappresentazione di strumenti sul sarcofago da Testvérhegy. 
II sarcofago del medico Sex. Pompeius Carpus da Aquincum. 
Lapide dell' ex-signifer P. Ael. Provincialis da Szentendre (Museo di Aquincum). 
Lapide delV architetto militare di Q. Valerius Seius (Museo Carnuntino). 
Lapide dell' augustale aquincense T. F. Felicia da Szentendre (Municipio di Szent
endre). 
Lapide di un milite équestre della Legio II Adjutrix da Aquincum. 
Frammento di una lapide familiäre con rappresentazione di strumenti (Museo di 
A quincum). 
Lapide familiäre di M. Aur. Zozimus da Tétény (Museo Nazionale di Budapest). 
Lapide del veterano L. Val. Longinus da Ószőny (Brigetio). (Museo Jókai di 
Komárom). 
La lotta di Teseo e di Minotauro su un rilievo di Óbuda con segni lapidari (Museo 
Nazionale di Budapest). 
La lapide dello scriba della Legio I Adjutrix, Ael. Justus, da Tatabánya (Museo 
Nazionale di Budapest). 
Strumenti di scalpellino su una lapide frammentaria proveniente da Aquincum. 
La lapide del milite T. Flavius Aiianus da Carnuntum (Museo Carnuntino). 
Strumenti di bronzo per scalpellino o per falegname da Aquincum. 
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BONIS ÉVA 

KESÖRÖMAI Ü V E G L E L E T E K A Q U I N C U M B Ó L 

Az Aquincumi Múzeum ásatásaiból olyan 
üvegleletek kerültek elő, melyekkel érdemes 
behatóbban foglalkozni. A múzeum anyagát 
dr. Szilágyi János megbízott igazgató volt 
szíves rendelkezésemre bocsátani. A korábbi 
kutatások adataiért dr. Nagy Lajos múzeumi 
központi igazgatónak, az érmek pontos 
meghatározásáért ifj. Alföldi András múze
umi gyakornoknak mondok köszönetet. 

Az aquincumi katonai város területén a 
Raktár-utcai, 1930-ban feltárt cella trichora 
körzetében még régészetileg át nem kutatott 
területen a városrendezési és csatornázási 
munkálatok időnkint lehetőséget nyújtottak 
az Aquincumi Múzeumnak újabb leletek 
megmentésére. 

A Raktár-utca környékéhez tartozik a 
Hunor- és Vihar-utca,1 honnan a most ismer
tetendő leleteket szerezte meg az Aquincumi 
Múzeumnak dr. Szilágyi János. 

Az ásatási jegyzőkönyv szerint 1943-ban 
a Hunor-utca 20. szám alatt a Közmunka
tanács bérházának alapozásakor két darab 
kőlapokból összeállított kőkoporsó került elő. 
Az I. sz. sírláda (1. kép. 1.) hossza 195 cm, 
szélessége 107 cm, magassága 63 cm. 
A koporsó készítéséhez korábbi, szétvágott 
szarkofágdarabokat használtak fel. így a 
láda egyik oldalát egy régi szarkofág teteje 
alkotja (1. kép, 3.), felső nyitott részén a 
mi kőládánkhoz kissé nagyméretű fél 
szarkofágfedél helyezkedik el. A másik 
hosszanti oldal számára egy régi szarkofág 

i Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora a 
Raktár-utcában (továbbiakban »Cella trichora«) 
6. 1., 1. kép. 

feliratos oldalát használták fel. (1. kép, 2.) 
Hogy ez a feliratos darab szarkofágból 
származik, bizonyítja a tetején kiugró pár
kány, mely a kőfedél megtartására szolgált. 
Ezt az eredeti szarkofágot a díszítés, az 
Attisos-fülkék barokkos keretezése, a szöve
gezés módja a Kr. u. I I I . század első év
tizedére datálják. A tabula ansata-s mezőben 
a következő feliratot olvashatjuk : 

D M 
QVIETI/E.-XRN /c,'P'/cLh 
RES P E CTI AN I E X ' 
COLL« C EN T*P>A.L''$ 
DO M Î T I*^T- LIBEKT-C2U 
VlX'ANy&L+fZL IAS FORTV 
NÄ7S/EING ENNACON Y 
COLLOCA/ERVN T 

;® 
Feloldása a következő : 

D(is) M(anibus). | Quietiaè [AJeternáe 
P(ublii) Aeli | Respectiani ex(actoris?)^ | 
coll(egii) cent(onariorum) P(ublii) Aeli 
q(uon[d]am) | Domiti vet(erani) libert(i) 
qui vix(it) an (nos) X X X Aelias Fortunata 
ét Ingenua con(libertae) collocaverunt. 
S(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 



1. kép. — A Hunor-utcai szarkofág kiásás közben. 

Az elhunytak szellemeinek. P. Aelius 
Respectianus örök nyugalmára, aki a 
collegium centonariorum ex(actora?) s P. 
Aelius Domitius veteranusának libertusa, 
élt 30 évet. Aelia Portunata és Ingenua 
felszabadított társuknak állították. Legyen 
neked könnyű a föld. 
Az elhunyt az aquincumi collegium cen

tonariorum tagja volt.2 A foglalkozás mellett 
az »ex« nem nyújt elég támpontot az illető 
tényleges tisztjére nézve, feltételes megoldás 
az exactor, vagyis a tűzoltás technikai 
vezetője. A szarkofágot a két vele együtt 
felszabadított liberta állíttatta társának. 
2 A collegium centonariorum történetet már ismer

jük : Nagy L., Budapest Története I. 563. sk. 1., 
— Nagy L., Az aquincumi polgárváros tűzoltósá
gának székháza. I^aureae Aquincenses II. Diss. 
Pann. II. 11., 182. sk. 1. — Alföldi A., Budapest 
története I. 289. sk. 1. 

A sírláda egyirányban feküdt a Raktár
utca irányával, a fej nagyjából Nyugat felé. 
A kőkoporsó alját peremes téglákkal rakták 
ki. A csontváz bolygatott. AzI. sírláda leletei : 

1. Hagymafejes fibula. Nagyméretű : 
hossza 10-3 cm, szélessége 7-2 cm. Két 
darabban maradt fenn. A fibulakengyel 
mustrája a Patek (A pannóniai fibulatípusok 
elterjedése és eredete. Diss. Pann. I I . 18.) 
X X I X . t. f. motívumot mutatja, a finoman 
tagolt lábat a felső és alsó mezőnyben egy-
egy peltadísz ékíti. A kapcsolótű a hagyma
fejes fibulák kifejlett változatát mutatja. 
A kengyel alsó végét négyszeresen meg
csavart dróthuzal díszíti. (2. kép, 8.) 

2. Ezüstcsat. Pélkörívű csatkeretre csapó
dik a végén kissé meghajlított hegyes csat
tüske. Hossza 3 cm (2. kép, 9.). 
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2. kép . — A Hunor-utcai sírok leletei. 

3. Üvegkorsó. Gömbtestű, keskenynyakú, 
kihajló tölcséres szájperemű, benyomott-
talpú, zöldesfehér üveg. Magassága 14 cm, 
hasátmérője 10-6 cm, szájátmérője 4-8 cm, 
fenékátmérője 6 cm (3. kép). 

4. Üvegpohár. Kúpalakú, keskenytalpú, 
peremnélküli pohár, magassága 12-4 cm, 
szájátmérője 7-8 cm, fenékátmérője 2 cm.3 

(3. kép.) 
A l i . sz. sírláda (hossza 210 cm, szélessége 

103—104 cm, magassága 60—52 cm) fekvése 
a Körte-utcával egyirányú, feje északkelet 
felé. Egyik oldalát egy másodlagosan fel
használt négyszegletesre lefaragott sirkő, 
vagy építési felirat képezte (4. kép). 

A kőkoporsó alját peremes téglákkal 
rakták ki. A csontváz bolygatott, a koponya 

3 Igen gyakori IV. századi forma Pannoniában. 
Iyásd Benkő Andrea előkészületben levő munká
jában : Die römischen Gläser in Pannonién. Diss. 
Pann. Ser. II. 27. XXXIV. 1.1. és XI.IV. t. lent. — 
Oroszlán Z., Arch. Ért. 1920—22., 96. 1. — Paulo-
vics I., A dunapentelei római telep (Intercisa). 
Arch. Hung. II. 1927., 62. 1., 53. kép, IV. század 
második feléből való a XXVII. sz. sírból. — 
Radnóti A., Arch. Ért. 1,11. (1938.) Római kuta
tások Ságváron, 157. 1., 126. kép. 

a bal felső lábszárcsontnál került elő. 
A II . sz. sírláda leletei : 

1. Hagymafejes fibula. Jó állapotban 
maradt fenn, hossza 7-5 cm, szélessége 4-7 cm 
Típusának már teljesen kifejlett formáját 
mutatja. Datálását megkapjuk Kovrignál 
a (A császárkori fibulák főformai Pannoniá
ban. Diss. Pann. I I . 4.) 27. sz. lapon. A lábon 
fent 1—1, lent 2—2 koncentrikus kör díszítés 
látható. A kengyelmustra megfelel Patek 
(i. m.) XXIX. t. g. típusnak, a lábdíszítés 
pedig Patek XXX. t. 5. formának. (2. kép, 6.) 

2. Firmamécses. Egylángú, téglaszínű alap
anyagon vörös festés, durva kivitelű, erősen 
használt, kopott. Elmosódott mester jelzésé
ről és elnyomódott formájáról arra lehet 
következtetni, hogy egy korai firmamécses
ről leöntött mintából préselték ki a késő
római időben. Ezzel az utánzó módszerrel 
a mester jelzést már nem tudták pontosan 
kihozni. Hossza 8-4 cm, szélessége 5-3 cm. 
(2. kép, 7.) 

3. Üvegkorsó. Hengertestű, vékony nyak
kal, kihajló peremmel, melyről a vállra haj-
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3. kép. 
Üvegedények az I. számú Hunor-utcai sírból. 

lított szalagfül fut, feneke bemélyítve. 
Fehéres, vékony üvegből van, darabokra 
tört állapotban találták. Méretei hozzávető
legesen : magassága 28 cm, hasátmérője 
11 -6 cm, szájátmérője 8-6 cm, fenékátmérője 
11-4 cm.4 (5. kép.) 

4. Üvegpohár. Félgömbalakú, élesen le
vágott szélű, tág szájnyílással, kékesfehér 
üvegből. Magassága 6-7 cm, szájátmérője 
9-2 cm, fenékátmérője 2-4 cm. (5. kép.) 

5. Nagybronz. Előlap : M. ANTONINVS 
A VG (Marcus Aurelius?). Hátlap : S. C. 
CONCORDIA KXFRCITUUM(?), Concor
dia balfelé néz, baljában legios signum. 
(2. kép. 2.). 

6. Kisbronz. Előlap : D. N. (II.) CON-
STANTIVS P. F. AVG. Hátlap : FEL-
(icium) TEMPORVM REPARATIO, bar
bárt leszúró császár. Sisciai veret. (2. kép, 4.). 

7. Kisbronz. Előlap : CONSTANTIVS 
GALLVS P. F. AVG. P. P. Hátlap : Fel-
(icium) TEMPORVM REPARATIO FSIS, 
barbárt leszúró császár. Sisciai veret (2. kép, 
3.). 

8. Kisbronz. Előlap : URBS ROMA. 
Hátlap : SMKA, anyafarkas az ikrekkel. 
Kyzikos-i veret (2. kép, 5.). 

9. Csatveret. Szívalakú, töredékes felső

részén látható a szegek helye. Hossza 2 cm. 
(2. kép, 10.). 

10. Csatveret. Ugyanolyan, mint az előbbi, 
csak rosszabb állapotban. 

11. Veret ezüstből, három szeglyukkal, 
egyikben tompavégű szeggel. Hossza 26 cm 
(2. kép, 11.). 

12. Vaskorongocska, fül maradványával. 
Átmérője 1-8 cm (2. kép, 1.). 

A Hunor-utcai leletektől pár száz méterre 
már jóval előbb, 1931-ben a Vihar-utcában 
üres telken csatornázási munkálatok alkal
mával két későrómai kőládasírt tárt fel az 
Aquincumi Múzeum Nagy I,ajos vezetésé
vel.5 Mellékletük számos üvegcserép volt, 
melyekből egy korsót és két poharat lehetett 
összeállítani. Az egyik sírhoz tartozó korsó 
magassága 18-8 cm, szájátmérője 5-5 cm, 
talpátmérője 5-2 cm, legnagyobb átmérője 
a vállon 10-8 cm. Hosszú nyaka alatt válla 
szögletesen ugrik ki s a test rézsútosan szűkül 
a talpgyűrű felé. Nyakát többszörös csava-
rulatií üvegfonál díszíti. Kihajló, külön
forrasztott szájpereméből indul ki a több
szörösen hajlított barázdált fül. A korsó 
kiképzése a bronzedények utánzására vall. 
A hozzátartozó pohár tölcséres (csonkakúp)-
alakú, pereme élesen van levágva, külön-

5 Nagy L., Ein neues Denkmal der Agrippinenses 
Transalpini aus Aquincum. Germania. 1932., 288.1. 
I t t találjuk meg a sírládákat alkotó feliratos kövek 
közlését. — Nagy L., Az aquincumi kereszténység 
újabb emlékei. Arch. Ér t . 247. 1. 11 jz. 

4. kép. 
Sírláda oldallapja a 

Hunor-utcából. i V , ö. Benkő A., id. m. X I X . t. 2. 



forrasztott kis talpgyűrűje van (6. kép). 
A másik kőládasírból váló pohárról (mag. 
7 cm, talp 3-5 cm, 7. kép), feltételezhetjük, 
hogy szerepelt mellette korsó is. 

Az ismertetett Hunor-utcai lelet az érmek 
és mellékletek tanúsága szerint a Kr. u. 
IV. század második feléből való. Az I. és I I . 
számú sírláda mellékletei a fibulák, csat és 
szíj veretek teljesen megegyeznek az Inter-
cisában kiásott későrómai IV. századból 
való sírok, különösen a XXV. és XVI. számú 
sírok leleteivel.6 

A Hunor- és Vihar-utcai lelőhelyek az 
aquincumi katonaváros területének abba a 
részébe esnek, amelyben a későrómai korban 
a lakosság, elsősorban a keresztények temet
keztek. Mint Nagy I^ajos megállapította, 
éppen a közelfekvő Raktár-utcai cella 
trichora feltárása tette bizonyossá egy helyi 
keresztény gyülekezet létezését.7 Ugyanitt 
felhívja a figyelmet arra is, hogy a késő
római kor sírjai közt a keresztényekét nehe
zen lehet megkülönböztetni a pogány okét ól, 
ha nincs éppen a vallásra utaló jellegzetes 
krisztusmonogrammos tárgy, vagy ládaveret 
a mellékletek közt. Sírleleteink olyan terü
leten kerültek elő, ahová a raktárutcai 
és a viharutcai IV. sz. második feléből való 
keresztény temetők nyúltak el, melyek alap
ján Nagy Tibor az aquincumi szervezett 
egyházközség lételét állapította meg.8 Mivel
hogy sírjaink főleg üvegleleteket szolgáltat
tak, ezekből kiindulva keressük, hogy való
ban keresztények temetkezéséről lehet-e 
itt szó. 

Mint láttuk, ezekben az aquincumi késői 
sírokban az üvegleletek, kancsók és poharak 
párosítását mutatják. Ezt a jellegzetesnek 
mondható összeállítást más pannóniai lelő
helyeken is megtalájuk. 

1928 novemberétől 1929. januárjáig az 
Aquincumi Múzeum dr. Nagy L,ajos vezeté
sével ásatást folytatott a szentendrei római 
tábortól délre.9 I t t nagykiterjedésű, késő-

6 Paulovics / . , id. m. , 61. sk. 1., 48. és 51. kép 
7 Nagy /_., »Cella trichora«. 26. sk. 1. 

• 8 Nagy T., A pannóniai kereszténység története a 
római védőrendszer összeomlásáig. Diss. P a n n . 
Ser. I I . 12., 1939., 212., 213. 1. 

9 Ezen ásatást d r . Nagy I+ajos múzeumi központi 
igazgató úr fogja részletesen közölni. 

5. kép. 
Üvegedények a II. számú HunoY-utcai sírból. 

római temetőt ástak ki, melynek VI. számú 
sírja érdekel bennünket közelebbről. Ez a 
földsír női csontvázat tartalmazott, számos 
melléklettel. Két fülbevaló, gyöngyökből 
álló nyaklánc, kis kerek csontlemez és egy 
borostyánkő gyöngy mellett egy üvegedény 
és egy üvegpohár került elő a sírból. Az ép 
üvegedény teste gömbölyű, talpa homorúan 
bemélyed, vékony, hosszú nyaka és vízszin
tesen elálló peremű szája van. Magassága 
13-2 cm, szájátmérője 5-6 cm, sötétzöld üveg. 
A több darabból összeállított pohár majd
nem félgömbalakú (8. kép.), felfelé szélese
dik, fala a szájnyílásnál kissé jobban ki
ugrik. Magassága 7-5 cm, szájátmérője 
9-1 cm. Bz is sötétzöld üveg, melynek helyi 
jellege rögtön kiviláglik, amint a Pannoniá
ban leghasználatosabb kölni importdarabok
kal összehasonlítjuk. Amint a többi sírok 
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6. kép. 

Üvegedények a Vihar-utcából. 

7. kép. 

Üvegpohár a Vihar-utcából. 
8. kép. 

Üvegdények a szentendrei VI. számú sírból. 



mellékletei is — elsősorban a másodlagosan 
felhasznált, sírládákat alkotó feliratos kövek, 
a késői jellegű kerámia, ékszerek és tégla
bélyegek — bizonyították, a temetőt a Kr. 
u. IV. század második felében használták. 
Ezen temető keresztény mivoltát a közepén 
emelt kápolna s az egyik sírban előkerült 
keresztény vonatkozású ládaveret bizonyítja. 

Az eddig felsorolt üvegleletek jelentőségére 
rávilágít egy leletegyüttes, melyet Duna-
pentelén, vagyis Intercisában, Valeria keresz
ténységének központjában találtak.10 A lelet 
az intercisai IV. század második feléből való 
ókeresztény temetőben került elő és egy 
keresztényjelenetes ládaveretből s mellék
leteiből áll.11 Ebben a ládában (9. kép) egy 
üvegkancsót, üvegpoharat és kendőbe bur
kolt kenyeret találtak (10. kép). A leleteket 
a mainzi Central-Museum őrzi.12 A korsó 
karcstí, magas, lefelé szélesedő testű, magas 
talppal és széles talpgyúrűvel. Karcsú nya
kán gyűrű fut körül, széles dupla pereme 
fölött indul ki lapos füle, melyen a peremnél 
külön kis fogantyú áll fel. Egészében a késői 
bronzedények utánzására vall. Ez a forma 
mind üvegben, mind kerámiában nagyon 
elterjedt volt a I I I . és IV. században.13 

A korsóhoz tartozó pohár szintén általánosan 
használt, késői jellegű üvegedény. Pormája, 
mely erősen emlékeztet bennünket a szent
endrei VI. sír poharára, felfelé szélesedik, 
a pereménél még egy kissé kiugrik. Oldalán 
egymással ellentétesen két nagy pötty és 
6—6, fürtben elhelyezett kis pötty váltakoz
nak. A pöttyös pohárkákat főleg a IV. szá-

io Nagy T., id. m. 213. 1. 
i l Részletes leírását lásd Nagy L., Szent István 

Emlékkönyv, 1938. Pannónia sacra. 54. sk. 1., 
18. és 18/a kép. 

13 W. F. Volbach, Metallarbeiten des christlichen 
Kultes in der Spätantike und im frühen Mittel
alter. Kataloge des Rom.-Germ. Centralmuseums. 
1921. 22. 1., 8. szám. II., III. tábla. 

13R. Lantier, Musée des Antiquités Nationales 
Chateau de Saint-Germain en Xaye. La verrerie-
3. szám a Villa d'Ancy-i temetőből a III.—IV-
századból. — Benkő A., id. m. XVII. t. 5. és 6., 
XXI. t. 7. —: Formáját lásd A. Kisa, Das Glas 
im Altertunle. ILL kötet Formentafel D. 199., 
200. — Ilyen forma III. századi kölni gyártására 
lásd Fr. Fremersdorf, Die Dänkmäler des römischen 
Köln. 1928.1. kötet, 37. tábla. — Fr. Fremersdorf, 
Römische Gläser aus Köln. VII. 1928., 32. kép. -— 
IV. századi kőkoporsóból Kisárpásról : Paulovics I. 
A kisárpási római telep. Arch. F,rt. XLI (1927.) 
199. 1., 98. kép. • ' . ' 

zadban használták,14 gyártása túléli a római 
kort, így pl. frank sírban is található.15 

A dunapentelei lelet első publikálója, 
W. P. Volbach az ókeresztény kultikus 
tárgyakról írt vezetőjében16 éppen ebből a 
leletből kiindulva írja le az ókeresztény 
miséhez szükséges üvegedények szerepét. 
Szerinte ezek a mise alatt a bor és a víz 
keverésére, vagy kézmosásra szolgáltak. 
A dunapentelei korsó és pohár kenyérrel 

9. kép. 
A dunapentelei ládaveret (Mainz, 

Central-Museum). 

együtt való előkerülése Volbach szerint az 
Eucharisztiával kapcsolatos. Ezt a nézetet 
vallja Nagy Eajos is, aki éppen a fent közölt 
Vihar-utcai lelettel hozza kapcsolatba ezt a 
dunapentelei leletet.17 Ő hívja fel a figyelmet 
a korsó és pohár együttes szereplésére a 
legújabban talált pécsi cubiculum falfest
ményén. A kancsó és pohár eucharisztikus 
jellegét megállapítja ennek az ú.-n. I I . számú 

14 Fr. Fremersdorf utal arra. hogy az igen kedvelt 
pöttyös poharak gyártásakor az ékkőberakásos 
fémedények hatását kívánták kelteni : Römische 
Gläser aus Köln. VIL, 1928., 13. 1., 42. kép. —-
Benkő A., id. m., XIX. t. 4., 5., 7. kép.—Paulovics 
/ . , A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb római 
üvegszerzeményei. Arch. Ért. XLI. (1927.), 198. 1., 
92. kép. — IV. századi temetőből való poharakat 
lásd : R. Lantier, id. m. 16. A, B. kép. 

15 A.Kisa, id. m. III. kötet, 373. kép. 
16 Kultgeräte der christlichen Kirche im frühen 

Mittelalter. Mainz. 1925., 18. sk. 1., 9. kép. 
n Nagy L., Pannónia sacra. 55. 1. — Nagy L., Buda

pest Története I, 767. 1., 11. j . 
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10. kép. 
Üvegedények a dunapentelei ládából 

{Mainz, Central-Museum). 

festett sírkamrának közzétételekor Gosztonyi 
Gyula.18 A kormeghatározást is az ő részletes 
leírásában találjuk meg. Az »északi homlok
fal falfülkéjében látható egy kancsó és pohár 
képe, a felette levő félkörű mezőt szőlőindák, 
szőlőfürtök, levelek és kacsok töltik ki. 
A IV. század második feléből származik«.19 

A korsó és pohár együttes szereplése már 
a keresztény sírritusok elterjedése előtt is 
használatos volt a rómaiak temetkezésében. 
A felsorolt példák alapján azonban feltehet-

18 Gosztonyi Gy., A pécsi ókeresztény temető. Pécs 
műemlékei. 26. 1., 10. rajz, b . 

19 Gosztonyi Gy-, A pécsi I I . sz. ' 'ókeresztény festett 
s í rkamra és sírkápolna. Arch. É.rt. 1942., 196. sk. 1., 
3. kép. 

jük, hogy a pannóniai nagyobb 
centrumok ókeresztény temetőiben 
talált ilyen sírmelléklet csoporto
sítás már mélyebb értelmezésre 
utal. Hogy a korsó-pohár együttes 
mennyire jellemző az ókeresztény 
temetkezésre, idéznünkkell Radnóti 
Aladár ságvári ásatásait, hol a 
temetőkápolna körül fekvő Kr. u. 
IV. századi ókeresztény temető 
gazdag mellékletű sírjaiból ilyen 
garnitúrák szintén előkerültek.20 

Bár keresztény jellegükre nincs 
támpont, megemlíthetj ük még, hogy 
az óbudai Bécsi-út 98. sz. ház tel
kén Nagy Tibor által folytatott 
ásatások IV. század második felei 
temetőrészében a sírokban fellel
hetők a korsó-pohár garnitúrák.21 

így például a 4. számú sírban 
üvegkorsót éppen egy pettyes kis 
pohár társaságában találtak.22 

Ha ezt a temetkezési szokást 
nyomonkövetjük, látjuk, hogy ez 
Pannonián kívül is elterjedt volt. 
Csak kiragadott példaként említjük 
egy nagyszabású összefüggő késő
római szarkofáglelet mellékleteit 
Oberingelheim (Rheinhessen) köz
ségből, hol öt egymás mellett 
álló szarkofág közül az 5. számú 
ban gömbalakú üvegkorsót találtak 
két kis pöttyös pohárral együtt.23 

A korsó-pohár együttes sírba
tétele nem korlátozódott csak az üvegedé
nyekre. Sokkal könnyebben megszerezhető 
volt az agyagedény, különösen a IV. század
ban általános zománcos technikával készített 
fényes felületű korsók és poharak. Garnitúrá
ban való előfordulásukat Intercisában az 
1926-os ásatásokbanláthatjuk, hol aXXVIII. , 
számú téglasírban szerepel egy zomán-

20 Radnóti A., Római kuta tások »Ságváron. Arch. Ér t , 
I J I . (1938.), 157. 1. 

2i Nagy T., A fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet 
jelentése az 1938—1942. évek közöt t végzett kuta
tásairól. Bud. Rég. X I I I . , 376. 1. 

22 Nagy Tibor szíves szóbeli közlése alapján. 
23 G. Behrens, Römische Gläser aus Rheinhessen. 

M. Z. X X / X X L , 1925/26., 72. sk. 1., 20. kép. 
I. 1. és V. 1., V. 2. 
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11. kép. — Korsó-pohár együttesek összesítő képe. 
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cos agyagkorsó, zománcos agyagpohárral 
együtt.24 A régebbi dunapentelei ásatások 
kerámiai anyagában (lásd a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Székesfehérvári Múzeum 
anyagát Dunapenteléről) feltűnő nagy szám
ban szerepelnek a zománcos korsók és 
poharak. Ha módunkban lenne a sírössze
függéseket lerögzíteni, bizonyára összekerül
nének a temetkezéseknél garnitúrában el
helyezett korsó-pohár együttesek. 

Ilyen agyagból készült mellékletcsoport 
került elő határozottan keresztény jellegű 
sírból Kölnből, hol a keresztény jelene tes 
ládavereten kívül több agyag- és üvegedény 
volt a IV. század második feléből való 6. 
számú sírban, melyek között agyagkorsó 
szerepelt benyomottfalú agyagpohár kísére
tében.25 Említésre méltó, hogy az erdélyi 
gótok keresztény hagyatékában éppen egy 

24 Paulovics / . , id. m. 62. sk. 1., 54. és 55. kép. 
25 Fr. Fremersdorf, Kastcnbeschlag mit christlicher 

Darstellung aus Köln. Germania. XV. 1931 , 172. 
sk. 1., 2., 3/a kép. 

vallásos célt szolgáló bronz kancsó tállal 
együtt szerepelt.26 

Végül Utalnunk kell a múlt század végén 
feltárt törökutcai későrómai szarkofágra.27 

A csontváz mellékletei —- többek közt 
üvegkorsók, egy üvegpohár s a Hunor
utcai sír ezüstcsatjával azonos formájú 
aranycsat — az előbbiekben felsorolt 
temetkezési szokás egyik jellegzetes példáját 
mutatják. 

A felsoroltak után is kitűnik, hogy az ismer
tetett Hunor- és Vihar-utcai sírok nemcsak 
fekvésüknél fogva, hanem üveg mellékleteik 
bizonysága alapján is (11. kép) keresztény 
rómaiak temetkezéséből származnak. Az 
aquincumi katonaváros IV. század második 
felében működő s legtovább fennmaradó 
gyülekezetének tagjai temetkeztek itt , nem 
messze temetőkápolnájuktól. 

26Alföldi A., Latin keresztény felirat Krdélyből a 
Kr. u. IV. századból. Arch. Ért. 1942. 252. 1. 

27 Hampel J. Arch. Ért. 1881. 136. sk. 1. 
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ÉVA BONIS 

TROUVAILLES DE VERRERIE A AQUINCUM DATANT DE 

L'EPOQUE DE LA ROMANITE TARDIVE 

Le Musée d'Aquincum fit mettre à jour en 
1943 deux sarcophages en pierre dans la rue 
Hunor. Le premier avait été construit au 
moyen de certains restes d'une ancienne 
tombe. Une de ces parties porte une inscrip
tion du I I I e siècle. Bile nous fait savoir que 
le monumnet fut dressé pour P. Aelius 
Respactianus, membre du collège des pom
piers d'Aquincum, par ses deux amies qu'il 
avait délivrées. Les annexes de la tombe sont 
une fibule (fig. 2, 8), une boucle d'argent 
(fig. 2, 9) et une cruche de verre avec un 
verre (fig. 3). Les annexes de la seconde 
tombe sont une fibule (fig. 2, 6), une lampe 
funéraire (fig. 2, 7), une cruche avec un 
verre (fig. 5), la grande médaille de bronze 
de l'empereur Marc-Aurèle (?, fig. 2, 2), la 
petite médaille de bronze de l'empereur 
Constance (fig. 2, 4), la petite médaille de 
l'empereur Constantinus Gallus (fig. 2, 5) 
une ferrure de botxcle (fig. 2, 10), une garni
ture d'argent (fig. 2, 11) et enfin une petite 
disque de fer (fig. 2, 1). 

En 1931 les fouilles de Vihar-utca à 
Óbuda firent sortir également un ensemble 
de cruche et de verre (fig. 6. et 7) comme 
annexes de deux tombes. Celles-ci se trou
vaient dans la région de la ville militaire 
d'Aquincum, qui avait à devenir le lieu 
sépulcral des chrétiens de la romanité 
tardive. C'est précisément la présence de la 
cruche et du verre qui semble prouver 
l'origine chrétienne de ces tombes, puisqu'on 

retrouve cet usage aussi dans les centres 
chrétiens de la Pannonié, pendant la seconde 
moitié du IVe siècle. Le Musée Central de 
Mayence garde aussi un ensemble de cruche 
et de verre provenant de Dunapentele 
(Intercisa) qui fut mis à jour avec du pain 
dans un coffre dont la ferrure est ornée des 
scènes de caractère chrétien. Ce fait a inspiré 
aux archéologues qui ont publié ces trou
vailles (W, F, Volbach, L. Nagy) l'idée d'y 
voir un symbole de l'Eucharistie. Les 
annexes d'une tombe du cimetière chrétien 
de Szentendre évoquent, eux aussi, l'idée 
d'un symbole pareil (fig. 8, d'après lès trou
vailles inédites de L. Nagy). — En outre, 
nous connaissons un ensemble analogue, 
mais fabriqué en argile, précisément à Duna
pentele (St. Paulovics, A dunapentelei római 
telep — La colonie romane de Dunapentele 
— Intercisa. Arch. Hung. I I . 1927. 62. 1. fig. 
54, 55). Les restes des Goths chrétiens de la 
Transylvanie nous présentent aussi une 
garniture de cruche et de verre, destine au 
service divin (A. Alföldi, Latin keresztény 
felirat Erdélyből — Une inscription latine 
chrétienne dans la Transylvanie du IV e 

siècle. Arch. Ért . —• Bulletin d'Archéologie 
1942. p. 252). Ce sont pourtant les fresques 
du cubicule de Pécs (IIe siècle) qui nous 
fournissent la preuve la plus éclatante de 
la signification cultique de cet ensemble 
e cruche et de verre. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — Le sarcophage de Hunor-utca en train d'être fouillé. 
Fig. 2. —Les fouilles des tombes de Hunor-utca. 
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Fig. 3. — Vases en verre de la tombe No I. de Hunor-utca. 
Fig. 4. — Pierre sépulcrale ( ?) de Hunor-utca. 
Fig. 5. — Vases en verre de la tombe No II de Hunor-utca. 
Fig. 6. — Vases en verre de Vihar-utca. 
Fig. 7. — Un verre de Vihar-utca. 
Fig. 8. — Vases en verre de la tombe No VI. de Szentendre. 
Fig. 9. — La ferrure du coffre de Dunapentele (Mainz, Musée Central). 
Fig. 10. — Les vases en verre du coffre de Dunapentele (Musée Central de Mainz). 
Fig. 11. - Tableau général des ensembles de cruche et de verre. 

572 



G Á R D O N Y I A L B E R T 

ÓBUDA BS KÖRNYÉKE A KÖZÉPKORBAN. 

Mióta az 1872. évi XXXVI. t.-c. Óbudát 
a fővárossal egyesítette, mint Budapest 
jelentéktelen I I I . kerülete élt tovább s las
sanként az emléke is elhomályosodott annak, 
hogy valamikor a fővárostól különálló tele-
pedés volt. Annál inkább megszűnt az emléke 
annak, hogy a középkorban egy ideig a királyi 
udvar székhelye volt, egyideig pedig a ma
gyar királynék lakásául szolgált. A magyar 
királyok és királynék sokat tettek Óbuda 
szépítése érdekében, alkotásaiknak azonban 
ma még a helyét sem tudjuk pontosan meg
jelölni. Ennek oka részben a török hódoltság 
alatti pusztulás, amely csupán részben írható 
a törökök rovására, részben pedig régé
szeinknek a római emlékek iránti kizárólagos 
érdeklődése, ami a középkori emlékekről 
hosszú időn át elterelte a figyelmet. Ha az 
Árpád fejedelem sírjának feltalálása iránti 
lankadatlan buzgalom a Viktória — utóbb 
Bohn — téglagyár telkén feltárt középkori 
templomra és kolostorra nem irányította 
volna a figyelmet, bizonyára ez a középkori 
emlékünk is nyom nélkül eltűnt volna. 
Viszont, ha 1785-ben, mikor az óbudai refor
mátus templomot építették, a középkori 
emlékek iránti szakszerű érdeklődés már 
fennállott volna, akkor most nem kellene 
vitatkozni afelett, vájjon a királynői vár 
vagy a klarissza kolostor maradványai vol
tak-e azok a kövek, melyeket a templom
építéshez felhasználtak? S mennyi más közép
kori emlékünk pusztult i t t el nem is a török 
hódoltság alatt, hanem a hódoltság utáni 
újjáépítő munkában, amint a Zichy-kastély 

építéséhez sem használtak új építőanyagot, 
hanem az óbudai református templomhoz 
hasonlóan, a helyszínén kibányászott kő
anyagból építették. Ennek tulajdonítható 
azután, hogy ma már azt sem tudjuk pontosan 
megállapítani, hol állott az a káptalani 
templom, amelyről Ranzanus annyi elragad
tatással írt. Ha ennek ellenére mégis kísér
letet teszek Óbuda középkori hely rajzának 
vázolására, ezt abban a reményben teszem, 
hogy az e célra felhasznált okleveles anyagot 
az ásatási eredmények mielőbb tökéletesíteni 
fogják. Reményemet pedig arra alapítom, 
hogy az új dunai híd felépítésével kapcsola
tosan olyan átalakulások fognak bekövet
kezni, amelyek középkori alapfalakat hoz
hatnak napfényre s ezek az alapfalak Óbuda 
most vázolandó középkori tervrajzát fogják 
teljesebbé tenni. Buda középkora kétség
telenül fényesebb volt Óbuda múltjánál, 
mert a királyi udvar székhelye mégis csak 
Buda volt s a magyar királynők nem tudtak 
a budaihoz hasonló környezetet teremteni 
székhelyük körül ; mindamellett sok olyan 
emléke volt a városnak, amelyek feltárása 
a magyar múlt megismerése szempontjából 
kívánatos. 

A középkori Óbuda területének első határ
leírását I I . Endre király 1212. évi oklevele 
tartalmazza, ez azonban nem Óbuda városa, 
hanem az óbudai káptalan földesúri fenn
hatósága alá tartozó terület határ leírása. 
Ezen a határleíráson nem könnyű eligazodni 
azért, mert hiányzik belőle a határ leírások
ban szokásos égtáj megjelölés, csupán a 
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hegyre felmenés és völgybe leereszkedés van 
megjelölve, aminek alapján már azért is 
bajos eligazodni, mert a hegynevek leg
nagyobb része nincs meg a későbbi okleve
lekben. Pontosan lehet követni a határ-
leírás első részét, amely egyezik az 1355. 
augusztus 26-i határleírással. Eszerint a ki
indulópont 1212-ben az Óbuda és a hévizek 
közötti kerek kő volt, amely az 1355. augusz
tus 26-i határleírás szerint a Szent Jakab 
egyház felső végében a Budáról Óbudára vivő 
ú t mellett volt elhelyezve ; a Szent Jakab 
egyházról pedig tudjuk, hogy a margitszigeti 
ferencrendi kolostorral szemben a Duna 
túlsó partján állott. Innen egy szűk völgybe, 
illetőleg egy völgyszorosba ment át a határ 
(vádit ad crepidinem vallis), amit I I . I,ajos 
király 1524. október 8-i oklevele is így értel
mez (venissent ad vallem angustam, quam 
vallem littere exhibite crepidinem vallis 
dénommassent). Ez a szűk völgy, melyet 
az 1524. október 8-i oklevél szerint mindkét 
oldalról szőlők környeztek (in medio vinea-
rum existentem), csupán a mai Szépvölgyi
árok lehetett, mely később elvesztette völgy -
szorosi jellegét. A völgyszorosból az Uzaház-
hegye nevezetű helyre megy fel (ascendit) 
a határ, amely hely az 1355. augusztus 26-i 
oklevél szerint a völgyszorostól északra (ad 
partem septemtrionalem) terült el. Innen 
a Monyoróshegyhez és utóbb a Szamárkőhöz 
jut el, amely utóbbi az 1355. évi oklevélben 
a magas hegy csúcsaként (ad cacumen mon-
tis excelsi) van megjelölve, a magas hegy 
csúcsát viszont az 1524. október 8-i oklevél 
azonosnak mondja a Monyoróshegy csúcsá
val (procedendo ad cacumen eiusdem montis 
Monoros, quem montem dicte litere montem 
excelsum nominant). Innen egy völgybe 
ereszkedik le a határ, amely völgyről az 1355. 
augusztus 26-i oklevél megállapítja, hogy 
a nevezett hegycsúcstól keletre esett (reflec-
titur ad partem orientalem). Ebben a völgy
ben váltak külön az 1212. évi oklevélben 
foglalt káptalani terület és az 1355. augusztus 
26-i oklevélben foglalt királynői városi terület 
határai, mert a királynői város határvonala 
a nevezett völgyön túli hegyhez vezet, a káp
talani terület pedig ugyanazon völgyben két 

lit között Werhard szántóföldjének a sar
kához ért, s innen folytonosan felfelé haladva 
először a gercsei szőlőkhöz, aztán Gercse 
faluhoz (ad finem ville Gerchey) s végül egy 
likas kőhöz ért. A likas kőtől kezdve aztán 
a káptalani terület határa a Hegyes nevű 
hegy tövéhez ereszkedik le (descendit sub 
montem Hyges) s egy dombon áthaladva 
előbb egy úthoz, majd a Pilis nevű hegyhez 
ér (vádit ad montem, qui dicitur Pilishegy). 
Innen tovább leereszkedve (descendendo) 
eléri az esztergomi utat, ahol ismét találkozik 
a királynői városnak az 1355. augusztus 26-i 
oklevélben foglalt határvonalával. Az 1212. 
évi oklevél szerint ugyanis a káptalani terület 
határvonala az esztergomi útról a Tebeura 
nevű hegyre megy fel (ascendit), a királynői 
város határvonala pedig az 1355. évi oklevél 
szerint az esztergomi útról északra fordulva 
a Fenyőmái nevezetű hegyre megy fel, mely
nek északi lejtőjén terült el a Tebesere neve
zetű hely, ahol Megyer község határa kez
dődött, amint az 1212. évi oklevélben is itt 
van Megyer határa. Az 1212. évi oklevél 
azonban Megyeren kívül Pazandukkal is 
határosnak mondja a káptalani területet, 
ami a királynői város határleírásából azért 
hiányzik, mert a városi terület határvonala 
dél felé fordult, mielőtt Pazanduk határát 
elérte volna. Ezekből nyilvánvaló, hogy a 
káptalani terület és a királynői város északi 
határvonala az esztergomi úttól kezdve addig 
a pontig, ahol mindkettő Megyer határával 
érintkezett, teljesen összeesett. Ha tehát 
a káptalani terület határkijelölésében két
ségek merülhetnek fel, azok kizárólag a nyu
gati határvonalra korlátozandók, ahol a 
hegynevek nem azonosíthatók a ma is fenn
álló hegyekkel. Ezt a bizonytalanságot csu
pán Gercse község helyének pontos kijelölé
sével lehetne mérsékelni, mert az 1212. évi 
határleírásban ez a község fontos szerepet 
tölt be. Ezidőszerint a hidegkúti határban 
álló templomromot tartják Gercse középkori 
templomának s ha ez a feltevés helytálló 
lenne, akkor a középkori Gercse község 
e templomrom körül lenne keresendő. Ez 
a feltevés azonban nem áll biztos alapokon, 
mert a nevezett templomrom Hidegkút 
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középkori temploma is lehetett. A gercsei 
templom mellett szól Kneidinger András 
1767. évi térképe (Mapparum cameralium nr. 
830.), amelyen a mai Csúcshegy »mons 
Gercse« névvel van megjelölve, e hegy köze
lében kellett tehát Gercse községnek is állni, 
ami megfelel a nevezett templomrom helyé
nek. Ezután is megoldatlan probléma marad 
azonban a Pilishegy, mely az 1212. évi határ
leírás szerint a Csúcshegy és az esztergomi út 
között állott, i t t pedig olyan hegyet, melyre 
a Pilishegy elnevezés ráillenék, nem tudunk 
megjelölni. 

A királynői város határait az 1355. augusz
tus 26-i oklevélben foglalt határleírás nyomán 
egész pontosan meg lehet állapítani, mert 
a határleírás kiinduló- és zárópontja minden 
vitán felül áll, a határ irányváltozásai pedig 
az egész eljárás folyamán fel vannak tün
tetve. A kiindulópont a ferencrendiek mar
gitszigeti kolostora, melynek maradványai 
ma is megvannak még. Innen nyugati irány
ban haladva a kolostorral szemben elvonuló 
völgybe (vádit ad crepidinem vallis) megy 
át a határ, amely völgy I I . Lajos király 1524. 
október 8-i oklevelében völgyszorosnak van 
nevezve (venissent ad vallem angustam in 
medio vinearum existentem, quam vallem 
prescripte litere crepidinem vallis denomi-
nassent), s egészen a völgyszoros végéig 
halad. Alig lehet kétséges, hogy i t t csupán a 
Szépvölgyi árokról lehet szó s csupán arra 
nézve merülhetnek fel kétségek, hogy hol 
volt a völgyszoros vége, mert e tekintetben 
az idők folyamán történhettek változások. 
Az azonban kétségtelen, hogy a völgyszoros 
még a Pálvölgyi barlang előtt végetért, mert 
innen kezdve a völgy annyira kitágul, hogy 
nem nevezhető többé völgyszorosnak. 

Az 1355. évi oklevél szerint a völgyszoros 
végénél északra fordult a határ s elérte az 
Uzaházhegye nevű helyet (ad locum, qui 
dicitur Uzahazhege). Ezt a helyet az 1524. 
évi oklevél hegynek mondja, ahova fel kellett 
menni a völgyszorosból (montem Uzahaz
hege apellatum ascendendo). Úgylátszik, 
hogy ez az Uzaházhegye a Mátyás-és Remete
hegy közötti nyergen keresendő, ahonnan 
tovább is északi irányban haladt a határ 

a Monyoróshegyiiek nevezett Remetehegyre, 
illetőleg a magas hegy csúcsára (ad cacumen 
montis excelsi), amelyet az 1524. évi oklevél 
azonosnak mond a Monyoróshegy csúcsával 
(ad cacumen eiusdem montis Monoros, quem 
montem dicte litere montem excelsum nomi-
nant). A hegycsúcson keletre fordult a határ 
s a hegy keleti oldalán levő domborulatokon 
áthaladva ment tovább, míg a Fejéregyháza 
felé vezető nagy úthoz nem ért, amely nagy 
útról az 1524. évi oklevél megállapította, 
hogy szőlők között haladt (venissent ad 
viam magnam, que de medio ipsarum vinea
rum versus Albam Ecclesiam Virginis 
Gloriose protenditur), tehát nem lehetett 
magasan. Ezen a nagy úton vonult tovább 
a határ az esztergomi út azon pontjáig, ahol 
Pej éregyháza állott, t. i. a mai Perényi-út 
keleti torkolatáig. 

Pej ér egyházánál ismét északi irányt vett 
a határ s az esztergomi út mentén, illetőleg 
az esztergomi út melletti szőlők alatti árok 
mentén vonult tovább mindaddig, míg az 
esztergomi úttól északra emelkedő hegyeket 
meg nem közelítette. Az esztergomi utat 
elhagyva a Fenyőmái nevezetű hegyre ment 
fel (tendit ad quendam montem Feneumal 
dictum), amely hegy minden valószínűség 
szerint azonos a mai Aranyheggyel, amely 
ma is a főváros határán belül áll. A nádor 
1473. évi határmegállapító levele szerint 
e határvonalig állandóan északi irányban 
haladt tovább a hegy csúcsáig (ascendendo 
ad verticem ipsius montis), majd arról le
szállva a Theberese nevű helyig jutott el 
(pervenit ad locum, qui dicitur Thebesere) 
s i t t érintette Megyer határát. A Thebesere 
nevű helynél keletre fordult és eljutott a nagy 
réthez (ad latus cuiusdam prati magni), 
amely minden valószínűség szerint azonos 
a mai Mocsáros-dűlővel. Ezen a réten keleti 
irányban áthaladva a Szentlélekről elneve
zett kórház malmához (molendinum Cruci-
ferorum ecclesie Sancti Spiritus) jutott , 
amely minden valószínűség szerint a mai 
Rómaifürdő területén állott. A malomtól 
kezdve a hajdani római vízvezeték mentén 
(per murum dirutum) déli irányban vonul 
tovább és érintette a ferencrendieknek Fejér-
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egyházával szemben álló kőfalát, amely 
minden valószínűség szerint a vízvezetéki 
pillérek kőanyagából épült. A királynő 
majorja melletti utcán áthaladva s kerteken 
keresztülvágva a királynő vára melletti 
árokhoz ért a határ, amely szakaszról a nádor 
1473. évi határmegállapító oklevelében azt 
olvassuk, hogy keleti irányú volt (inde decli-
natur ad orientem). A határvonal utolsó 
szakasza a királynői vár előtti utcán ment 
tovább, amely keleti irányban a Dunához 
vitt s azon áthaladva a Margitsziget északi 
csúcsán állott vár romjai előtt végződött 
(juxta superiorem partem castri diruti termi -
natur), tehát a királynői város egy darab 
Dunaszakaszt is magábazárt. 

Knnek a határjárásnak az egyedüli kri
tikus pontja a mons excelsus, amelyet 
a Hármashatárheggyel szoktak azonosítani, 
holott ennek téves volta az 1524. évi oklevél
ből minden kétséget kizáróan megállapítható. 
A királynői város polgárai ugyanis valósággal 
a Hármashatárhegyig akarták kitolni váro
suk határait s ennek megfelelően magyaráz
ták az 1355. évi oklevél idevonatkozó részét. 
Magyarázatuk szerint a határvonal a völgy
szoros végénél nem hajlott el, hanem jö 
darabon (per bonum spácium) tovább ment 
a völgyben s csupán ezután jutott el az Uza-
hazhele nevezetű helyhez (in locum quendam 
predialem), ahol hajdan a budai káptalan 
majorháza állott (antiquitus locum domus 
allodialis dicti capituli fuisse). Szerintük ettől 
a helytől a határ a szemben emelkedő köves 
hegy oldalán ment tovább s keletre fordulva 
elérte a messze kiemelkedő hegyet (ad ipsum 
montem ceteris eminentiorem), amelyet az 
1355. évi oklevélben előforduló Monyorós-
heggyel azonosítottak. Nyilvánvaló, hogy itt 
a.Kecskehegyről és Hármashatárhegyről van 
szó, amint az irodalom is rendesen így magya
rázza az 1355. évi oklevélben előforduló mons 
excelsust. K magyarázat téves volta mellett 
tanúskodik, hogy az 1524. évi oklevél szerint 
a gercsei nemesek ellenmondással éltek s a 
Hármashatárhegyet maguknak követelték 
(eundem montem in propriis metis eiusdem 
posessionis Gerche adiacere allegando). De a 
határmegállapítással megbízott nádori és 

országbírói ítélőmesterek sem adtak igazat 
az óbudai polgároknak, mert magyaráza
tukat nem találták indokoltnak. 

A káptalani és a királynői városok közötti 
megkülönböztetés tisztán jogi természetű 
volt, mert földrajzilag a két város annyira 
összefüggött egymással, hogy az 1355. évi 
oklevél szerint a határvonal egy darabon 
kerteket szelt át (per ortos ad quoddam 
fossatum ante castrum), ezek a kertek pedig 
csupán a városon belül kereshetők. A király
női város I. Lajos király 1355. augusztus 26-i 
oklevelével önkormányzati jogot kapott 
(quam quidem opidi seu civitatis partem sic 
nobis cedentem civitatem reginalem fore 
constituimus), míg a káptalani város a kápta
lan földesúri fennhatósága alatt maradt. A 
hivatkozott oklevélben foglalt határleírás 
alapján különben arra lehet következtetni, 
hogy a káptalan kezén csupán a Duna melletti 
keskeny parti sáv maradt meg, mely a Margit
sziget északi csúcsára húzott merőlegesben 
végződött. Fennek a területnek csupán egyet
len házsorát, illetőleg utcáját ismerjük, mely
ben a kanonokok és a káptalan jobbágyai 
laktak. A káptalan kezén maradt ezzel szem
ben a szőlőhegyek nagyobb része, melyek az 
esztergomi nagy úttól nyugatra terültek el 
és nagy értéket képviseltek. Fz magyarázza 
meg számunkra azt is, hogy az óbudaiak 
az Óbudával szomszédos Örs területén igye
keztek szőlőket szerezni, amely szőlők nem 
tartoztak a káptalan földesúri jogható
sága alá. 

A királynői város kiadványaiban nem 
mindig élt ezzel a címmel, mely a XV. szá
zad vége felé látszik állandósulni. Nyirkállói 
Tamás formuláskönyvében (Formulae solen
nes 323.1.) találtunk egy Mátyás korabeli év-
nélküli oklevélszöveget, amelyben az óbudai 
királynői és káptalani város lakosai külön 
vannak felemlítve (populis et incolis V. 
Budensis reginali et capitulari civitatibus). 
Perényi Imre nádor 1510. február 24-én kelt 
oklevelében (Capsa Budensis I I . fasc. 1. nr. 
21.) az óbudai tanács tagjairól azt olvassuk, 
hogy a királynői város polgárai voltak (cives 
civitatis reginalis Bude Veteris), s 1521. 
december" 20-i oklevelükben maguk is így 
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nevezik magukat (iurati cives civitatis regi-
nalis Weteris Budensis). A váci káptalan 1528. 
június 15-i oklevelében pedig (Capsa Buden
sis I I . fasc. 2. nr. 21.) egész sereg olyau 
királynői jobbágy neve van felsorolva, akik 
Óbudán laktak (iobbagiones domine Marie 
regine liuius regni Hungarie in civitate Bude 
Weteris comorantes), ami csupán a királynői 
városra értelmezhető. Óbuda virágkora 
különben I. Lajos király uralkodása idejére 
esett, amikor is az uralkodó anyja állandóan 
itt lakott s az itteni klarissza kolostor a leg
előkelőbb családok leányait fogadta be. 
Második virágkora pedig Mátyás király ural
kodásával kapcsolatos, amikor Szilágyi 
Erzsébet lakóhelyéül szolgált, ki az ottani vár 
mellé kápolnát is építtetett. Ranzanus Óbuda 
hanyatlásának okát abban jelölte meg, hogy 
lakossága az idők folyamán a jobban védhető 
budai várba költözött át (commigraverunt ad 
locum, qui Ulis est visus natura munitior). 
Ez elbeszélés hitelessége mellett látszik 
tanúskodni Nyirkállói Tamás formulásköny-
vének egy évnélküli oklevélszövege, melyben 
Mátyás király az óbudai bíró és esküdt pol
gárok kérésére elrendelte, hogy az Óbudára 
költöző jobbágyokat senki se gátolja tervük 
megvalósításában (Formulae solennes 286— 
87. 11.). Ebből nem csupán az következik, 
hogy jobbágyok akartak Óbudáira költözni, 
hanem egyszersmind az is, hogy a lakosság 
száma valamely okból megfogyatkozott, s 
szükségessé vált annak beköltözés útján 
leendő szaporítása. A népszám csökkenésének 
pedig aligha lehetett az oka ellenséges pusz
títás vagy elemi csapás, mert ezt a hivatko
zott oklevélszöveg nem hagyta volna említés 
nélkül. Nem marad tehát más hátra, mint 
a budai várba költözés valódiságát elfogadni, 
amit az is támogatni látszik, hogy Buda 
lakossága ebben az időszakban szemmellát -
hatóan megmagyarosodott. 

Az óbudai lakosság elköltözése mellett 
látszik tanúskodni a hivatkozott formulas 
könyv másik évnélküli oklevélszövege is, 
amely szerint az óbudai határon belül új 
szőlőket telepítők 12, az elhagyott szőlőket 
felújítók pedig 8 évi mentességet kaptak 
a hegyvám és a bortized fizetése alól. Ezt 

a mentességet a budavári, budaalsóvárosí 
és felhévízi lakosokon kívül az óbudai király
női és káptalani város lakosai számára is 
biztosította az oklevél, ami szintén arra 
látszik mutatni, hogy a lakosság száma meg
fogyott s a szőlőművelés hanyatlásnak indult. 
Az elköltözés következtében a régi polgári 
lakosság lassanként elpusztult s újabb job
bágynépesség jött a helyére, ezért mondotta 
Ranzanus Óbudát teljesen falusi jellegű 
telepedésnek s csodálkozott a szép káptalani 
templomon és klarissza-kolostoron, amelyek 
semmiképen sem illettek belé a falusi kör
nyezetbe. 

Mint falusi jellegű telepedésnek (vicatim 
hodie habitatur) nem lehetett annyi utcája, 
hogy szükség lett volna ezeknek nevekkel 
való megjelölésére. Mindössze két névvel meg
jelölt óbudai utcáról tudunk, melyek egyike 
a káptalani templom, másika pedig a kla-
rissza-kolostor közelében terült el. A káp
talani sor (series, ordo domorum canoni-
calium, series capitularis) elnevezés nem úgy 
értelmezendő, hogy itt csupán kanonoki laká
sul szolgáló házak állottak, mert okleveles 
bizonyítékaink vannak rá, hogy it t káptalani 
jobbágyok is laktak. A káptalani sort Duna
utcának is nevezték, amint az az 1517. 
november 11-i oklevélben (piatea Dwna 
wcza) olvasható. A káptalani sor elnevezés 
1510. február 24-i, 1514. február 6-i és 1518. 
április 24-i oklevelekben fordul elő s a káp
talani város legjelentősebb, talán egyetlen 
utcája volt. A klarissza-kolostor közelében 
terült el a Kovács-utca (vicus Kualchulcha), 
amely 1345. október 27-i (MODL 3786), és 
1359. május 1-i oklevelekben szerepel. 
Ugyancsak a klarissza-kolostor közelében 
volt egy házsor, melyben az 1475. december 
18-i oklevél szerint (MODI, 17.747) a klarisz-
szák magtárai (ordo sessionum seu domorum 
novstrarum apotecalium) állottak, ami szintén 
nem úgy értelmezendő, hogy ebben az utcá
ban kizárólag csak magtárak voltak, hanem 
egyszerűen azt a házsort jelenti, amelyben 
a magtárak állottak. Voltak azonban név
telen utcái is Óbudának, amelyek közül 
az 1355. uagusztus 26-i oklevélben kettő is 
előfordul. Az egyik Óbuda északi részében 



a királynő majorja mellett vonult el (trans-
eundo viam circa allodium seu domum coloni 
reginalis), a másik pedig Óbuda déli részében 
a királynői vártól a Dunához vezetett (per 
quam viam ante castrum tendit versus 
Danubium) s utcajellege mellett tanúskodik, 
hogy mindkét oldalán házak állottak. Knnek 
az utcának Fejéregyháza felé is volt foly
tatása, amely szakaszról azonban már nem 
állapítható meg, hogy házak szegélyezték-e ? 
Hasonló névtelen utcákkal találkozunk a 
budai káptalan 1374. május 12-i oklevelében 
(MODL 6213), ahol a klarissza kolostor mel
letti kisebb és nagyobb utcáról (piatea maior 
— piatea minor) esik szó. Ezeken kívül piac
tere is volt a királynői városnak, melyet 
házak környeztek. Bizonysága ennek az, 
hogy házeladásokkal kapcsolatosan fordult 
elő az oklevelekben 1335. december 14-én 
(prope locum fori dicte VBude) és 1343. 
április 6-án (in loco fori), de kétségtelen, hogy 
az 1452. október 24-i oklevélben előforduló 
»teátrum civitatis VBudensis« is erre a térre 
vonatkozik. 

Ranzanus (Epitome rerum Ungaricarum 
Index I.) két olyan épületet talált Óbudán, 
amelyekre érdemesnek látszott a figyelmet 
felhívni, t. i. a prépostsági, illetőleg káptalani 
templomot és a klarisszák kolostorát. Sajnos, 
a török hódoltság alatt mindkettő annyira 
elpusztult, hogy ma már a helyüket sem 
tudjuk pontosan megjelölni. Az óbudai Fejér-
egyházára vonatkozó tanulmányomban (Tör
ténetírás I. évf. 3—23. 11.) megkíséreltem 
a rendelkezésre álló adatok alapján ezt 
a munkát elvégezni s ámbár az okleveles 
forrásokra vonatkozó ismereteim azóta bő
vültek, a káptalani templom helyére vonat
kozó feltevésemet változatlanul fenn kell 
tartanom. Eszerint a káptalani templom 
helyéül a Szentlélek-teret jelöltem meg, ahol 
csatornázás közben hatalmas háromhajós 
templom alapfalait sikerült feltárni, amelyek 
közeléből t. i. a Fő-tér keleti végéből másik 
középkori templom alapfalai ismeretesek. 
Ezeket a maradványokat azért kellett a kö
zépkori káptalani templom maradványainak 
minősíteni, mert Karai László óbudai pré
post 1471. január 9-én II. Pál pápához inté

zett folyamodványában arra kért engedélyt, 
hogy a régi káptalani templom maradványait 
lehordathassa (ut muros Veteris Budensis 
ecclesie demoliendi et ad solum equandi 
liberam facultatem et licentiam concedere 
et indulgere dignemini) s ennek szükséges
ségét azzal indokolta, hogy ezek a marad
ványok elcsúfítják a közelükben épült újabb 
káptalani templomot (dictique veteres muri 
aspectum nőve ecclesie multum habeant de
formem reddere). Két templom állott tehát 
itt egymás közvetlen közelében, amint a fel
tárt alapfalak is két közeli templomról tesz
nek tanúságot. E régi templom lebontása 
valósággal megtörtént s ennek köveiből épí
tette újjá Mátyás király a fejéregyházi 
templomot. Újabb bizonyíték gyanánt az 
ú. n. »káptalani sorra« (series capitularis) 
hivatkozhatom, aminek a káptalani templo
mok közvetlen közelében kellett állani s ame
lyet azonosnak vélek a mai Laktanya-
utcával. Ez a káptalani sor u. i. a budai káp
talan 1517. november 11-i oklevelében Duna
utca névvel van megjelölve (in piatea Dwna 
wcza hie Bude Veteri serié scilicet nostra 
capitulari), tehát a Duna közvetlen közelé
ben kellett vonulnia. A Laktanya-utcán kívül 
a Lajos-utcára is lehetne ugyan gondolni, 
ebből az utcából azonban az 1355. augusztus 
26-i oklevélben foglalt csereszerződés olyan 
ke vésett hagyott a káptalan kezében, hogy 
ezzel alig lehet azonosítani. Ezenkívül a káp
talani sorban állott a budai káptalan 1515. 
december 2-án kelt oklevele szerint az István 
király kápolna is (capella beati Stephani regis 
inter domos canonicales) s a Laktanya-utca 
északi végéből valósággal egy középkori 
templom maradványai kerültek elő. A káp
talani sorban azonban nem csupán kanonoki 
házak állottak, hanem itt voltak letelepítve 
a káptalani jobbágyok is, mert a budai káp
talan 1517. november 11-i oklevelével egy 
itteni házat Bolgár Péter káptalani jobbágy
nak adott el (Petro Bolgár jobagioni nostro), 
akit arra kötelezett, hogy a jobbágy terheket 
is viselje (salvis semper censibus tani ordi-
nariis quam etiam extraordinariis ac serviciis, 
muneraribus ac aliis proventibus nobis ex 
dominio eiusdem domus more aliorum jóba-
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gionum pro venire debentibus). Ugyancsak 
a káptalani sorban (in série nostra capitulari) 
lakó jobbágyokról van szó a budai káptalan 
1518. április 24-i oklevelében (Káptalani 
jegyzőkönyv 449.1.), mellyel a Kővágó nevű 
hegyen fekvő szőlőiket Sántha István és 
Ambrus, valamint Szakái Máté nevű job
bágyaiknak ajándékozták tizedfizetési köte
lezettséggel. 

Nehezebb feladat a klarissza kolostor 
helyének kijelölése, mert eddig még olyan 
középkori falmaradványok nem kerültek fel
színre, melyekből nagyobbszabású kolostorra 
lehetne következtetni, márpedig Ranzanus 
leírása szerint ez a kolostor úgy nagyságát, 
mint szépségét illetően is egyedülálló volt a 
maga nemében (cuius magnitudini edifitio-
rumque magnifitentie ac pulchritudini pauca 
puto essse in orbe Christiano eiuscemodi vir-
ginum coenobia, que huic possent anteferri). 
Éppen ezért semmiképen sem azonosítható a 
Bohn-téglagyár telkén feltárt szerény kolos
torral, amely a városon kívül állott s éppen 
ezért nem is lehetett apácakolostor. De nem 
azonosítható a református templom telkén 
feltárt maradványokkal sem, mert azok nem 
kolostor jellegűek s ezenkívül eddig egyetlen 
középkori sírt sem tártak fel itt, márpedig a 
klarissza kolostor templomában az apácákon 
és a ferencrendieken kívül világiak is temet
keztek. Pej éregyházáról írott tanulmányom
ban (Id. h. 13.1.) azon véleményemnek adtam 
kifejezést, hogy a klarissza kolostor a Fila-
tori-gát azon helyén állhatott, ahol Knei-
dinger András 1778. évi térképe szerint 
az ú. n. Gartenmühl állott. Bzt a feltevést 
pedig Mária királynő 1389. október 24-i 
oklevelére alapítottam, mely szerint a Fejér
egyháza mellett eredő patak (rivulus fluvi-
alis) a klarissza kolostor irányában (versus 
claustrum) folyt s ez a patak az idézett térkép 
tanúsága szerint a Filatori-gátnál egyesült 
az Aranyhegyi árokkal. Ha ez a feltevés 
helytálló lenne, akkor Óbuda középkori 
lakott részét északabbra kellene tenni, mert 
apácakolostort nem volt szokás a lakott 
helyeken kívül alapítani s XXII . János pápa 
is azon feltevésben adta meg Erzsébet 
királynénak 1334. július 15-én a kolostor

alapítási engedélyt, hogy az lakott helyen 
fog állani (loco utique populoso). Hogy 
pedig ez a kolostor valósággal lakott helyen 
állott, az a budai káptalan 1353. május 26-i 
oklevelével (Anjoukori oktár VI. k. 80. 1.) 
bizonyítható, mely szerint Erzsébet királyné 
az apácák részére megvásárolta a kolostor 
melletti következő háztelkeket (fundum 
curie) : a nyugati oldalon István budai pré
post és Olasz András, továbbá Búza András 
leánya Erzsébet és Csonka Bálint, Mangues 
János özvegye, Dónk fia Benedek és Miklós 
fia Gál háztelkeit, a keleti oldalon ugyanazon 
Olasz András háztelkét, a déli oldalon pedig 
ugyanazon Búza András leánya Erzsébet 
és ugyanazon Csonka Bálint háztelkeit. 
Eszerint egyedül az északi oldalon nem volt 
háztelek, s valószínűleg itt terült el az a 
szántóföld (retro claustrum), melyet az apá
cák az óbudai káptalan 1372. április 4-i 
oklevele szerint Mayor Miklós óbudai tele
pestől vásároltak. Ugyanezen oklevél szerint 
az apácák Mayor Miklóstól egy háztelket is 
szereztek, mely a kolostornak Szentjakab-
falva felé eső (a parte ville Zenthyacapfalva 
vocati), tehát déli oldalán állott, ami arra 
látszik mutatni, hogy a kolostor mégsem 
állhatott az előbb említett Gartenmühl he
lyén. Az országbíró 1373. augusztus 24-i 
oklevelében végül egy szántóföld határául 
Korczan vár helye és a királynő vára a kő-
kerttel, továbbá a nagy út és a klarisszák 
kolostora vannak megjelölve, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a kolostor a 
királynő vára közelében állott. 

A királynői vár helyét illetően biztos ala
punk nincs, több olyan adat áll azonban ren
delkezésünkre, amelyekből a vár helyére 
következtetni lehet. Az első adat I. Lajos 
király 1355. augusztus 26-i oklevelének azon 
megállapítása, hogy a vár a város mellett 
állott (castrum nostrum in ipsius civitatis 
seu opidi latere constitutum), tehát semmi
képen sem kereshető a város feletti magas
laton. Ha a város feletti magaslaton állott 
volna, akkor az oklevelek nem mulasztották 
volna el annak megemlítését, amint Fejér-
egyházának a hegyekkel való kapcsolatát 
is feltüntetik. (Albensis ecclesia BVirginis 
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in radicibus montium sita.) A királynői vár 
fekvését illetően fontos az 1355. augusztus 
26-i oklevél azon megállapítása, hogy a 
királynői város határvonala kerteken keresz
tül jutott el a királynői vár árkához (currit 
per ortos ad quoddam fossatum, quod est 
ante castrum), márpedig kertek csupán 
a város területén belül lehettek, hegyi ker
tekről nem tudunk. Végül ugyanazon ok
levél határmegállapító része a királynői vár
tól egyenesen a Dunához vezető útról is tud, 
amely út folytatásában a Dunán áthaladva 
a Margitszigeten állott érseki vár romjaihoz 
jut el (transit Danubium ad insulam Lepo-
rum supradictam juxta superiorem partem 
castri diruti), amely várromról Lodomér 
érsek 1285. augusztus 14-i oklevele alapján 
megállapítható, hogy a Margitsziget északi 
végén állott (in superiori parte sive fine 
Insule Beate Virginis juxta Veterem Budám 
in medio Danubii). Kszerint a királynői vár 
körülbelül egy vonalban állott a Margit
sziget északi csúcsával, ami megerősíteni 
látszik azon régebbi felfogásomat (Történet
írás I. évf. 4. s kk.), hogy a királynői vár 
az óbudai református egyház telkén állott 
s ha ezen a helyen alaposabb ásatásokat 
végeznének, az ásatási leletek is megerősí
tenék felfogásomat. Erről a telekről egyelőre 
csak annyit tudunk, hogy mikor 1785-ben 
a református templomot építették, az épít
kezéshez használt kőanyagot innen bányász
ták ki s maga a templom is régi alapfalakon 
áll. Az e helyen állott vár mellett tanúskodik 
a telek földrajzi helyzete is, mert kiemel
kedőbb helyet foglal el s a közelében fekvő 
még fel nem töltött telkek jóval alacsonyabb 
szinten terülnek el, ami semmiképen sem 
tulajdonítható a véletlennek. Ez a vár a 
mohácsi vészt követő török dúlás alatt való
színűen elpusztult, mert a váci káptalan 
1528. június 15-én a nádorhoz intézett 
jelentése szerint Mária királynét nem 
innen, hanem csepelszigeti palotájából 
idézték meg (de domo habitationis sue 
sive curia sua nobilitari in insula Chepel 
Zygethe vocata), már pedig Óbuda a 
királynő tulajdonát képezte, és ha a vár 
még épségben állott volna, akkor a királynő 

távollétében ottani tisztjét idézték volna meg. 
A Szent László egyház az óbudai tanács 
1413. május 24-i oklevele szerint az óbudai 
királynői vár előtt (ante castrum VBuden-
sis) állott s ha ez a királynői vár valósággal 
az óbudai református egyház telkén állott, 
akkor könnyű a Szent László egyház helyét 
is kijelölni. Az óbudai plébániatemplom 
helyén ugyanis egy kisebb templom állott, 
amely Bél Mátyás »Notitia Hungáriáé novae« 
című művében jól látható. Ezt a templomot 
a török hódoltság tartama alatt az óbudai 
reformátusok használták, a hódoltság meg
szűnése után azonban az új földesúr, gróf 
Zichy Péter elvette a reformátusoktól és 
katolikus plébániatemplommá tette. Ez a 
szűk kis templom nem sokáig felelt meg 
a katolikus hívek lelki szükségleteinek s 1744. 
és 1749 között új templom épült a helyén, 
melyben a régi templom emlékét csupán 
az 1726-ban elhunyt gróf Zichy Péter sír
emléke őrzi. (Schoen Arnold : Óbuda múlt
jából 10. 1.) Ez a régi templom lehetett 
a középkori Szent László egyház, mely 
évszázadokon át dacolt az idők viharaival. 

Amilyen könnyű a Szent László egyház 
helyének a kijelölése, éppen olyan nehéz 
a Szent Margit egyház elhelyezése, mert erre 
nézve semmi támpontot sem találunk az ok
levelekben. IV. Béla király 1269. október 3-i 
oklevelében szó van egy óbudai Szent Margit 
kápolnáról (capella beaté Margarete), mely 
a fejéregyházi plébánia leány egy háza volt 
(iam dicte ecclesie Virginis Gloriose filie) 
s Kovácsi falu tartozott hozzá javadalom
képen (ad quam vicus Kowachy nuncupatus 
spectare dinoscitur). Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy ez a kápolna a fejéregyházi 
templom közelében állott. I. Lajos király 
1355. augusztus 26-i oklevelében viszont 
fenntartotta magának a jogot, hogy a Szent 
Margit egyházat plébániává tehesse (de 
ecclesia beaté Margarete, que ibi existit, 
parochialem erigendi liberam habeamus 
facultatem). Ebből nyilvánvalóan követke
zik, hogy a nevezett egyháznak a királynői 
város területén belül kellett állani, közelebbi 
adatunk azonban helyét illetően nincs. 
Az óbudai ferencrendiek kolostora az esz-
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tergomi érsek 1298. július 3-i oklevele szerint 
a lakott területen kívül (apud VBudam in 
ecclesia fratrum minorum) állott, amiben 
a pesti kolostorhoz hasonlított, amely ere
detileg szintén a városon kívül, a Rákoson 
emelkedett. A budai káptalan 1350. július 
18-i oklevelében már azt olvassuk róla,,,hogy 
a város területén belül (in teritorio civitatis 
Budensis) volt, amiből arra kell következ
tetni, hogy Óbuda 1350-re annyira kiépült, 
hogy elérte a ferencrendiek kolostorát, 
amint Pesten is ugyanez volt az eset. 
A ferencrendi kolostor helyének a megállapí
tását a legjobban szolgálja az 1355. augusztus 
26-i oklevélben foglalt határjárás, amely 
szerint a királynői város határa a ferenc
rendiek udvarának kőfala mellett (ad murum 
curie íratrum minorum) érte el a város lakott 
területét s ebben az udvarban állott a kolos
tor, a városon kívül emelkedő Fejéregyhá
zával egy vonalban. A kolostor közelében 
állott Szent Katalin kápolnája (circa eccle-
siam SPrancisci), amelyről Petermann óbudai 
bíró 1390. február 10-i végrendeletében talá
lunk említést. A rendelkezésünkre álló adatok 
alapján a kolostor helyét megállapítani alig 
lehet, a Fejéregyházával való kapcsolatból 
azonban arra kell következtetni, hogy a 
Flórián-tér közelében keresendő. 

Fejéregyháza helyét illetően bőséges iro
dalom, de kevés eredmény áll rendelkezé
sünkre. A Fej ér egy házának nevezett temp
lom helyesebben kápolna a királynői város 
területén kívül esett, mert az utóbbi határ
vonala az 1355. augusztus 26-i oklevél tanu-
sága szerint Fejéregyházát egyenesen meg
kerülte s délről egy nagy úton ereszkedett 
le a hegyekből, keleten pedig az esztergomi 
nagy út mentén haladt tovább. Fejéregyháza 
kezdettől fogva plébániatemplom volt, lakott 
helyen kellett tehát állania, amely lakott 
hely neve IV. Béla király 1269. október 3-i 
oklevele szerint Bana volt (parochia ecclesie 
BMarie de Bana). Bz a Bana nevű telepedés 
a XIII . század folyamán elpusztult, mert 
Gergely esztergomi érsek 1298. július 3-án 
kelt oklevele már teljesen elhagyott helyként 
jelölte meg (loco quasi deserto), ahol emberi 
hajléknak nyoma sincs (ubi nullorum sunt 

habitacula) s plébánosa valóságos remete
életet él (quasi vitám heremeticam ducentis). 
Bana területét IV. László király 1288-ban 
azon indokolással adta vissza az óbudai káp
talannak, hogy a káptalani területen belül 
fekszik s attól nincs határjelekkel elválasztva 
(nullo intermedio intra metas dicte ecclesie 
inclusam). Ennek következtében lassanként 
az emléke is elveszett s csupán a I I . Ulászló 
király 1503. október 18-i oklevelében foglalt 
Banyaháza nevű forrásból (qui quidem fons 
Banyaháza vulgariter appelatur) lehet arra 
következtetni, hogy Fejéregyháza valósággal 
a hajdani Bana nevű község területén állott. 
Anélkül, hogy Fejéregyháza és Bana község 
helyét illetően további fejtegetésekbe bocsát
koznánk, utalunk a Történetírás 1937. évi 
1. számában közölt tanulmányunkra, amely
nekeredményeit megváltoztatni nincs okunk. 

Óbuda déli határa közvetlenül érintkezett 
Szentjakabfalvával, mely nevét Szent Jakab
ról elnevezett templomától vette. Tatárjárás 
előtti telepedés volt, mert 1247-ben már 
plébániatemploma van (Hazai oktár VI. k. 
47.1.) s a plébánia adományozási joga a vesz
prémi püspököt illette meg. IV. Béla király 
1269. október 3-i oklevele szerint udvari 
papjai a szentjakabfalvai plébániát kivált
ságos plébániává akarták tenni (in exemptam 
nisi sunt erigere plébániám), amely nem tar
tozik a veszprémi püspök joghatósága alá, 
de az uralkodó ismét csak a veszprémi püs
pök joghatósága alá rendelte. Ugyanazon 
oklevélben azt olvassuk a Szentjakab egy
házról, hogy a hévizek közelében állott 
(ecclesia beati Jakobi apostoli Bude existens 
prope calidas aquas), ez a meghatározás 
azonban nem szabatos, mert I. Lajos király 
1355. augusztus 1 T-i oklevele egy vonalba 
helyezte a margitszigeti ferencrendiek kolos
torával s ugyanazon oklevél szerint közvet
lenül Óbuda déli határán állott, tehát elég 
messze esett a hévizektől. Albert osztrák 
herceg s a magyar főurak 1424. május 25-i 
oklevele szerint Szent jakabfal va királynői 
birtok volt, II . Ulászló király 1507. április 
15-i oklevele pedig kifejezetten azt mondja 
róla, hogy az óbudai királynői vár tartozékát 
képezte (villa nostra Zenth Jakabfalva 
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vocata ad castruni nostrum VBudensis perti
nente). Új mái nevű szőlőhegye, valamint 
az oklevelekben előforduló szentjakabfalvai 
szőlők arra látszanak mutatni, hogy lakosai 
túlnyomóan szőlőművesek voltak. Szent
jakabfal va nyugaton a budai káptalan 
Thopsa nevű birtokával volt határos, mert 
a királynői város 1355. augusztus 26-i határ
járásában Szent jakabfal va után Thopsa van 
határos területként megjelölve. Ez a Thopsa 
nagyobb részében erdőbirtok lehetett, mert 
Báthori István nádor 1528. június 8-án kelt 
oklevele szerint (Capsa Budensis II . fasc. 
2. nr. 21.) a királynő óbudai jobbágyai 
a thopsai erdőt csaknem teljesen kiirtották 
(totaliter fere et ex integro succidissent et 
dissecassent), amiből arra kell következtetni, 
hogy a mohácsi vész után a török martalócok 
Óbudát felégették s a leégett házak újjá
építése vált szükségessé. 

Szent jakabfalva déli szomszédja Felhéviz 
volt, ahol a keresztes lovagok már a XII . 
században megtelepedtek. A keresztes lova
gok megtelepedésével egyidejűleg Felhéviz 
egyik része is a keresztes lovagok tulajdona 
lett s az itteni telepesek a budai káptalan 
1286. évi oklevelének tanúsága szerint adó
zási kötelezettségükön kívül (terragium et 
omnes proventus consvetos, quos quilibet 
hospitum de Calidis Aquis dare consvevit 
annuatim) a keresztes lovagok földesúri fenn
hatósága alá tartoztak (jurisdictio magistri 
et omnium fratrum suorum). A keresztesek 
utóbb vásártartási jogot is szereztek a saját 
területük számára s vásáraik emlékezetét 
az Ofner Stadtrecht 427. szakasza őrizte meg. 
A margitszigeti apácáknak is volt azonban 
részük Felhéviz területében s ez a rész közvet
lenül a budaalsó városi falak mentén terült el, 
amint ez az óbudai tanács 1418. március 21 -i 
oklevelében olvasható (penes murum civi
tatis Budensis in terris dictarum dominarum 
sanctimonialium). Ezt a területet királyi 
adományként kapták az apácák s eredetileg 
a királyi udvartartás céljaira rendelt szolgáló
népek lakták. IV. Béla királytól már 1267-
ben kaptak az apácák szolgálónépeket (liber-
tinos ad clicium nostrum Budense perti
nentes), amikor a királyi udvartartás szék

helye még Óbuda volt. 1277. január 20-án 
ismét IV. László királytól kaptak itteni 
adózó embereket, ami az apácákat perbe 
sodorta a keresztes lovagokkal. A per ered
ménye a budai káptalan 1277. április 26-i 
oklevelében foglalt megállapodás volt, mely 
szerint az apácáknak Felhévizen 8 olyan 
telek jutott, amelyen királyi szolgálónépek 
laktak (octo fundi curiarum regalium versus 
castrum existentes), de ezeken kívül több 
ilyen telek már nem maradt Felhévizen (nihil 
plus de terris conditionariorum regalium in 
Calidis Aquis haberetur). Ebből arra kell 
következtetni, hogy Felhévizen eredetileg 
csupán olyan szolgálónépek laktak, kik az 
óbudai királyi udvartartás céljaira voltak 
rendelve, ezek azonban királyi adományként 
a keresztes lovagok és az apácák tulajdonába 
jutottak. Felhéviz utóbb önkormányzathoz 
jutott, aminek több emléke maradt fenn. 
1478. október 28-án ugyanis oklevelet ad ki 
a város, amelynek élén az önkormányzati 
tisztviselőkön kívül még a prépostsági tiszt
tartó (provisor curie prepositure ecclesie 
STrinitatis) is meg van nevezve, tehát a város 
még nem volt teljesen önálló. Viszont ugyan
ebben az oklevélben a felhévizi polgárok 
vámmentessége van igazolva, tehát már 
voltak kiváltságaik. 1509. július 17-én kelt 
másik oklevélben Buda külvárosaként (opi-
dum seu subxirbium civitatis Budensis) szere
pel Felhéviz, amit a város fekvése magyaráz 
meg számunkra. 1529. június 14-i oklevélben 
végül a város hattagú tanácsában cstipa 
magyar név ferdül elő, ami a telepedés ma
gyar jellege mellett tanúskodik. Podhraczky 
Nyirkállói Tamás formulas könyvét idézi, 
amely szerint a város I I . Ulászló királytól 
pecsétet kapott volna s ez a pecsét a Szent
háromságot jelképező három liliomot ábrá
zol (sanctam et individuam Trinitatem 
signantium), ez az oklevélszöveg azonban 
a nevezett formuláskönyvben nem található. 

A budai tanács 1330. február 9-i oklevele 
szerint a Szentlélekről elnevezett kórház 
a budai alsóvárosban állott (in suburbio pre-
fati castri), amely meghatározás nem fedi 
a valóságot, mert I. Lajos király 1367. már
cius 17-i oklevele szerint a kórház temploma 
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(ecclesia hospitalis SSpiritus) a hévizek for
rásánál (in ortu seu capite aque calide) állott, 
amelyek soha nem tartoztak a budai alsó
városhoz. Pontosan megjelölhető a kórház 
és templom helye a budai káptalan 1494. 
szeptember 26-i oklevele alapján, amely 
szerint a felhévizi tó a kórház és templom 
alatt terült el (infra hospitalem ecclesiam 
SSpiritus), ez a tó pedig még ma is ott van 
a Császárfürdővel szemben. Ugyanazon tó 
felső végében volt a kórház szőlője (circa 
finem superiorem prescripti lacus ac infra 
ortumvinearum dicte hospitalis ecclesie SSpi
ritus), amiből arra lehet következtetni, hogy 
maga a tó is a kórház céljaira szolgált (MODL 
26.131). Teljesen egyező ezzel Oláh Miklós 
leírása, ki a »xenodochium SSpiritus« helyét 
a következőleg határozza meg : »in quo 
thermae salubres erumpunt«. A hévizek és 
kórház közötti kapcsolat mellett tanúskodik 
Wernher »De admirandis Hungáriáé aquis« 
című munkájának azon megjegyzése, hogy 
a hévizek egyik részét kórházinak nevezték 
a közelükben álló kórház után (aliae hospi-
tales a vicino prochodochio dictae). Mikor 
a keresztes lovagok helyét a felhévizi pré
postok foglalták el, a Szentlélekről nevezett 
kórház önállósult, ami az 1494. szeptember 
26-i oklevéllel (MODL 20.213) igazolható, 
ahol Ötvös Mátyás budai polgár van a kórház 
rektoraként megnevezve (Mathias Ewthwes 
civis civitatis Budensis rector hospitalis 
SSpriritus de Calidis Aquis). 

Óbuda nyugati határán állott Örs község, 
melynek földrajzi helyzetét a legvilágosabban 
a garamszentbenedeki apát 1363. február 22-i 
oklevele jelölte meg, amely oklevél szerint 
a nevezett község Óbuda és Solymár között 
terült el, de a sági konvent 1455. október 1-én 
kelt oklevelében (Esztergomi kápt. levtára 
I<ad. 40. fasc. 5. nr, 8.) is egészen azonos 
módon van a község földrajzi helyzete meg
jelölve. Örs eredetileg kizárólag a garamszent
benedeki apát birtoka volt, aki az óbudaiakkal 
harcban állott, mert azok az Őrshöz tartozó 
földeket (ad eandem villám Obudaurs perti
nentes) fegyveres erővel (manibus armatis) 
elfoglalták s maguk között felosztották. 
1363. február 22-én ismét az ellen emelt óvást 

a nevezett apát, hogy Óbudaörs község 
lakosai szőlőiket az óbudaiaknak eladták, 
amiből arra kell következtetni, hogy az 
óbudaiak elállottak az erőszakos foglalástól 
s vásárlás útján igyekeztek megszerezni 
az óbudaörsi földeket. Ennek eredménye 
lehetett azután, hogy Örs község lassanként 
elnéptelenedett s Perényi Imre nádor 1510. 
január 15-i oklevelében már pusztaként van 
megnevezve. Ezt megelőzően az óbudai 
tanács 1490. január 15-i oklevelében úgy 
emlékszik meg az őrsi szőlőhegyről, mint 
amelyik Óbuda területéhez tartozik (quan-
dam vineam in promontorio dicte civitatis 
Wrs vocati). Ebből arra kell következtetni, 
hogy idők folyamán sikerült Örs területének 
egyik részét Óbudához csatolni, a többi rész 
azonban tovább is megtartotta önállóságát, 
mert I I . Lajos király 1524. október 8-i ok
levele szerint Óbuda város nyugati határa 
az esztergomi út mentén egészen Örsig 
(usque ad terram Eurs) terjedt, itt azonban 
északra fordult s a fordulópontnál az óbudai 
káptalan, Óbuda város és Örs határai érintkez
nek egymással. Örsnek eredetileg több tulaj
donosa volt, mert egyik részét illetően a viseg
rádi apát 1352-től kezdődően perben állott a 
garamszentbenedeki apáttal (Esztergomi 
kápt. levtára Lad. 40. fasc. 4. nr. 4.), minthogy 
pedig az óbudaiak elleni perben a garamszent
benedeki apát A ôlt érdekelve, ennek birtok
részét kebelezhették be lassan az óbudaiak. 

Örs közvetlen szomszédja Solymár volt, 
melynek várát I I . Ulászló király 1496. 
november 1-én azon indokolással szerezte 
meg Ráskai Balázs főkamarástól, hogy az 
Buda közvetlen közelében fekszik s kiválóan 
alkalmas az uralkodói fáradalmak kipihe-
nésére (in vicinitate civitatis nostre Budensis 
tani in amoeno oportunoque loco, u t cum 
nos propter curas et solicitudines immensas, 
quibus nonnunquam fatigamur, fastidium 
Bude ceperit, possimus semper pro recreati-
one et solatio eo decedere). Maga Solymár 
község nem tartozott a várhoz, mert 1511. 
május 26-án Zempleki Tamásné ottani birto
kairól rendelkezett s ezzel kapcsolatosan 
az Óbudához tartozó Örs szőlőhegyen fekvő 
birtokáról is megemlékezett. 
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Pazanduk már I I . Endre király 1212. évi 
oklevelében a káptalani terület északi határa
ként van megjelölve (inde cum tribus villis, 
videlicet Megér et duabus villis Pazanduc 
participando vádit usque Danubium), I. 
Lajos király 1355. augusztus 26-i oklevelében 
azonban csupán Tebesere van északi határ
ként feltüntetve, ahol a város területe Megy er 
határával érintkezik. Ez a Tebesere a budai 
káptalan 1283. évi oklevelének tanúsága 
szerint Pazanduk területén belül állott (in 
territorio ville Pazanduk Tebesere vocato) 
s szőlőkkel volt beültetve, mert a nevezett 
oklevélben több szőlőről történik megemlé
kezés. 1283. és 1355. között tehát Pazanduk 
sorsában lényeges változásnak kellett be
következnie, amit teljesen megmagyaráz 
a felhévizi keresztesek 1347. április 5-i ok
levele (Zichy oktár XII . k. 24—25. 11.), 
amely szerint Pazanduk eredetileg a felhévizi 
Szentlélekről elnevezett kórház tulajdona 
volt, de az idők folyamán az ottani szántó
földeket, szőlőket és réteket idegenek fog
lalták el. Az elfoglalt birtokok visszaszerzése 
reményében a keresztesek Pazandukot tíz 
évi használatra átengedték Becsei Tötös 
mesternek s csupán az ottani malmot, 
malomárkot és a mellette elterülő rétet tar
tották fenn a saját számukra. Úgy látszik, 
hogy elgondolásuk nem vált valóra, mert 
a továbbiakban csupán az ottani malommal 
és réttel kapcsolatosan szerepelt a kórház. 
A pazanduki malomra ugyanis IV. Béla 
király 1245. november 24-i oklevele alapján 
a margitszigeti premontreiek is jogot tartot
tak s mikor ebbe a pilisi cisztercita apátság 
malma mellett álló malomba (in villa 
Pazanduc vocata penes molendinum ecclesie 
de Plis) Hunyadi János 1452. szeptember 16-i 
oklevele szerint a premontreieket be akarták 
iktatni, a Szentlélekről elnevezett kórház 
rektora az ott ápolt szegények nevében 
(rector hospitalis SSpiritus de Calidis Aquis 
superioribus in persona pauperum in eodem 
existentium) ellenmondott. Említésreméltó 
még, hogy a pilisi cisztercita apátság IV. Béla 
király 1254. június 28-i oklevele alapján 
három malmot is bírt, de ezek nem Pazan-
dukon, hanem a szomszédos Megyeren állot

tak (tria ttiolendina ad Aquas calidas sita in 
Megér juxta Budám). Ezzel szemben Megye
ren soha nem volt malmuk a cisztercieknek 
s Pazandukon is csupán egyetlen malmukról 
történik említés. A premontreiek és a Szent
lélek kórház közötti jogvita a premontreiek 
javára dőlt el, mert a budai káptalan 1458. 
július 15-i oklevele szerint ekkor már a pre
montreiek emeltek óvást pazanduki malmuk 
elfoglalása ellen, aminek azonban nem volt 
gyakorlati eredménye, mert a malom végül 
mégis csak a kórház tulajdonában maradt. 
Lassanként azután Pazanduk emlékezete is 
feledésbe ment s a budai tanács 1515. szep
tember 24-i oklevele már Sicambriába 
helyezte a malmot (in campo Sicambrie) 
s Pilis vármegye 1516. február 11 -i oklevele 
szerint ez a malom a Sicambria vize felett 
állott. Ily módon lett Pazandukból Sicam
bria, melynek területére utóbb a budai káp
talan tartott igényt, ami gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy a XVI. század elejére 
Pazandtik területe már Óbudához tartozott. 
Bonfini, Ranzanus és Oláh Miklós is azt 
a területet értették Sicambria elnevezés alatt, 
ahol hajdan Pazanduk állott. Bonfini szerint 
ugyanis (Decad I. libr. 1. pag. 17.) Óbuda 
felett (supra Veterem Budám) római város 
maradványai voltak láthatók, amely város 
az ifjabb nemzedék véleménye szerint 
Sicambria volt (Sicambriam juniores vocant). 
Azt írja tovább Bonfini, hogy mikor Óbudán 
(in hac Veteri Buda) Beatrix királyné palo
tájának az alapjait ásták, egy feliratos követ 
találtak, amelyen a »Legio Sicambrorum« 
felírás volt olvasható. Ez a palota a legújab
ban feltárt maradványok bizonysága szerint 
Pomáz mellett állott s Bonfini tévedésből 
helyezte Óbudára. A romváros leírásában 
Ramzanus csaknem szószerint átvette a Bon
fini szövegét s a romvárost ő is Sicambriának 
nevezte (Sicambria is locus vocitatur). Oláh 
Miklós 1533. január 14-Í levelében pedig 
annyira ment, hogy egyenesen Sicambriát 
használta fel Óbuda helyének a meghatározá
sára (opidum Vetus Buda prope Sicambriam 
situm), mintha Sicambria ismertebb lett 
volna. 

Pazanduk északi szomszédja Kissing volt, 



mely a váci káptalan 1529. március 8-án 
Ferdinánd királyhoz intézett jelentése szerint 
kissingi Demsedi István veszprémi várnagy 
tulajdonát képezte (Capsa Budensis I I . fase. 
2. nr. 22.). Ez a Demsedi István a budai 
káptalan zalamegyei birtokain nagy károkat 
okozott s ezért az országbíró kártérítésre 
kötelezte. Mikor azonban az ítélet végrehajtá
sára került a sor, az esztergomi káptalan 
1529. április 11 -i jelentése szerint (Capsa 
Budansis I I . fasc. 2. nr. 23.) Demsedi István 
familiárisa, vésztői Futó Bálint és Demsedi 
Máté tiszttartója Pyrytho Lőrinc uruk, vala
mint kissingi Kohnya Máté nevében az ítélet 
végrehajtásának fegyveres erővel ellenállot
tak. Ez a Kissing az előadottak szerint 
földesúri fennhatóság alatt álló község volt, 
ma pedig Békásmegyerhez tartozó terület. 
A község fekvésének igazolására szolgál 
a hivatkozott jelentés azon része, mely tanu
kul óbudai és békásmegyeri birtokosokat 
nevezett meg, nevezetesen Békásmegyerről 
a pilisi cisztercita apátot és az óbudai kla-
risszákat, valamint a budavári beginákat. 

Békásmegyerről nem maradt fenn közép
kori határjárás, de Üröm község fennmaradt 
határjárása alapján pontosan megállapítható 
a helye. A budai káptalan 1324. március 29-i 
oklevele szerint (Anjoukori oktár II . k. 
120—21. 11.) ugyanis Üröm határa Békás
megyernél kezdődött s maga a község innen 
északra terült el, tovább északra Kalász 
határát érintette, ahol Borosjenővel közös 
határa volt. Ebből az következik, hogy 
Békásmegyer északon Kalásszal volt határos, 
nyugaton pedig Ürömmel érintkezett. Még 
szabatosabban meghatározza Békásmegyer 
helyét az esztergomi káptalan 1355. március 
29-i oklevele (Anjoukori oktár VI. k. 281.1.), 
amely szerint a Békásmegyer feletti hegyen 
Óbuda, Békásmegyer és Üröm közös határa 
állott, innen északra jó távolságra (per 
bonum spatium) Megver és Üröm közös 
határa következett. Innen tovább északra 
közös határa volt Békásmegyernek, Ürömnek 
és Kirvának, tovább északra ismét Kalász, 
Borosjenő és Üröm közös határa állott. 
Ebből az következik, hogy Békásmegyer 
Üröm és Kalász között terült el. Magának 

Ürömnek a helyét illetően figyelemreméltó 
Tamás országbíró 1354. március 29-i ok
levele (Anjoukori oktár VI. k. 179—87.11.), 
amely szerint az ürömiek eredetileg a budai 
káptalan borszolgáltató jobbágyai voltak 
(recognoscendo se ad servicia vinidatoria 
huius ecclesie Budensis facienda annexos 
fuisse) ; ez az Üröm község azonban, mely 
a nevezett szolgáltatásra volt kötelezve, 
egészen más helyen állott, nevezetesen egy 
diófaliget közelében (olim dicta villa Euren 
circa easdem arbores nucum resedisset), ahol 
a budai káptalan volt a földesúr. Ez a diófa
liget I. Lajos király 1355. augusztus 26-i ok
levelében is előfordul, ahol a királynői város 
határát képező Fenyőmái nevezetű hegy 
oldalán terült el (in latere ipsius montis est 
dumus nucis), amiből az következik, hogy 
Üröm határos volt Óbudával. Ez a határ 
elég számottevő lehetett, mert a budai 
káptalan 1324. március 29-i oklevele 
szerint Üröm Örssel is határos volt, amely 
Örs utóbb a királynői város területébe 
olvadt bele. 

Kalásznak szintén nem maradt fenn határ
leírása, a már idézett ürömi határ leírásból 
azonban megállapítható, hogy dél félő] 
Békásmegyerrel volt határos, észak felől 
pedig Szentséig terjedt. Mátyás király 1479. 
február 21-i oklevelében ugyanis (Knauz : 
Budai káptalan regestái 124—30.11.) az óbudai 
káptalan szentsei birtokának határai rész
letesen fel vannak sorolva s ebből a felsoro
lásából megállapítható, hogy Szentse délen 
Kalásszal, északon pedig Szentendrével volt 
határos. Pomázról azért nem esik szó a neve
zett oklevélben, mert a határleírás a budai 
káptalan ottani birtokának (Mátyás király 
1467. április 13-i oklevele szerint egy nemesi 
udvarházból 6 jobbágy telekből, szántó
földekből, rétekből, szőlőkből, erdőkből és 
cserjésekből állott, 1. Hunyadiak kora XI . k. 
158—59.11.) a pomázi nemesek ottani birto
kaitól való elkülönítését célozta, amely utób
biak természetszerűen a pomázi határ mentén 
terültek el. A szentsei plébániatemplom 
a pomázi nemesek ottani birtokára esett, 
minek következtében a budai káptalan job
bágyai számára biztosítani kellett azt a jogot, 
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hogy a plébániatemplomba eljárhatnak és a 
templom melletti temetőben hantolhatok el 
(sacramentaque ecclesie per ipsum pleba-
num eiusdem ecclesie eisdem ministrentur). 
A szentsei plébániatemplom romjai még ma 
is láthatók. 

Pomázról csupán a budai káptalan 1353. 
december 7-i oklevele tartalmaz adatokat 
(Anjoukori oktár VI. k. 147—48. 11.), amely 
oklevél a margitszigeti apácák számára fenn
tartott pomázi szőlőhegy határait jelölte 
meg. Eszerint a határ keleten kezdődött 
Szentse község határánál s innen nyugati, 
majd északi és keleti irányban haladt tovább, 
végül dél felé fordulva a kiindulóponthoz ért. 
Pomázzal határos volt Aszófő község, inert 
a budai káptalan 1322. május 12-i oklevele 
szerint (Anjoukori oktár II . k. 15—-16. 11.) 
a margitszigeti apácák itt csereképen 18 
holdat kaptak Becsei Imrétől a Szentséről 
Pomázra vezető út mellett, továbbá 2 holdat 
a Pomáz alatti patak mentén. Ez az Aszófő 
község az idők folyamán beleolvadt Pomáz 
határába s ez magyarázza meg számunkra, 
hogy miért olyan nagy terjedelmű ma Pomáz 
határa. A pomázi plébániatemplomot min
den valószínűség szerint I. Lajos király épít
tette, mert 1351-ben búcsút kért a pápától 
a pomázi Szent Miklós egyház számára. 
(Veszprémi püspökség oktára II . k. 140. 1.) 
Ez az egyház azonban nem azonos a mai 
pomázi plébániatemplommal, romjai csupán 
most kerültek felszínre. 

Óbuda középkori lakossága teljesen magyar 
volt, idegen nemzetiségűek a legritkább eset
ben akadnak közöttük. Bizonyítják ezt 
a dűlőnevek : Papmái, Püspökmái, Előmál, 
Kereked, amelyek IV. Béla király 1269. októ
ber 3-i oklevelében fordulnak elő. Bizonyítják 
továbbá az óbudai oklevelek élén felsorolt 
tanácstagok nevei, nevezetesen az 1401. már
cius 25-i oklevélben (MODL 8652) : Sáfár 
György bíró, Budai János, Győri Mihály 
és Ernei Péter esküdtek ; továbbá az 1413. 
október 4-i oklevélben (MODL 10.124) : 
Thelky Domokos bíró, Király Miklós, Szűcs 
Márton, Garancsi Benedek esküdtek ; az 
1453. február 15-i oklevélben (MODL 14.641): 
Patika Demeter bíró, Szűcs Márton, Nagy 

Albert, Bogdáni Demeter és Németh István 
esküdtek; az 1521. december 20-i oklevél
ben (MODL 23.596) : Futamoth Gergely 
bíró, Solmári Gáspár, Wáry Tamás, Márton 
Albert és Payzs Ferenc esküdtek stb. Bizo
nyítják végül a lakosság zömét alkotó job
bágyok nevei is, amint ez a váci káptalan 
1528. június 15-i jelentéséből (Capsa Buden-
sis IL fasc. 2. nr. 21.) látható, ahol a követ
kező királynői jobbágyok vannak fel-
sorlva : Wáczy Tamás, Halász János, Warga 
Demeter, Nemes Máté, Payzs Ferenc, Nagy 
Demeter, Warga Mátyás, Nagy Fülöp, 
Thelky Vince, Kövér Ferenc, Igali Tamás, 
Eechy Pál, Weres Balázs, Keszy Benedek, 
Szakmáry Ferenc, Chergy Mátyás, Sáápy 
Lukács, Emberffy Benedek, Mayor Ambrus, 
Szalay Péter, Akárky András, Osváth Péter, 
Keskeny András, Somogyi Ambrus és Nagy 
Tamás, kivétel nélkül csupa színtiszta ma
gyar név. De nem csupán Óbuda volt magyar, 
magyar volt a környéke is, amint ezt a ma 
is fennálló falunevek (Békásmegyer, Boros
jenő, Kalász, Szentendre, Üröm, Solymár) 
igazolják. Igazolják továbbá a magyar dűlő
nevek is, amelyek a nevezett községek hatá
rában találhatók, p. o. a váci káptalan 1367. 
november 27-i oklevelében (MODL 5623) 
Üröm határában előforduló Kaptár, Macska-
kő, Kevély és Kővágó hegyek, az óbudai 
tanács 1403. április 8-i oklevelében (MODL 
8878) Békásmegyer területén előforduló 
Somogyalja nevű szőlőhegy, Mátyás király 
1479. február 21 -i oklevelében (Capsa Buden-
sisl.fasc. 4. nr. 12.) Szentse község területén 
előforduló Egertető nevű hegy és Magyarmái 
nevű szőlőhegy, a budai káptalan 1512. 
december 21-i oklevelében (Budai kápt. 
jkönyve 160. 1.) Gercse község területén elő
forduló Túzokosföld és Kaptáralja dűlők, 
a budai káptalan 1512. június 24-i oklevelé
ben (Budai kápt. jkönyve 129. 1.) Kalász 
község területén előforduló Fácánberek nevű 
rét s a budai káptalan 1513. március 6-i 
oklevelében (Budai kápt. jkönyv 181. 1.) 
Borosjenő területén előforduló Kásaszőlő 
(que communi vocabulo Kasaszelew nun-
cuparetur) nevű szőlő, amely példák még 
jelentős számmal gyarapíthatók. 
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Az Óbuda mellett virágzó magyar falvak 
Buda eleste után sokáig fennállottak s foly
ta t ták középkori életüket annak ellenére, 
hogy jobbágy terheik a török hódoltság alatt 
jelentősen megnövekedtek. Bizonysága ennek 
az 1592. július 1-én készült összeírás (Neo-
registr. processus nr. 471. pag. 418—21.), 
amelyben a falvak úrbéri szolgáltatásai van
nak megjelölve. Eszerint Zsámbék fizetett 
Szt. Györgykor 10 forintot, Szt. Mihálykor 
10 forintot és adott egy 7 frt értékű török 
szőnyeget ; Tök fizetett Szt. Györgykor 12 
frt 50 krt, Szt Mihálykor 12 frt 50 k i t s adott 
egy 8—9 frt értékű török szőnyeget ; Vácrév 
a szentendrei szigeten fizetett Szt. Györgykor 
3 frtot ; Torda a szentendrei szigeten fizetett 
Szt. Györgykor 3 frtot ; Budakeszi fizetett 
Szt. G}^örgykor 14 frtot, Szt. Mihálykor 14 
frtot és adott egy 9—10 frt értékű török 
szőnyeget ; Budaörs fizetett Szt. Györgykor 
16 frtot, Szt. Mihálykor 16 frtot s adott egy 
10—12 frt értékű török szőnyeget ; Óbuda 
fizetett évenként 25 frtot és adott egy 8—9 
frt értékű szőnyeget ; Békásmegyer fizetett 
Szt. Györgykor 5 frtot ; Szentendre fizetett 
Szt. Györgykor 10 frtot és adott egy 5 frt 
értékű török szőnyeget ; Bogdán fizetett 
Szt. Györgykor 8 frt 50 krt és adott egy 5 frt 
értékű török szőnyeget ; Monostor a szent
endrei szigeten fizetett Szt. Györgykor 3 
frtot ; Pócsmegyer a szentendrei szigeten 
fizetett Szt. Györgykor 12 frtot és egy 6 frt 
értékű szőnyeget ; Tótfalu a szentendrei 
szigeten fizetett Szt. Györgykor 8 frtot. 
Ezek a falvak a komáromi uradalom tarto
zékait képezték annak ellenére, hogy török 
hódoltság alatt állottak s tartozásaikat csu
pán keresztényi kötelességből (aus eigener 
cristlicher Bewegnuss) fizették. Ezzel szem
ben kemény robottal voltak török részről 
megterhelve (miessen harte unsägliche Robot
chen verrichten), amivel a tatai töröknek 
tartoztak. Elhagyott, illetőleg elpusztult 
falvakként sorolta fel a nevezett összeírás 
a következőket : Füzitő Almás mellett, 
Perbál Tök mellett, Csík Buda és Zsámbék 
között s végül Bolgárfalu a szentendrei 
szigeten. 

Óbuda környékének virágzó községi élete 

akkor indult pusztulásnak, mikor 1595-ben 
Esztergom felszabadult a török hódoltság 
alól s ez a terület végvidékké lett. Esztergom 
kapitánya, Pálffy Miklós Budát is fel akarta 
szabadítani a török hódoltság alól s a fel
szabadító hadművelet előkészítésére kör
nyékét tervszerűen elnéptelenítette. Ennek 
a műveletnek az első eredménye volt Óbuda 
és Pócsmegyer kiürítése, ami 1596. január 
22-én történt. Ezt követte Budaörs és Buda
keszi kiürítése, amit 1596. április 6-án haj
tott végre. 1598. július 10-én a Buda alatti 
falvak népességét költöztette el, 1598. 
november 3-án pedig a Buda körüli falvakat 
üríttette ki. (Gárdonyi: Buda és Pest 
keresztény lakossága a török hódoltság alatt. 
Tanulmányok Budapest múltjából V. k. 
13. skk.). Ez az elnéptelenítő művelet nem 
eshetett meg pusztulás nélkül, katonai szem
pontból azonban nagyértékű volt, mert 
megnehezítette a budai vár élelmezését. 

A kitűzött célt nein sikerült megvalósítani, 
az 1598. évi budai ostrom eredménytelenül 
végződött, az elnéptelenített falvak azonban 
nem mind éledtek fel újra. Bizonysága ennek 
az 1609. évi összeírás, amely a magyar 
koronához tartozott falvak akkori állapotát 
tünteti fel. Eszerint Váradot »az Totthfalu-
ban lakozó polgárságh« használta, valamint a 
szentendrei szigeten fekvő Szentpéter terü
letét is. A szentendrei szigeten fekvő Bogdán
rév pusztafaluhelyként van feltüntetve, 
amelynek területét az »orozffalui nemesek« 
használták. Tah pusztafaluhely, melynek 
területét a tótfalusiak használták. Szentse 
püsztafaluhely Szentendre és Óbuda között, 
melynek területét à tordaiak, tótfalusiak 
és váciak használták. Monostor pusztafalu
hely a szentendrei szigeten, melynek terü
letét a szentendreiek használták. Káposztás-
megyer Pest mellett pusztafaluhely, melynek 
területét senki sem használja. Budakeszi, 
melyet »mostansággal zállottanak meg, 
vagyon rajta húsz kaszás ember«. Tök, melyet 
»azon zerint zállottak megh, vagyon rajta 
huszonötül kaszás ember«. Pomáz, Kaláz 
és Eörs a Duna mellett »puszták, ezeknek 
czyak az réteket élik az óbudayak«. Szent 
Tászló »annak is czyak kaszálják az 
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rétetth mind teöreök, mind magyar, az ki 
éry«. (Neoreg. Acta. fasc. 405. nr. 1.) Ez az 
összeírás mutatja a pusztulást, amely a török 
hódoltság végéig változatlanul fennmaradt. 
A nevezett terület a hódoltság megszűnése 
után jórészt a gróf Zichy-család kezébe 
jutott, amelytől azonban a kincstár mint 
elidegeníthetetlen korona jószágot 1766. már
cius 1-én egyesseg iitján visszaszerzett. 
Az egyesseg szerint a kincstár kezébe jutott 
Óbudán kívül Szentendre, Zsámbék, Buda
örs, Budakeszi, Tök, Perbál, Szántó, Bogdán, 

Tótfalu, Csík, Vácirév, Szentpéter, Várad, 
Ányas, Tahi, Kissing és Békásmegyer, 
amelyek lakosai ma jórészt német eredetűek. 
A német telepeseket a gróf Zichy-család 
hozta be, mert a nevezett egyesseg szerint 
a gróf Zichy-család Óbudára és Szentendrére, 
valamint az uradalomhoz tartozó 8 faluba 
települőknek fejenként 20 forintot, összesen 
35.220 forintot fizetett ki, vagyis 1761 
embert telepített a gróf Zichy-család a hajdan 
virágzó magyar községek helyére, akik 
azóta sem magyarosodtak meg. 
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ALBERT GÁRDONYI 

LA VECCHIA BUDA (ÓBUDA) ED I SUOI DINTORNI 
NEL MEDIOEVO 

Siccome gli scavi archeologici non ci for-
niscono dati abbastanza precisi per ri-
costruire la topográfia médiévale di Buda 
antica (Óbuda), l'Autore ha cercato di 
utilizzare a tale scopo il matériáié dei docu-
menti. Per quanto ai confini indicati nei dip
lomi del 1212e del 1355 egli constata che l'uno 
si riferisce al territorio del capitolo e l'altro a 
quello della regina, quindi non possono 
essere identificati. Quando re Lodovico I, 
nel 1355, acquisto per via di scambio una 
parte del territorio del capitolo, quest'ultimo 
continuava a possedere soltanto una parte 
dell'abitato e la maggiore parte passö in 
po.sesso del sovrano, il quale la regalö a 
sua madré. In seguito a ciô anche la for-
tezza situata in questa zona fini per essere 
propriété delle regine d'Ungheria. Ma già 
al tempo dell'occupazione del paese da parte 
dei turchi la fortezza venne distrutta. In 
base al diploma del 1355 ed ai dati ri-
guardanti la costruzione della chiesa cal-
vinista di Buda vecchia, l'Autore deduce 
che l'antica fortezza era situata nel medesimo 

luogo della chiesa. Bencliè i diplomi diano 
testimonianza anche su di un magnifico 
monastero delle Clarisse e di numerose 
chiese, la città doveva avère ancora un'e-
stensione piuttosto limitata ed esteriormente 
non présenta va carat tere urbano L'Autore 
fissa il luogo della chiesa del capitolo vicino 
al luogo dove più tardi la famiglia Zichy 
ebbe un castello. Qui vennero dissotterrate 
le fondamenta anche di una chiesa médiévale 
di maggiori dimensioni. Nel Medioevo anche 
i dintorni di Buda vecchia erano abitati, 
e questa popolazione schiettamente un-
gherese s dirado soltanto al tempo della 
dominazione turca. Ma la stèssa Buda 
vecchia perdeva una parte notevole della 
sua popolazione già durante il Medioevo 
perché essa si trasferiva nella vicina for
tezza, per contribuire poi considerevolmente 
al carattere ungherese di Buda medieva e. 
Il processo di germanizzazione di Buda 
vecchia s'iniziè dopo la dominazione turca, 
cioèquando i nuovi proprietari dei terreni 
vi avevano stabilito nuovi coloni. 
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PAT E K E R Z S É B E T 

BUDAPEST RÉGÉSZETI IRODALMA 
1943* 

* A Fővárosi Könyvtár és a Fővárosi Múzeum monografikus munkái, folyóiratai és napilapjai alapján. 

I. 

TÖBB KORSZAKOT FELÖLELŐ TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI MUNKÁK 

Szendy Károly. (Szerk.) Budapest története. I. Budapest az ókorban. Bp. Kir. Egyet. ny. 
1942. 8° 867. p. CXLVII. tábla és 7 térkép. 

Bevezetés- írta : Szendy Károly. 
I. rész. Őskor. í r t a : . Tompa Ferenc. 

Római kor. írták : Alföldi András és Nagy Lajos. 
II. rész. Topográfia. írta : Nagy Lajos. 

Vallási élet Aquincumban. Irta : Nagy Tibor. 
Temetők és temetkezés., írta : Nagy Lajos. 
Aquincum helyőrségei. írta \ Szilágyi János. 
Családi és társadalmi élet. ír ta : Nagy Lajos. 
Művészetek. írta : Nagy Lajos. 
Gazdasági élet. Irta : Nagy Lajos., 
Aquincum a későrómai világban. írta : A Iföldi András. 
Aquincum és a későrómai védőrendszer. írta : Nagy Lajos. 
Kereszténység-kontinuitás. írta : Nagy Lajos. 
Budapest a népvándorlás korában. írta : László Gyula. 

(a—e) Főváros mai területe a népek hazájának mindig egyik központja volt. 
Magyarság. XXIV. évf., 66. sz. 1943. márc. 23. 

A Budapest története c. munka tanulságai. 

Banner János, Párducz Mihály és Oroszlán Zoltán: Tompa Ferenc, Alföldi András, 
Nagy Lajos: Budapest az ókorban. Első rész. I—XXIII . 1—352. 1. — Alföldi 
András, Nagy Lajos, László Gyula: Budapest az ókorban. Második rész. 
353—867. 1. A két kötetben I—CXLVII. tábla és 7 térkép. Budapest, 1942. 
Dolgozatok a M. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Régiségtani Intézetéből. 
XIX. köt. 1943. p. 226—243. 

A Budapest története c. munka kritikája. Banner és Párducz a várostörténeti monográfia első, Oroszlán 
pedig a második részét bírálja részletekig menő kritikával. 

Budapest története. 
Városok Lapja. XXXVIII . évf. 21. sz. 1943. nov. 2. 

Szendy Károly polgármester szerkesztésében megjelent munka ismertetése. 

Megjelent Budapest történetének első két kötete. 
Új Főváros. IX. évf., 12. sz. 1943. márc. 27. 

Budapest története c. munka ismertetése és méltatása. 
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primőr. Budapest az ókorban. 
Budai Krónika V. évf., 13. sz. 1943. márc. 31. 

Budapest történelmével foglalkozó nagy monografikus munka Budapest az ókorban c. első két 
kötetének ismertetése. 

Szendy Károly. Budapest története. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 12. sz. 1943. márc. 26. 

A polgármester nyilatkozata Budapest története c. monografikus munkáról , amely a legújabb 
kuta tások eredményeinek felhasználásával dolgozza fel fővárosunk tör ténetét . 

László Zoltán. Szent Gellért fürdője. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 39. 1943. dec. 3. 

Rövid összefoglalása a Szent Gellért-fürdő történetének az ókortól kezdve napjainkig a Gyógyfürdő 25 éves 
jubileuma alkalmából. 

Medriczky Andor. Kitűnt Fürdősziget. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 1. sz. 1943. jan. 8. 

Tanulmány az el tűnt Fürdőszigetről, annak római és középkori emlékeiről, továbbá a Nyulak-szigete elnevezésről. 

Országos Magyar Történeti Múzeum Éremtára jelentősebb új szerzeményei 1942-ben. 
Numizmatikai Közlöny. XLII. évf. 1943. 

Az Éremtár 1942. évi gyarapodásának jegyzéke. ^ 

• • . • • • •. V ' . - ' . 

II . 
ŐSKOR 

Török Pál László. Amikor barlangokban lakott az ember. . . 
Magyarság. XXIV. évf., 67. sz. 1943. márc. 24. 

A jégkorszak kul túrájának nyomai hazánkban. 

Barkóczi László. Újabb leletek a Gázgyár területéről. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 445. 

Beszámoló az 1942. évben feltárt bronzkori temető néhány sírjának anyagáról és a felszínre került római kori 
kerámiáról. 

Breszibvszky Ede. Örök város. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 35. sz. 1943, nov. 5. 

Budapest őskorának ismertetése Tompa Ferencnek Budapest történetében megjelent munkája alapján. 

Bresztovszky Kde. Örök város. 
Reggeli Magyarország. 1943. ápr. 11. 

Beszámoló Tompa Ferenc Budapest tör ténete c. munkájának alapján a főváros helyén virágzó legrégibb kultúrákról. 

Tompa Ferenc. Adalékok Budapest Őskorához. 
Budapest Régiségei. XIII . 1943. évf. p. 11—31. 

Az utolsó évtizedekben a főváros területéről felszínre került és Budapest településtörténetéhez értékes adatokat 
szolgáltató őskori leletek ismertetése. 3 fényképmelléklet. 

III. 
EGYIPTOLÓGIA 

Dobrovits Aladár. Egyiptomi kultuszok emlékei Aquincumban. 
Budapest Régiségei. XIII . 1943. p. 45—75. 

Az egyiptomi istenkultusz aquincumi emlékei. 16 képmelléklet. 

Dobrovits Aladár. Une collection égyptienne. 
Nouvelle Revue de Hongrie. XXXVI. (XII.) V. sz. 1943. jun. 

Az egyiptológiai kutatások története hazánkban és a helyi múzeumok egyiptomi kul túrát mu ta tó leleteinek 
leírása. 2 fényképes tábla. 
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IV. 
RÓMAI-KOR 

Alföldi András. Aquincumi adalék a Kr. u. 268. év történetéhez. 
Budapest Régiségei. XIII . 1943. évf. p. 33—44. 

A »thermae maiores« helyreállításáról szóló aquincumi kő tanulságai. 4 képmelléklettel. 

Alföldi András. Keresztény Konstantin és a pogány Róma. Bp. Istituto Italiano. 1943. p. 
1—591. 8°. 
(Kny. az »Olasz Szemle, Studi Italiani di Cultura per l'Ungheria«. I I . évf., 1. sz.-ból.) 

Folyta tása a szerző Olasz .Szemle 1942. évf. 6. számában megjelent tanulmányának. 

Alföldi András. Kontorniát-érmek. A i?óma-városi pogány nagyurak félreismert propaganda
eszközei a keresztény császárság ellen. 
Bp. Magyar Numizmatikai Társaság ünnepi kiadványa fennállása 40. évfordulója 
emlékére. 1942/43. I. Szövegkötet p. 1--196. és IV. tábla. II . Táblakötet I—LXI. t 4°. 

A munka a kontorniatokat mint a IV. és V. századi római városi kul túra történeti forrásait tárgyalja, csatolva 
az érmek teljes anyagát és az elő- és hátoldalak fényképét, 

Behrens Gustav. Buchanzeigen. 
Mainzer Zeitschrift. XXXVII/XXXVIII . 1942/43. köt. p. 98. 

Kontorniát-érmek c. ünnepi kiadvány mélta tása és ismertetése. 

Alföldi András. Nagy Konstantin megtérése. Bp. Istituto Italiano. 1942. p. 1—42. (Kny. az 
»Olasz Szemle, Studi Italiani in Ungheria« 1942. I. évf. 6. sz.-ból.) 

Nagy Konstantin megtérésének problémája és a valláspolitikai megfordulás hatása a Birodalom történelmében. 

Alföldi András. Régi pénzek tanúvallomása a honfoglaláselőtti Magyarország történetéről. 
Bp. Stádium. 1943. p. 1—12. 8°. (Kny. a »Numizmatikai Közlöny« 1943. XLJI. évf.-ból.) 

Az ókori Magyarország históriájára vonatkozó éremtani problémák megvilágítása. 

Aquincum Pannónia inferior (alsó .Pannónia) fővárosa. 
Az ásatások és a múzeum rövid vezetője. Bp. Aquincumi múzeum. 1943. 1. t. 

Az aquincumi ásatások térképe és topográfiai magyarázata . 

Bónis Éva. Császárkori edényművesség termékei Pannóniában. 
(A terra sigillatakon kívül.) I. A korai császárkor anyaga. Die kaiserzeitliche Keramik 
aus Pannonién (Ausser den Sigillaten) I. Die Matériáién der frühen Kaiserzeit Bp. : 
lîgyet. ny. 1942. 4°. p. 268. (Dissertationes Pannonicae. Ser. I I . No. 20.) 

A koracsászárkor közönséges házikerámia-anyagának összeállítása. Az edényanyag katalógusa és a leletegyüttesek 
jegyzéke. 32 rajzos, 10 fényképes tábla és égy, a típusok elterjedését szemléltető térkép egészíti ki a munká t . 

Behrens Gustav. Buchanzeigen. 
Mainzer Zeitschrift. XXXVII/XXXVIII . 1942/43. köt. p. 98. 

Bónis É v a : Császárkori edényművesség termékei Pannoniában. I. — Die kaiserzeitliche Keramik aus 
Pannonién I. {Diss: Pann . Ser. I I . No. 20.) c. munka kritikai ismertetése. 

Párducz Mihály. Bónis Éva : A császárkori edényművesség termékei Pannoniában I. 
Dolgozatok a M. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Régiségtudományi 
Intézetéből. XIX. köt. 1943. p. 245. 

A fentjelzett munka kritikai ismertetése, eredményeinek a barbár területek leletanyagával való pár
huzambaállí tásával. 

Bónis Éva. Üvegtechnikát utánzó poharak Aquincumban. 
Budapest Régiségei. XIII . 1943. évf. p . 473—476. 

Tanulmány az aquincumi üvegtechnikát utánzó, díszítéssel ékítet t agyagpoharakról. 7 kép. 
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Garády Sándor. Jelentés az 1936—1942. évben végzett ásatásokról. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p . 401—438. 

A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézetnek a következő területeken folytatot t kuta tása inak eredménye : 1. Tabán, 
2. Rudasfürdő, 3. svábhegyi Városkút, 4. Óbuda, 5. Hidegkúti-út 48. az., 6. Attila-utca, 7. Csónak-utca, 8. Táborhegyi
ül, 9. Farkasréti-út, 10. Bugát-utca, 11. volt »Angol királynő«-szá\16, 12. Csalogány-utca 3!d és Hunfalvy-utca 8. sz., 
12. Bem József-utca, 14. Váci-utca, 15. Bástya-utca, 16. Csalogány-utca és Hidegkúti-út 48. sz., 17. Donáti-utca, 
13. Csalogány-utca 26. és 55. sz., 19. Hidegkúti-út 48. sz. ház. 44. kép. 

Gronowski Iván. Bibliographia Pannonica. 
Századok 75. évf. 7—10. sz. 1943. 

A római és népvándorláskori Pannoniára vonatkozó 1940. és 1941. évi irodalmat felölelő könyvészeti összeállítás 
krit ikája. 

Laureae Aquincenses. Memoriae Valentini Kuzsinszky Dicatae. II . Aquincumi Babérágak. 
Kuzsinszky Bálint emlékezetének szenteli Budapest Székesfőváros közönsége és a 
Pázmány-Bgyetem Érem- és Régiségtani Intézete. (Dissertationes Pannonicae. Ser. II . 
No. 11.) Bp. Egyet. ny. 1941. 346. 1. LXVII. tábla. 8°. 

G. M. Bersanetti : 1/abrasione del nome del prefetto del pretorio C. Iulius Priscus in un iserizione Palmirena 
e la rivolta di Iotapiano. 

F . Birley : ' The origin of I^egionary Centurions. 
10. Dyggve : Kurzer, vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen im Palastviertel von Thessaloniki, Frühjahr 1939. 
F- Groag : Zur senatorischen Gefolgschaft des Caesar im actischen Krieg. 
Gosztonyi Gy. : Budapestkörnyéki oszlop- és pillérfejezetek. 
Gy. Gosztonyi: Kapitelle und Pfeilerkapitelle aus Aquincum und seiner Umgebung. 
K". Kerényi : Ivabyrinthos. I4nienreflex einer mythologischen Idee. 
F . Láng : Das Dolichenum von Brigetio. 
V.Láng: Valentin Kuzsinszky 1864—1938. 
László Gy. : A tihanyi-téri avar temető. 
Gy. László : Das avarische Gräberfeld vom Tihanyi-Platz (Budapest). 
Nagy L. : Az aquincumi polgárváros tűzoltóságának székháza. 
L. Nagy: I,a maison du collège des pompiers de la ville civile d'Aquincum. 
L. Nagy : I<es symboles as t raux sur les monuments funéraires de la population indigène de la Pannonié. 
H . Nesselhauf : Die I,egionen Moesiens un te r Claudius u n d Nero. 
M. Párducz : : Die nähere Best immung der Hügelgräber der röm. Kaiserzeit in Hortobágy. 
St. Paulovics : Funde und Forschungen in Brigetio. (Szőny). 
E . Petersen : Nordische Goldbrakteaten aus dem Donaugebiet und ihre Bedeutung für die Herulerfrage. 
Radnóti A. : Római tábor és feliratos kövek Környéről. 
A. Radnóti : Le camp romain et les monuments épigraphiques de Kbrnye. 
L. Zoltai : Die Hügelgräber der römischen Kaiserzeit in Hortobágy. 

Behrens Gustav. Buchanzeigen. 
Mainzer Zeitscrift. XXXVII/XXXVIII . 1942./43. évf. p. 97. 

A Laureae Aquincenses emlékkönyv ismertetése és méltatása. 

Mozsolics Amália. Báró Miske Kálmán irodalmi munkássága. 
Dunántúli Szemle. X. évf., 7—8. sz. 1943. 

báró Miske Ká lmán jelentősebb régészeti munkáinak fesorolása. 

Nagy I^ajos. Dirke bűnhődése az aquincumi mozaikon. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. p . 77—102. 

Az aquincumi Dirke-va.oza.ik. ismertetése. 22 kép. 

Nagy Lajos. Középkori Kelenföld (Tabán) rómaikori hagyatéka. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 447—462. 

A késő Da-Tène kortól kezdve egészen a honfoglalás korig terjedő tabáni leletek ismertetése. 23. kép. 

Nagy Tibor. A CIL., I I I . 14351. számú síremlék új olvasása. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. p . 471. 

Az aquincumi múzeumban őrzött Ludda-kő feliratának feloldása. 

Nagy Tibor. Casiricius stélé kora. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. p . 463—470. 

Az aquincumi múzeumban őrzött, Caius Castricius comoi légionárius emlékét megörökítő stélével foglalkozó 
tanulmány, amelyben a szerző arra az eredményre jut , hogy a síremlék a Kr. születése u táni 88—92. évre datál
ható . 2 kép. 
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Nagy Tibor. Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése az 1938—1942. évek között végzett 
kutatásairól.' 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 359—400. 

Az Intézet kutatásainak eredménye a Gellérthegytől délre elterülő területeken, Óbudán, Aquincumban és Szent
endrén. 43 kép. 

Patek Erzsébet. Pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete. —- Verbreitung und Herkunft 
der römischen Fibeltypen in Pannanien, Bp. : Egyet. ny. 1942. 3Í4. p. (Dissertationes 
Pannonicae. Ser. I I . No. 19.) 4° 

A római Pannóniában használatos fibulatípusok kialakulásának tárgyalása a pannóniai fibulaanyag katalógusának 
publikálásával. Huszonhárom, a típusok elterjedését szemléltető térkép és 30 fényképes, illetve rajzos tábla 
egészíti ki a munkát. 

Behrens Gustav. Buchanzeigen. 
Mainzer Zeitschrift. XXXVII/XXXVIII . 1942/43. évf. p. 97. 

Patek Erzsébet : A pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete. — Verbreitung und Herkunft der 
römischen Fibeltypen in Pannonién. (Diss. Pann. Ser. II. No. 19.) c. munka ismertetése és kritikája. 

Pavel x4goston. Báró Miske Kálmán. 
Dunántúli Szemle. X. évf. 3—4. sz. 1943. május. 

Megemlékezés br. Miske Kálmánról, a velem-szentvidi őstelep feltárójáról. 

Rév Sándor. Idegenforgalom Aquincumban 2000 év előtt. 
Budai Krónika. V. évf., 20. sz. 1943. máj. 19. 

A római korban Aquincum a földkerekség leggazdagabb fürdőközpontja volt. Mivel a Birodalom minden tájáról 
felkeresték a mai Budapest ősének gyógyforrásait, Aquincum mintegy köz vetítőállomása lett a különböző európai 
kultúráknak. 

Révay József. Passegiate archeologiche nell Ungheria romána. Archaeologiai séták a római 
Magyarországon. 
Corvina. VI. évf., 2. sz. 1943. február. 

Az aquincumi kultúrát és eleven életet érzékeltető érdekes előadás közlése. 

Révay József. Séták a római Magyarországon. 
Bp. Franklin. 1943. 347 p. 115. kép és 2 térkép. 8°. 

A szerző a római kori Magyarországon, Pannonián és Dácián vezeti keresztül az olvasót, miközben hangulatos 
képekben ismertet meg bennünket a magyarországi régészeti kutatások legújabb eredményeivel. 

Sch. N. Beszélő kövek. 
Képes Krónika. XXV. évf., 44. sz. 1943. okt. 29. 

Beszámoló egy új szemlőhegyi római kőszarkofág feltárásáról. 5 képmelléklettel. 

Szilágyi János. Aquincumi Múzeum kutatásai és gyarapodása az 1936—1942. évek folyamán. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 337—358. 

Beszámoló az Aquincumi Múzeum ásatásairól, amely gazdag kultúrtörténeti eredmények mellett, főkép a budai 
városrész elődjének helyrajzához szolgáltat néhány új adatot. 30 kép. 

Tompa Ferenc. Báró Miske Kálmán. 
Dunántúli Szemle. X. évf., 7—8. sz. 1943. 

Nekrológ báró Miske Kálmánról. 

Ujabb két római utca polgári házait ásták fel Aquincumban. 
Magyarság. 1943. okt. 9. 

Beszámoló az /ígMWCwm-polgárváros területén folyó újabb ásatások eredményeiről és a helyi rómaikori kultúra 
maradványairól. 

Újlaki Andor. Évezredek előtt. 
Képes Krónika. XXV. évf., 15. sz. 1942. ápr. 9. 

Beszámoló a Budapest Története c. monográfia alapján fővárosunk római kori emlékeiről. 15 fényképes melléklettel. 
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V. 

NÉPVÁNDORLÁS-KOR 

László Gyula. Stratégiai és kereskedelempolitikai szempontból . . . 
Nagy-Budapest. VI. évf., 12. és 13. sz. 1943. márc. 26. és ápr. 2. 

Kivonata László Gyula cikkének, amely Budapest történetének I. részében jelent meg és a honfoglaló magyarság 
gazdaságtörténetével foglalkozik. 

VI. 

KÖZÉPKOR 

Csemegi József. Óbudai amfiteátrum ásatása alkalmával előkerült középkori faragványok. 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. 77. évf., 16. sz. 1943. aug. 8. 

Az ásatások alkalmával felszínre került középkori leletek ismertetése építésztörténeti szempontból, utalással 
a középkori Óbuda helyrajzára. Mellékelve a középkori faragványok felmérési rajza. 

Rédey Rezső. Árpádok óbudai királyi laka. 
Budai Krónika. V. évf., 7. sz. 1943. febr. 17. 

Hierotheus szerint 998-ban indult meg Szent István budai kőpalotájának építése. A palotát szívcsen lakták ural
kodóink egészen addig, amíg a ta tár járás azt tönkre nem te t te . Ezen a helyen építet te később / . Károly felesége, 
Erzsébet a Klarisszák templomát és kolostorát, amelynek romjaira emelték I I . József idejében a Calvin-ulca 4. sz. 
ház helyén álló református templomot. 

Rónay Mária. Óbudán megtalálták a középkori királyi palotát. 
Budai Krónika. V. évf., 39. sz. 1943. nov. 17. 

Az újabb óbudai ásatások során az egykori óbudai királyi palota maradványa i t ás ták fel. 

Dercsényi Dezső. XI. századi kőfaragóműhely Budán. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 255-294. 

Három Árpád-kori budai kőfaragvány ismertetése, amelyek egy lombardiai kőfaragóműhely nyomaira vezetnek. 
25 kép. 

Gerő László. Újabb adatok a várbeli Szent Miklós-templomhoz. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 295—318. 

Tanulmány a Vár legrégibb műemlékéről, a domoiikosrcndi szerzetesek 1250-ből származó Szent Miklós templo
máról. 13 kép. 

Rónay Mária. Feltárják a Várban a domonkosok középkori kolostorát. 
Budai Krónika. V. évf., 3. sz. 1943. jan. 20. 

A Fővárosi Régészeti Intézet megkezdte a dominikánusok X I I I . századi kolostorának feltárását. A dominikánusok 
magyarországi történetének rövid vázolása. 

Berkovits Ilona. Iparművészeti Múzeum olasz antiplionariuma. 
Szépművészet. IV. évf., 11. sz. 1943. nov. 

Tanulmány egy antiphonariumról, amely az itáliai Corvinák mellett a Magyarországon őrzött olasz Quattrocento-
kódexek legszebb darabja. 

Mátyás király Corvináinak keletkezése és pusztulása. 
Budai Krónika. V. évf., 37. sz. 1943. nov. 3. 

A cikk Mátyás király korának gazdag művészetére és műalkotásaira m u t a t rá. 

Héjjas János. Szépművészeti Múzeum XV. századi német fametszetei. 
Szépművészet. IV. évf., 9. sz. 1943. szept. 

Tanulmány a fametszés technikájáról és történetéről, valamint a Szépművészeti Múzeum XV. századi német 
fametszet-gyűjtemény anyagáról. 

Kelényi B. Ottó. Deési Borbála asszony gyémántos gyűrűje. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 483. 

A Nyási Demeter-íéle formuláskönyvbe foglalt Deési Borbála gúlaalakú gyémánt ta l díszített gyűrűjére vonatkozó 
okleveles ada t egyike a hasonló ékszerekkel foglalkozó legrégibb utalásoknak. 
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Kelényi B. Ottó. Egy budavári ház felosztása 1491-ben. 
Budapest Régiségei. XIII . 1943. évf, p/. 477—478, 

Budavár i ház belső szerkezetébe való bepillantás egy 1491-ből származó, osztály egyességet tar ta lmazó oklevél 
alapján. 

Kelényi B. Ottó. Iparosok és kereskedők Budán és Pesten a középkorban. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 319—334. 

Fővárosunk gazdaságtörténeti múltjával foglalkozó tanulmány. 

Garády Sándor. Budapest Székesfőváros területén végzett középkori ásatások ismertetése 
1931—1941. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 167—254. 

A következő ásatások ismertetése : 1. Nyék község temploma, 2. Szent Lőrincről elnevezett budamelléki pálos
templom és kolostor, 3. Szent Gellért temploma a Rudas-fürdőnél, 4. Szent Lázár temploma az 1. ker., Bugát
utcában, 5. Vízivárosi Szent Péter vér tanúról elnevezett plébániatemplom, 6. Óbudán, a Bécsi-utca mellett talál t 
Árpád-kori temető, 7. az Óbuda-Csúcshegyi dűlőben a 20841/2. hrsz. telken kiásott két honfoglaláskori sír. 48 kép. 

Gerevich László. Csuti középkori sírmező. 
.Budapest Régiségei. XII I . 1943. p. 103—166. 

Tanulmány a csúti középkori sírmező leleteiről és kultúrájáról. 35 kép. 

Gerevich László. Középkori Múzeum kutatásai az 1941 —1942. évben. 
Budapest Régiségei. XIII . 1943. évf. p. 439—444. 

A csuti elenyészett falu plébániatemplomának és településének feltárásánál előkerült leletek ismertetése, kitérve 
a templom építészeti jelentőségére. 7 kép. 

VII. 

ÚJKOR 

Birő Bertalan. Buda. véres nagyhete. 
Magyar Kultúra. XXX. köt. 15—16. sz. 1943. aug. 5—20. 

II. Lajos udvar i káplánjának, Szeretni Györgynek, Epistole de perditione Regni Hungarorum c. leírásának magyar 
fordítása, amely a mohácsi vész borzalmait tárja elénk Pest-Budán. 

Kelényi B. Ottó. Buda 1530. évi ostromához. 
Budapest Régiségei. XII I . 1943. évf. p. 479—481. 

Buda 1530. évi os t romának története az idevonatkozó levéltári anyag alapján. 

Palőczi Edgár. Buda tötök emlékeiből. 
Nagymagyarország. XVI. évf., 14. sz. 1943. júl. 15. 

A török-magyar kapcsolatok felelevenítése a bécsi National Bibliothek-ban őrzött és a hazai török világra vonat
kozó egykorú forrásmunkák alapján. 

Rév Sándor. Pest-budai krónika. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 9. sz. 1943. mára 5. 

Megemlékezés Buda és Pest azon 57 telepeséről, akik a törökök kiűzése u tán a mai nagyvárosi fejlődés alapjait 
lerakták. 

Lepold Antal. Óbudai trinitáriusok feszület-képe az esztergomi Keresztény Múzeumban. 
Szépművészet. IV. évf., 11. sz. 1943. nov. . 

Tanulmány a trinitáriusok Óbuda-kiscelli kolostora számára készült és nemrégiben az esztergomi Keresztény 
Múzeumba került nagyobbméretű festményről. 5 fényképes reprodukcióval. 

Zádor Anna és Rados Jenő. Klasszicizmus építészete Magyarországon. 
M. Tud. Akadémia kiadása. 1943. p. 427. 8°. 

A magyarországi klasszicizmus építészetének feldolgozása az emlékek nagyszámú bemutatásával és rendszere
zésével. Megvilágítja a munka a magyar klasszicizmus építészetének sajátos jellegét és az európai művészetben 
elfoglalt helyét. 15 szövegközti ábra, 230 fénykép és 1 térkép melléklése. 
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Horváth Elemér. Biedermeier-kor Pest-Budán. 
Magyar Főváros. 1943. okt. 14. 

A Biedermeier-kor és szokásainak jellemzése. 

Kopp Jenő. Magyar Biedermeier festészet Bp. Officina. 1943. 36. p. 8° 
Összefoglaló tanulmány a magyar biedermeier festészetről, 4 színes és 32 monocron reprodukcióval. 

Palóczi Edgár. Legrejtélyesebb pesti szobor története. 
Nagy-Magyarország. XVI. évf., 13. sz. 1943. júl. 1. 

Tanulmány a pesti oldal legrégibb, r ánkmarad t nyilvános portrait-szobráról, a »Marokkói-udvar« fali fülkéjében 
elhelyezett szobrászati házcégérről. 

Kopp Jenő—Bertalan Vilmos. Magyar grafika 150 éve. A Székesfővárosi Képtár kiállítása. 
Szépművészet. IV. évf., 12 sz. 1943. dec. 

A hazai képzőművészet utolsó 150 évének tanúságai. A kiállítás anyagának, amely a szorosan vet t grafika mellett 
az ezzel műfajilag rokon vízfestést is felöleli, értékelése. A Fővárosi Kép tá r gyűjtésének érdemei. Mellékelve 
14 fényképes reprodukció. 

Tóth Ervin. Európai grafika. Bp. Vájna és Bokor 1943. 188. p. 8° 
A könyv a magyar grafika történeti és esztétikai kérdéseit világítja meg, kitérve a hazai művészetre ható európa 
áramlatokra. 88 reprodukció és több szövegközti kép. 

VIII. 

MŰEMLÉKEK ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM 

Balneológiaí Múzeum a Lukács-fürdőben. 
Budai Krónika. V. évf., 30. sz. 1943. szept. 15. 

A Szent Lukács Gyógyfürdőben balneológiai múzeumot rendeznek be, ahol a magyar fürdőügy említésreméltó 
értékei kerülnek bemutatásra . 

Bándy István. Tanulmányi kirándulás Szentendrére. 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. 77. köt. 19. sz. 1943. szept. 19. 

Pármádi I s tván Szentendre építészeti emlékeiről t a r t o t t előadásának ismertetése. Mellékelve 7 ábra. 

Bándy István. Tanulmányi látogatás a budapesti belvárosi főplébániatemplom megtekintésére. 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. 77. köt., 17. sz. 1943. aug. 22. 

Lux Géza beszédének összefoglaló ismertetése. Mellékelve 2 ábra. 

Budapest szobrai és műemlékei a háborúban. 
Új Főváros. IX. évf., 16. sz. 1943. ápr. 24. 

Némethy Károly tanácsnok nyilatkozata a székesfővárosi emlékművekről. 

Csányi Károly. Műemlékrestaurálás. Bp. Egyet. ny. 1943. p. 60. 37 táblamelléklettel. 8°. 
A műemlékrestaurálás fejlődésének bemuta tása és az erre vonatkozó mai tudományos felfogás. Néhány fontosabb 
hazai műemlék történelmi ismertetése, főleg az átépítési és helyreállítási ada tok kihangsúlyozása val. 

Csernyák Thyra és Mátéka Béla. Mindig érdekes várbeli séták. 
Budai Krónika. V. évf., 4. sz. 1943. jan. 27. 

Megemlékezés a következő vári műemlékekről és utcákról : Balta-köz, Magyar Kamara Elnöksége, Ince pápa-tér, 
Szent Miklós tornya, XI. Ince pápa szobra, Klarisszák temploma, az Országház-utcai régi házak, régi Belügyminisz
térium, Országháza, Helyőrségi templom, Hadimúzeum, Bécsikapu-tér, Bécsikapu, Vízi-kapu, Fehérvári-kapu, 
Vár-kapu. 

Emléktáblák a Várban. 
Budai Krónika. V. évf., 31. és 32. sz. 1943. szept. 22. és 29. 

A vári házak falain elhelyezett és a dicsőséges magyar mul t a t hirdető nevezetesebb emléktáblák szövegének 
közlése. 
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Gerevîch T. Déclarations de M. — sur la protection des monuments historiques. 
Gazette de Hongrie. XV. évf., 27. sz. 1943. szept. 4. 

Gerevich Tibornak a műemlékek gondozása és megőrzésé érdekében tett nyilatkozata. 

Krisztinavárosi templom. Jövő év tavaszán adják át rendeltetésének a kibővített — templomot. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 37. sz. 1943. nov. 19. 

A krisztinavárosi templom története. 

Krisztina-templom alapkövében nagyértékű emlékérméket találtak. . . 
Budai Krónika. V. évf., 29. sz. 1943. szept. 1. 

A templom alapkövében az átalakító munkásságok során egész sereg éremre bukkantak — köztük / . Ferenc 
öt koronázási érmére — a már szétmállott alapító pergamen levél mellett. 

László Zoltán. A budai irgalmasok hatalmas idegenforgalmi programmja. 
Budai Krónika. V. évf., 14. sz. 1943. ápr. 7. 

Az óbudai Irgalmasok kórházában clauzurán belül kápolnát szenteltek fel Szent József tiszteletére. Az oltárképet 
Závory professzor készítette. 

Legyen ismét templom a Várszínházból. 
Budai Krónika. V. évf„ 34. sz. 1943. okt. 13. 

A Karmelita-rend templomából Várszínházzá alakított műemlék története. 

Leszkay Iréné Éva. Műgyűjtők és műgyüjtemények. 
Élet. XXXIV. évf., 40. sz. 1943. okt. 3. 

A magyar műkincseket őrző hazai és külföldi gyűjtemények vázlatos felsorolása. 

Mátrai János. Piarista Múzeum. 
A Piarista Múzeum kialakulása és anyagának ismertetése. 

Nagyvárosi levegő kártétele egy műkőből készült szobron. 
Természettudományi Közlöny. 75. köt., 3. sz. 1943. márc. 

Kopits János Kitaibel Pál márványszobráról készített műkőmásolatának pusztulása a nagyvárosi levegő 
romboló hatására. (2 fényképes ábrával.) 

Nem engedik lebontani a Szent Háromság-tér 7—-3. sz. házat. 
Vállalkozók I^apja. LXIV. évf., 44. sz. 1943. okt. 28. 

A műemlék jellegű Szent Háromság-tér 1—3. sz. épület lebontását a Közmunkatanács nem engedélyezte. 
Krisztinatéri templom. Öt méterrel hátrábbtólták a — szentélyét. 

Nagy-Budapest. VI. évf., 38. sz. 1943. nov. 26. 
A Krisztina-téri templom restaurálásának és megnagyobbításának technikai ismertetése. 

Krisztinavárosi plébánia. Öt méterrel tolták el a kettéfűrészelt — templom szentélyét. 
Budai Krónika. V. évf. 40. sz. 1943. nov. 24. 

A templom történetének és az átalakítási munkálatoknak ismertetése. 

primőr. A megszépített Mátyás-templom. 
Budai Krónika. V. évf., 5. sz. 1943. febr. 3. 

A harmincas évektől folyik a Koronázó-templom restaurálása. Kijavították a torony kőcsipkéit, újjáépítették 
a bástya és a régi pénzügyminisztérium felé eső részét, átjavították Székely és Lotz festményeit, kicserélték a 
fűtőberendezést és modernizálták a világítást. 

primőr. Kibővítik és vasbetonnal óvják meg a Krisztina-templomot. 
Budai Krónika. V. évf., 10. sz. 1943. márc. 10. 

Az 1795-ben Hikis Kristóf kőművesmester által emelt barokk Krisztina-templomot kibővítik és vasbetonszerke
zettel erősítik meg. 
P. Takács Imre OFM. Kétszázéves pesti ferences templom. 

Katolikus Szemle. LVII. évf., 7. sz. 1943. júl. ?;.','" 
Az 1743-ban felszentelt ferences templom 200 éves jubileuma alkalmából beszámol a szerző a pesti ferencesek 
200 évre visszatekintő egyházi tevékenységéről. 
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Városmajori templom. Pünkösdkor szentelik fel újra a helyreállított városmajori templomot. 
Új Főváros. IX. évf., 18. sz. 1943. máj. 15. 

Beszámoló a bombatámadástól megsérült templom helyreállításáról. 

Rónay Mária. Árverezik a Kiscelli-kastély kincseit. 
Budai Krónika. V. évf., 26. sz. 1943. júl. 21. 

A török időkben a Zichy grófok kezén levő óbudai hegyoldalon valósult meg a magyar Mária Zell gondolata. I t t 
épült fel később a trinitáriusok kolostora, amely a rend feloszlatása u tán a kincstár, 1910-től pedig Schmidt Miksa 
tulajdonába került . 

Schoen Arnold. Az Isten-hegyi Isten-háza. 
Budai Krónika. V. évf., 21. sz. 1943. máj. 26. 

, Az Ybl Miklós terve szerint épí tet t gótikus Szent /.«.ss/o-templom története. 

Schoen Arnold. Jegyzetek a pesti belvárosi plébániatemplomról. 
Budai Krónika. V. évf., 26. sz. 1943. júl. 21. 

Pest legősibb kereszténykori és legjellegzetesebb művészeti emlékének történeti és művészettörténeti szempontból 
való méltatása. 

Schoen Arnold. Kimstdenkmäler von Budapest. 
Pester Lloyd, Morgenblatt. 1943. XII . 25. 

Beszámoló Budapest művészeti emlékeiről, amelyek a késő Iya Ten-kortól napjainkig ta r tanak . 

Semper Miles. Egy gazdátlan Kossuth ereklye. 
Nagymagyarország. XVI. évf., 14. sz. 1943. júl. -15. 

Egyelőre az Újpesti-rakpart 11. sz. háza előtt áll az a Belgrádból uszályhajón érkezett hintó, amelyen valószínűleg 
Kossuth családja u tazot t az emigrációba vonuló kormányzó után. 

Történelmi emléktáblák a budai hegyvidéken. ' 
Budai Krónika. V. évf., 12. sz. 1943. márc. 24. 

A Németvölgyi Polgári Kör javaslatot te t t , amely szerint a budai oldal történelmi emlékeinek megörökítése 
érdekében a hegyvidék körútján emléktáblákat kéne felállítani. 

Történelmi emléktáblák Budán. 
Budai Krónika. V. évf., 14. sz. 1943. ápr. 7. 

Arányi Iyajos a Vasárnapi TTjság 1866. jan. 21.-i számában »Állítsunk emléktáblákat« címen megjelent cikkének 
közlése. A cikk szerzője húsz pontban sorolja fel azokat a történelmi tényeket, amelyeket emléktáblákkal kéne 
megörökíteni. 

Hadimúzeum. Ujabb osztállyal bővül a —. 
Nagy-Budapest. VI. évf., 22. sz. 1943. jún. 25. 

A Hadimúzeum igazgatósága a gyűjteményt kibővíti az 1921. u táni honvédség és a Magyar Tűzharcos Szövetség 
anyagával. 

Gül Baba sírja. Védett hely lesz —. 
Előre. X. 9. sz. 1943. febr. 28. 

A Közmunkatanács a Dunapart és a Rózsadomb közti terület parkosításával kapcsolatban a Gül Baba-mecstt 
területét védet t hellyé nyilvánítja. 

Vendl Aladár. Kőzetek pusztulása és megvédése. 
Természettudományi Közlemény. 75. évf., 1. sz. 1943. jan. 

Tanulmány a különböző kőzetek pusztulásának okairól és a pusztulás elleni védekezésről, néhány pusztuló 
kőemlék bemutatásával (8 kéj) melléklése). 
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