
H. KÉRDŐ KATALIN 

KUTATÁSOK AZ AQUINCUMI 2-3. SZÁZADI LEGIOSTÁBOR 
RETENTURÁJÁNAK ÉSZAKI RÉSZÉN 1983-84-BEN 

1983-84-ben az óbudai piac rekonstrukciójához kapcsolódóan 
leletmentő ásatásokat végeztünk a Szél u.-Derü u.-Kórház u. 
által határolt területen.1 Itt a 19. században újkori temető volt, 
melynek sírjai szétszabdalták a metszeteket. Az építők által ki
markolt alapozási árkokban rábontásokra nem volt lehetősé
günk. Megfigyeléseket csak a metszetfalakon, ill. az árkok al
ján végezhettünk, ahol az építők engedélyezték a mélyítést. 
Két kisebb felületet (az „A" és a „B" szelvényt) tárhattunk fel 
teljes mértékben. A vizsgált felület mégis elég nagy volt ahhoz 
(mintegy 40x50 m), hogy a metszetek alapján megkíséreljük 
az előkerült épületek rekonstrukcióját. 

Ez a terület a legiostábor retenturájának északi fele, az 
utolsó scamnum területe, a via decumanatól északra lévő má
sodik és harmadik KNy-i irányú út által határolt terület. (1. 
kép) 

A lelőhely szűkebb környezetéből az alábbi objektumok is
mertek a korábbi szakirodalomból: északra épületrészletek, 
melyek kaszárnyaként értelmezhetők, északkeletre magazin
es útrészletek, dél-délnyugat felé utak és a déli táborkapu.2 Egy 
korai, ÉD-i irányú fossa részlete a via decumanatól délre került 
elő.3 

Az 1983—84-es kutatás a legtöbb új részletet a 2-3. száza
di legiostábor kaszárnyarendszerének feltárásában hozta. Meg
találtuk a via decumanatól északra lévő második KNy-i irányú 
utat, két oldalán kaszárnyák maradványaival (többnyire alapfa
lakban ill. falkiszedések formájában). 1984-ben előkerült a 
harmadik KNy-i irányú út (2. kép) 

A via decumanatól északra lévő második utat 7,4 m széles
ségben vágtuk át. Több periódusát tudtuk megfigyelni. Az el
sőben nagyköves alapozással készült, tetején fehér habarccsal 
volt leöntve, a rajta lévő épülettörmelékes planírozás 40-60 
cm volt. A második periódusú útszint felett még 4-5 kisebb 
megújítást rögzítettünk. Az út szélein lévő újkori bolygatások 
miatt csak a „B" szelvényben tudtuk az 1. periódus téglacsa
tornájának kis részletét feltárni. 

A kaszárnyák tájolása hozzávetőlegesen KNy-i irányú, 
nyugati végében a centurio lakrészével. Ebből egy helyiségsor 
került napvilágra, terrazzó padlóval. A már említett két fő pe
riódus között - hasonlóan az úthoz -jelentkezett a 40-60 cm-
es planírozási réteg. A falak alapozása kőből készült, 74 cm 
széles volt. A belső osztófalak a centurio lakrészében ennél 
keskenyebbek (alapozás 52 cm, felmenő rész 40 cm) voltak. A 
falak felmenő részét vályogtéglából rakták, vakolatán a fehér 
festés nyomait helyenként megtaláltuk. A két periódus alapfa
la technikában is különbözött, Az elsőben homokos, gyengébb, 
a másodikban sóderes, erősebb habarcs volt a kötőanyag. A 
második periódus falait több ponton szorosan az első periódu
sú fal mellé építették, helyenként a korábbit vissza is bontot
ták. Ezt a jelenséget a praetentura kaszárnyáinak feltárásakor is 

megfigyelték.4 Mindkét periódus terrazzó padlóinak részletei 
is napvilágra kerültek. (3. kép) 

A leghátsó scamnumot keletről határoló út és a via sagu-
laris vonalának ismeretében5 megkíséreltük a kaszárnyák re
konstrukcióját. Elsősorban az ÉD-i irányú árkokban szerzett 
tapasztalatainkat használtuk fel, mivel ezeket több, egymástól 
távol eső ponton tudtuk ellenőrizni. 

A második, (markomann háborúk utáni) periódus rekonst
rukciója a teljesebb, mivel ehhez több adat áll rendelkezé
sünkre. Három kaszárnyaépület körvonalait tudtuk kiszerkesz
teni. Hosszuk 72 m, szélességük a centurio lakrészénél 12,3 m, 
a legénységi részen 9,45 m. Két, egymásnak háttal fordított ka
szárnya közt 2,4 m széles sikátort találtunk, a kaszárnyapárok 
közti út mintegy 6 m volt. A tornác szélessége 2,1 m. Nem tud
juk biztosan a kaszárnyafej KNy-i irányú méretét, így a le
génységi részen 13 vagy 14 helyiség-párral kell számolnunk, 
így a retenturában rövidebbek a kaszárnya épületek, mint a 
praetenturában.6 A helyiségek méretei: hálóhelyiség: 4,20x3,15 
m, előtér: 3,40x3,15 m. 

Az első periódus rekonstrukciójánál adódik egy fontos 
probléma. Megfigyeléseink alapján úgy tűnik, hogy a marko
mann háborúk utáni újjáépítéskor nem egyszerűen a korábbi 
periódus falai mellé, ill. részben ráalapozva - mint már emlí
tettük - építkeztek, hanem az épületek tájolása is eltér, tenge
lye ÉK-DNy irányba eltolódik. Ennek pontos mértéke nem ál
lapítható meg. Ennek oka egyrészt az aránylag kevés adat, 
másrészt az, hogy a falakat sok helyen csak falkiszedés formá
jában tudtuk rögzíteni. E periódus kaszárnyáinak rekonstrukci
ójánál sem a scamnumot Ny-ról határoló (via sagularis), sem a 
K-ről határoló út vonalát nem vehettük figyelembe, mivel szé
lüket pontosan nem ismerjük. így a kaszárnyák hosszméretét 
sem tudtuk meghatározni. A kiszerkeszthető méretek a követ
kezők voltak: az út szélessége mintegy 7 m, a sikátor szélessé
ge 3 m, a tornác szélessége 1,4 m. A legénységi részen a helyi
ségek ÉD-i méretei 4,6 ül. 3,3 m. A kaszárnyafej ÉD-i mérete 
11,7 m, a legénységi részé 9,7 m. 

Összehasonlítva a két periódus kaszárnyáinak méretét 
megállapíthatjuk, hogy a második periódusban az épületeket a 
kaszárnyák fejrészénél, mintegy egy méterrel kiszélesítették. 
Ugyanakkor, mivel az utak fő vonala nem változott, a kaszár
nyapárok közti út ül. a sikátorok szélessége ugyanannyival 
csökkent. A fent említett tájolásbeli eltérések pontosítására 
csak a tábor egészének feldolgozása során kerülhet sor. 

A korai, fa-föld konstrukciós táborhoz tartozhatott az a fos
sa, melyet több ponton is átvágtunk. Betöltése sárgafoltos, 
szürke agyag volt, mely feltehetően a vallum anyagából szár
mazott. A hozzátartozó védművek kutatására nem volt lehető
ségünk. Ugyancsak ehhez a periódushoz köthetők azok a göd
rök, foltok, cölöplyukak, amelyeket az első kőperiódus épüle-
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tei ill. a kaszárnyák közti út alatt megfigyeltünk. Ezek rendsze
rét azonban csak további kutatásokkal lehet tisztázni. 

Összefoglalva az eredményeket elmondhatjuk, hogy a le
letmentő ásatások lehetővé tették, hogy kísérletet tegyünk a 
2-3. századi legiostábor retenturájában a kaszárnyák rekonst
rukciójára két periódusban. Elhelyezkedésükre, mely a 
Petrikovits féle 2. típusnak felel meg, analógiaként elsősorban 
Caerleon antoninuskori periódusát említhetjük meg.7 Megfi
gyeléseink a tábor legújabb rekonstrukcióját alapvetően nem 
módosították.8 Fel kell hívnunk a figyelmet a Traianus-Hadri-
anus kori periódus tájolásbeli eltérésére. A korai, fa-föld kon
strukciós periódus nyomainak rögzítése a további kutatások 
alapjául szolgálhat. Az abszolút kronológia felállítása csak a 
teljes leletanyag kiértékelése után lesz lehetséges.9 
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2. kép. A kaszárnyaépületek rekonstrukciója a retentura északi részében, az utolsó scamnumban 

271 



Y / i ÚJKOR 

k \ \ N KEVERT FELTÖLTÉS 

V///////A l PERIÓDUS 

3. kép. Az 1. árok nyugati metszetfala, 1993. október 10. 



SZIRMAI KRISZTINA 

KASZÁRNYÁK AZ AQUINCUMI 2-3. SZÁZADI LEGIOTABOR 
PRAETENTURÁJÁBAN 

(1987-1988) 

Budapesten, a Kórház utcában 1987-ben négy, többszörösen 
alápincézett, több emeletes ház elbontása során új kutatási 
területhez jutottunk.' 

A munkahely az aquincumi 2-3. századi legiotáboron belül 
a praetenturában, az 1. scamnum déli részének északi felén 
található. (1. kép) Közelében, északon a via praetoriát, nyuga
ton a thermae maiorest, keleten a via sagularis keleti szakaszát 
és a tábor keleti védmûveit és végül délen egy kaszárnyaépület 
maradványát - szüretelő jelenettel festett centurio-lakással -
tárták fel.2 

Az 1987-1988. évi feltárás perióduskutatásai alapján lehe
tőség adódott az aquincumi legiotábor 2-3. századi 
kaszárnyáinak főbb jellemzői meghatároznunk. Az ásatási 
területen a statigrafiai adatok alapján a legkorábbi periódust a 
Domitianus kori maradványok képviselik, melyek a - korábbi 
kutatások alapján - az aquincumi Domitianus kori legiotábor 
retenturájának keleti részén húzódó épületekhez tartozhattak.3 

A legtöbb adat a markomann háborúk előtti építési perió
dusból és a markomann háborúk utáni újjáépítésből maradt 
fent. (2-3. kép) A feltárások során kiderült, hogy 
munkaterületünkön a két kaszárnya - a via praetoriától délre a 
harmadik és negyedik kaszárnya dupla helyiségsora, a 
legénységi szállás húzódik. 

A falakat a 2. század elején kőalapozással, a felmenő részt 
vályogtéglákból készítették. A markomann háborúk utáni újjá
építés során már a falak felmenő részét habarcsba rakott 
kövekből építették. (4. kép) 

A feltárások eredményei alapján most nyílt lehetőség arra, 
hogy az említett két periódusból származó kaszárnyák főbb 
jellemzőit összehasonlítsuk a retentura kaszárnyáinak adataival.4 

Az aquincumi legiotábor praetenturájában, a munka
területen, az északi legénységi szállást délről kísérő úttest, (5. 
kép) a via praetoriától délre, az első úttest - szélessége, a 
tornáccal együtt: 9,6 m. A KNy-i irányú úttestek szélessége, a 
munka-területen kívül, a praetenturában 5-5,5 m.5 A reten-
turában, a via decumanától északra, a második és harmadik 
KNy-i irányú út szélessége: 7-7,4 m.6 

Itt jegyezzük meg, hogy a praetenturában, a munkaterü
leten kívül - a korábbi kutatásaink nyomán több helyen 
kiderült, hogy veranda szélessége a markomann háborúk utáni 
periódusban: 2,75 m.7 Ez a méret maradt a későbbi, 260-as 
éveket követő újjáépítés idején. A retenturában a tornác szé
lessége: 2,10-2,3 m.8 

Az aquincumi legiotábor praetenturájában, a 2. század ele
jén a sikátor szélessége: 2,8 m mindkét periódusban. (6-7. 
kép)9 A retenturában viszont a korábbi periódusban 2,4 m-re 
szűkítették.,ü 

Az ásatási munkaterületen a kaszárnyákat nyugatról 
határoló ÉD-i irányú út és a kaszárnyák utolsó helyiségso

rainak feltárására nem volt mód. A munkaterület keleti szom
szédságában, a modern lakóház alatt húzódnak a kaszárnyák 
„fejei", a centurio-lakások. Az ún. feltételezett kaszárnyafejek 
nyugati zárófalának - vagy esetleg még a legénységi szállás 
egy-két helyiségsorának maradványait területünkön az újkori 
pincék teljesen elpusztították. Ezért a kaszárnyák teljes 
hosszából, a legénységi részből 42 m-t ismerünk és 11 helyi
ségpárt. (2-3. kép) Tehát a kaszárnyák teljes hossza, valamint 
a teljes helyiségsor száma a praetenturában a korábbi perió
dusban még nem határozható meg. A retenturában a marko
mann háborúk után a kaszárnyák teljes hossza: 72 m, itt 12-13 
helyiségpár lehetett.11 

A legénységi szállás teljes ÉD-i irányú szélessége az 
aquincumi legiotábor praetenturájában a korábbi periódusban 
9,7 m, a későbbi periódusban ez 9,6 m.12 A retenturában, a 
markomann háborúk előtt 9,7 m a legénységi szállás ÉD-i 
irányú teljes mérete, mely a következő újjáépítés során 9,45 
méterre csökkent.13 

Tehát a korábbi időszakban, a praetenturában a legénységi 
szállás szélessége nem változott. A későbbi periódusban vi
szont 0,25 m-rel szélesebb a legénységi rész teljes szélessége, 
mint a retenturaban.A legénységi szállások helyiségei közül a 
praetenturában, a 2. század elején, a papilio mérete ÉD-i irány
ban 4,4 m. (8. kép) Az előtér mérete (9. kép) ÉD-i irányban 3,3 
m, KNy-i irányban: 3,5 m.14 A falak átlagos szélessége: 50-55 
cm. A retenturában a papilio belmérete ÉD-i irányban 4,3^1,6 
m között.15 

Tehát ebben a periódusban a papilio ÉD-i méretét átl. 30 
cm-rel szűkítették a korabeli retentura papiliojának ÉD-i 
belvilágához mérten. Tény az is, hogy az előtér ÉD-i irányú 
mérete (3,3 m) és természetesen valamennyi KNy-i irányú 
belméret (3,5 m) azonos az aquincumi legiotábor keleti és nyu
gati felén húzódó kaszárnyák legénységi szállásrészén. 

A markomann háborút követő újjáépítési periódusban, a 
praetenturában, a papilio ÉD-i irányú belmérete: 4,2-4,5 m, az 
előtér ÉD-i irányú mérete: 3,1-3,3 m. KNy-i irányban a papilio 
és az előtér belmérete megegyezik: 3,3-3,7 m. A falak átlagos 
szélessége: 45-50 cm.16 A retenturában a papilio ÉD-i mérete: 
4-4,2 m, a KNy-i irányban 3,2 m. Az előtér ÉD-i irányú 
belmérete: 3,30 m. a KNy-i irányú méret szintén: 3,2 m.17 

Tehát mindkét helyiségsor mérete KNy-i irányban azonos 
a praetenturában és a retenturában mindkét periódusban. 

Ebben a periódusban az épületek tájolásával kapcsolatban 
a praetenturában - a munkaterületen - csak annyit lehetett 
megállapítani, hogy változtatás déli irányban is történt. A 
retenturában viszont már sikerült kimutatni, hogy a kaszárnyák 
tájolása ÉK-DNy irányban változott meg.18 

A 260-as évek barbár betörések utáni újjáépítés idősza
kából - néhány adatot - a munkaterületen is hitelesítettünk. 
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(10. kép) A periódusból a néhány megmaradt falmaradvány a 
hozzátartozó szintekkel együtt nem elegendő ahhoz, hogy a 
kaszárnyák megfelelő méretét és belső alaprajzát kiszer
keszthessük. A területen a rétegtani vizsgálatok szerint minden 
jelentősebb építési periódus maradványait megfigyeltük 
(11-12. kép) a hozzátartozó jellegzetes leletanyaggal együtt.19 

(13-14. kép) 
Az aquincumi legiotábor praetenturájában és reten-

turájában feltárt kaszárnyák eltérő sajátosságai - a különböző 
periódusokban, mindenképpen egy korabeli, központi, végső 
fokon stratégiai intézkedés részeként értelmezhetők. (15. kép) 

A 2-3. századi aquincumi legiotábor praetenturájában és 
retenturájában feltárt kaszányák főbb adatai is a carleoni 
legiotábor korabeli méreteit közelítik meg. A carleoni legiotá
bor kaszárnyáinak teljes hossza 74 m,20 az aquincumi legiotá
bor retenturájában előkerült kaszárnyák teljes hossza: 72 m.2' 
A carleoni kaszárnyákban a papilio mérete: 4,3-4 m,22 az 
aquincumi átlagos papilio méretek: 4-4,6x3,2 m, az előtér átl. 
mérete a carleoni kaszárnyáknál 3,4x4 m,23 az aquincumi 
kaszárnyáknál 3,3 és 3,7x3,5 m. A contubemia szám 
Aquincumban 12-13 lehet, mint Carleonban is, sőt a bonni 
legiotáborban is.24 

Kiemelt további feladat az aquincumi legiotábor praeten
turájában: minden építési periódusból a kaszárnyák teljes 
hosszának feltárása, a centuriolakások megkutatása, valamint a 
legénységi rész kamrapársor számának meghatározása.25 
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19. Jelzésnek néhány jellemző kerámia töredéket bemutatunk: 

Sigillatautánzat és bepecsételt töredékek: 13. kép. 1=89. 1.580., 13/kép. 
2=89. 1. 244., 13. kép. 3=89. 1. 587., 13. kép. 4=89. 1. 588., besimított 
töredékek: 14. kép. M.=89.1. 243., 89. 1. 586., 89. 1. 10., 89.1. 1185., 
A zöldmázas figurális díszű pateranyelet is meg kell említeni: 89.1.44. 
Közölve: L. BARKÓCZI, in: Glasierte Keramik in Pannonién. A Szt. 
István Király Múzeum Közleményei D. sorozat. Nr. 212. 
Székesfehérvár, 1992. 25. Abb. 41. Kat. 28. 

20. BOON 1972. 85., BOON 1987., 47. 
21. Ld. 4. j-t. 
22. BOON 1972, 86. 
23. Ld. mint fent. 
24. BOON 1972. 86-87. A legiotáborok kaszárnyáira ld. újabban DAVISON, 

David P.: The Barracks of the Roman Army from the 1 st to 3rd centuries 
BAR. Internat. Ser 472/1/Oxford, 1989. 17-71., a caerleoni ásatásokról 
újabban: EVANS, D. P.-METCALF, V M.: Roman Gates Caerleon. 
Oxbow Monograph. 15. Oxford, 1992. 60-71. 

25. E kéziratot 1989-ben zártuk le. Itt jegyezzük meg, hogy 1992-ben a 
Kórház utcai említett munkaterületen újabb régészeti munkákra adódott 
lehetőség. Az előkerült leletanyag restaurálás alatt, valamint a feldolgo
zás előkészületben van. 
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i. kép. Munkaterület a 2-3. századi aquincumi legiotábor területén 

2. kép. Kaszárnyák maradványai az aquincumi legiotábor praetenturájából, a 2. század elejéről 
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3. kép. Kaszárnyák maradványai az aquincumi Iegiotábor praetenturájából a markomann háborúkat követő periódusból 

4. kép. Falrészlet több periódusból - EK-ről (1988/2. felület) 5. kép. Utalapozás délről (1987/3. felület) 
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7. Jtép. Sikátorfalak részletei DK-ről (1987/2. felület) 

9. kép. Déli kaszárnya előtere EK~ről (1987/2. felület) 

6. kép. Déli sikátorfal alapozása (1987/2. felület) 

8. kép. Északi kaszárnya déli záró fala (1988/6. felület) 
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10. kép. Elfalazott nyugati bejárat E-ról (1988/2. felület) 11. kép. Északi metszetrészlet D-ről (1987/5. felület) 

I / Z2 ÚJKORI KEVERT 
IN S .1 RÓMAI KEVERT 

f i I TI fiA/ftM /4GVAG 
n r m FEKETE AGYAG 

F v ^ a SODÉ/? 
CE33 TÉGLATÖRMELÉK 

I - H /JGX4G0S «GMK 
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12. kép. Részlet a nyugati metszetről (1988/3. felület) 



13. kép. 1-4. Tálak töredékei sigillatautánzattal 
és bepecsételt dísszel 

15. kép. Az aquincumi legiotábor 2-3. századi kaszárnyáinak adatai 

14. kép. 1-4. Edények peremoldaltöredékei 
besimított díszítésekkel 

AZ AQUINCUMI LEGIOSTÁBOR 
II. - 1 SZÁZADI KASZÁRNYÁINAK ADATAI : 

PRAETENTURA RETENTURA 

MARKOMANN HÁBORÚK ELŐTT 

LEGÉNYSÉGI SZÁLLÁS £0-1 IRÁNYBAN 9,70 m 9,70 m 

PAPILIO ÉD-I MÉRET i.iOm 

KNY-I MÉRET 3,50 m 

i,30-t,60 m 

3,20 m 

ELŐTÉR ÉD-I MÉRET 3,30 m 

KNY-I MÉRET 3,50m 

3,30 m 

3.20 m 

SIKÁTOR ÉD-I MÉRET 2.80 m 3,00 m 

VERANDA ? 2,10 m 

MARKOMANN HÁBORÚK UTÁN 

LECÉNYSÉGI SZÁLLÁS ÉD-I IRÁNYBAN 9,60 m 9.45 m 

PAPILIO ÉD-I MÉRET i.20-i,50m 

KNY-I MÉRET 3,30-3,70 m 

L.00-ÍJ0 m 

320 m 

ELŐTÉR ÉD-I MÉRET 3,10 -330 m 

KNY-I MÉRET 330-3,70 m 

3,30 m 

3,20 m 

SIKÁTOR ÉD-I MÉRET 2,80 m 2A0 m 

VERANDA ÉD-I MÉRET 2,75 m 2,20 m 
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