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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 

54 



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 
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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-

60 



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-
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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. 
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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 
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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 % 

1:25 
-i 

o \o io ao <»© to 60 ^o flo cm 
50. kép . 

Falfestés a helytartói palotában (Ill/b helyiség). 

A : 25 

ÍO u> ao iio So 60 70 80cm. 

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 

* 2 5 
-I r 
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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. 
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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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