
ZSIDI PAULA 

A VÁROSKÉP VÁLTOZÁSA AZ AQUINCUMI POLGÁRVÁROSBAN 
A 2-3. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

Az aquincumi polgárváros topográfiájával foglalkozó tanul
mányok, összefoglalók szinte mindegyike egyhangúlag a 2-3. 
század fordulójára teszi azt az időszakot, amikor a legjelen
tősebb változások zajlottak le a város külső arculatában.' A 
változások jellegének, mértékének megítélése azonban eltérő. 
A háborús pusztításokat követő egyszerű „újjáépítéstől" 
kezdődően egészen az insularendszer- és utcahálózat 
kitűzésével járó általános „városrendezésig" terjednek a 
vélemények. Nagy Lajos a megújult városképet „későbbi 
városrendezési munkálatok eredményeként" értékeli,2 míg 
Nagy Tibor szerint a 2. század végétől meginduló nagyobb 
köz- és magánépítkezések „összességükben csak lényegesen 
módosították a korábbi 2. századi városképet".3 

Ha a városkép változása mögött húzódó okokat tekintjük, 
akkor a markomann háborúk pusztításának eltüntetése, a város 
colonia rangra emelése (194-ben), az aquincumi császárláto
gatások (202, 214, 216-os stb. években) szerepelnek mint a 
változások leggyakoribb mozgatói.4 Altalános körülményként 
említik az összefoglalások a Severus kori gazdasági fel
lendülést és a viszonylag hosszabb, békésebb periódust a 3. 
század első felében.5 

Valójában milyen mélységben érintette és milyen hatásra 
történt ez a változás a polgárváros arculatában? Erre keressük 
a választ az aquincumi topográfia kutatásának új eredményét is 
felhasználva. 

Aquincum (1. kép) mint jellegzetes limesmenti település, s 
egyben provincia főváros fejlődését, gazdaságát már a római 
kor első két évszázadában is alapvetően a katonaság jelen
létének köszönhette. A katonasággal összefüggő, illetve a 
katonaságot kiszolgáló létesítmények, településrészek 
fejlődése mellett másodlagos szerep jutott a polgárvárosnak.6 

A katonaság dominanciája, társadalmi és főleg gazdasági súlya 
a Commodus meggyilkolását követő polgárháborús időszaktól 
kezdődően tovább növekedett. Septimius Severus nem habo
zott az őt a császári bíborhoz segítő katonaságot gazdasági 
előnyökhöz juttatni.7 Ez többek között a zsold (stipendium) 
jelentős emelését jelentette, lehetővé tette a katonák számára 
az alkalmankénti nagyobb összegű pénzjutalmakat aranyban 
(donativa), valamint engedélyezte a tisztek (principales) 
számára az aranygyűrű viselését, stb. Az intézkedések 
nyomában a korábbinál lényegesen nagyobb mennyiségű pénz 
áramlott a jelentős katonasággal rendelkező városokba, így 
Aquincumba is.8 A pénz egy része a kereskedőkhöz vándorolt, 
másik része azonban helyben maradt, ma úgy mondanánk 
beruházásokba fektették. Ez utóbbit segítették elő a Severusok 
meglehetősen gyakori látogatásai a provinciában és a hely
tartói székhelyen. 

Ennek következtében Aquincum, kiheverve a markomann 
háborúk pusztítását, gyors ütemű fejlődésnek indult. Az előb

biek alapján szinte magától értetődő, hogy a fejlődés kiin
dulópontja a legiótábor és az azt körülvevő katonaváros volt.9 

A legiótábor korábbi nyugatabbra helyezése10 helyet adott a 
katonaváros keleti, a tábor előterében lévő részének 
kiépítésére. Az ide került díszes épületek, illetve a Duna
szigeten velük szemben fekvő helytartói palota látványa is arra 
utal, hogy a súlypont ekkor a Dunaparton északi irányba ha
ladó útvonalra kerülhetett. Ez a korai kőtábor északi kapujából 
kiinduló és észak felé, a polgárváros déli kapujához tartó 
útvonal tehermentesítését jelentette. 

Ezt a feltételezést támasztják alá a katonaváros és a pol
gárváros közötti új régészeti kutatások eredményei is.11 (2. kép) 
Ezek alapján egyértelművé vált, hogy a szóban forgó területen 
a római kor négy évszázada alatt több jelentős „funkcióváltás" 
történt, vagyis többször változott a terület hasznosítása, így 
arculata is. A bennünket most érdeklő időszak előtt a 2. század 
30-as, 40-es éveitől kezdődően a vízvezetékpillérek és az 
észak felé vezető útvonaltól keletre egy temető foglalt helyet.'2 

A feltehetően gazdag családok sírkertjeivel, díszes festett sír
emlékeivel kelet felől szegélyezett és a vízvezetékpillérek 
árkádjaival nyugat felé lezárt útvonal Aquincum egyik 
legszebb útvonala lehetett.13 Ennek a viszonylag rövid „Via 
Appia" időszaknak a markomann háborúk vetettek véget, 
amikor a 2. század végén teljesen megszűnt a temető használa
ta. A területet azonban „rendezték", a síremlékeket és a sír
kertek falát elbontották. A díszesebben faragott kőanyag egy 
része a vízvezetékpillérek másik, nyugati oldalán lévő, ked
vezőtlenebb fekvésű, kevésbé előkelő temetőben került fel
használásra.14 A kőanyag másik részét minden bizonnyal a 
háborút követő újjáépítéshez használták fel. A kövek 
előkészítése, osztályozása az új felhasználás számára a 
helyszínen történt, ahol erre a célra minden valószínűség 
szerint egy kis alkalmi kőfaragóműhelyt is létesítettek. A 
terület kitakarítása után azonban egészen a 4. századi 
szórványos betemetkezésekig nincs nyoma a használatnak. 
Jelenlegi ismereteink alapján tehát a terület a 2-3. század for
dulójától, szemben a korábbi reprezentatív használattal, 
„üres". 

A fenti területtől keletre azonban, a Dunaparton jelentős 
építkezés nyomai maradtak ránk.15 Itt a helytartói palotát 
magában foglaló Dunaszigetre vezető híd egyik hídfőállása 
épült ki ebben az időszakban. A cölöpökön álló trapéz alakú 
építmény-bár nincs kizárva, hogy korábbi előzményen alapul-
jelenleg ismert formájában a Severus korra datálható. Ezt 
bizonyítja többek között a Severus korban Britanniában épült, 
a Tyne-t Chesternél áthidaló építmény is, mely az aquincumi 
hídfő analógiájaként értélkelhető.16 

További bizonyítékát találjuk a településszerkezet kelet 
felé történő hangsúlyeltolódásnak, ha a katonaváros irányából 
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még jobban megközelítjük a polgárvárost, és szemügyre 
vesszük azokat a már korábban is ismert változásokat, amelyek 
a polgárváros közvetlen környezetében zajlottak le a 2-3. 
század fordulóján. 

A legjelentősebb változás az ipartelepek áthelyeződése 
volt.17 A polgárvárostól keletre, a Dunaparton fekvő, 
reliefdíszes kerámiát is gyártó ipartelep működése a marko
mann háborúkat követően a 2. század végére gyakorlatilag 
megszűnik.18 Nagyjából azonban ezzel egyidőben, a 3. század 
elején kezdi meg működését a polgárvárosba dél felől vezető 
út mellett kialakított fazekasüzem,19 amely valószínűleg a feli
ratos emlékek alapján itt feltételezett 2. századi szentélyt, 
illetve temetkezési helyet váltja fel.20 A polgárváros városfalán 
kívüli területek látványos funkciócseréje a város keleti előterét 
mintegy „felszabadította" az ipari létesítményektől. Ennek a 
koncepcióváltásnak az eredménye talán a dunaparti Mithras 
szentély építése is,21 amely nagyjából az ipartelep 
megszűnésével egyidős. 

Tulajdonképpen csak most térhetünk rá valójában a pol
gárváros városképi változásainak ismertetésére, melyeket 
azonban a fenti előzmények nélkül csak nehezen tudnánk 
értelmezni. Először vizsgáljuk meg a városkép két 
meghatározó elemét: a várost körülvevő városfalat valamint az 
utcahálózatot. Mindkét esetben új kutatási eredményekre 
támaszkodhatunk.22 

A polgárvárost már municipium korszakában városfal vette 
körül.23 (3. kép) Az építmény védelmi rendeltetését e korszak
ban bizonyítja a falat kísérő vizesárok, a bástyák, valamint a 
falat belülről támasztó agyagtéglákból álló körüljáró. A város
fal ekkor minden bizonnyal zárt rendszer lehetett, bár keleti 
oldalának feltárásával még adós a kutatás, azonban ismert 
mind északi, mind pedig déli kapuja.24 A 2. század végén, s a 3. 
században alapvető változáson ment keresztül a városfal rend
szere, amelyet elsősorban rendeltetésének átalkulása indokolt. 
A városfal védelmi funkciója ebben az időszakban kétségte
lenül háttérbe szorult. Ez bizonyítják a város jelentős kelet
nyugati irányú expanziója nyomán a nyugati oldalon a város
falon kívül épített,25 illetve a keleti oldalon a városfalra 
ráépített épületek.26 Kisebb mértékben ugyanez megfigyelhető 
a déli oldalon is, ahol ekkor betemették a vizesárkokat, s 
ugyancsak épületeket húztak fölé.27 Ezen a szakaszon a város
fal korábbi irányát valamennyi épület alaprajza figyelembe 
vette, ami azt mutatja, hogy itt ekkor még állnia kellett a fal
nak, ami ebben az időszakban valószínű, hogy elsősorban a 
már colonia-rangú város lakóinak gazdagságát, s a város jelen
tőségét volt hivatva bemutatni. Nem meglepő az előzmények 
ismeretében az sem, hogy egy a 3. század első feléből szár
mazó építési felirat, amelyet az építtető Syria és Baltis isten
nőknek ajánlott, a keleti városrészen került elő.28 

A város kelet-nyugati expanziója és a főforgalom hangsú
lyozott kelet-nyugati, Duna felőli iránya volt az, ami a város 
utcahálózatának rendszerében a legnagyobb változást okozta. 
(4. kép) Természetesen ahhoz, hogy az utcahálózat „vál
tozásáról" lehessen beszélni, ismernünk kellene a korábbi 
állapotot.29 Erről azonban csak elvi rekonstrukció áll ren
delkezésünkre, amelyet a 2. századi periódussal rendelkező 
épületek, a csatornahálózat, a fürdők elosztása stb. alapján 
lehetett felvázolni.30 Ez a feltételezett korai insularendszer 
legalábbis a város általunk ismert, elsősorban délkeleti har

madában az észak-déli irányú főútvonalhoz igazodott. A 2. 
század folyamán valószínűleg lazább beépítésűek voltak az 
insulák, így nagyobb beépítetlen területekkel kell számolnunk 
ebben az időszakban. Azonban az észak-déli főút jelentőségét 
e korai szakaszban a fórum, a nagy közfürdő és az út mellett 
elhelyezett középületek, kollégiumi székházak, tabernasor is 
jelzi számunkra. A korai utcahálózat nyoma egyébként 
(valószínűleg a nagyjából változatlan funkciójú középületek 
miatt) a városnak éppen ezen a részén figyelhető meg legjob
ban a többnyire a 3. századi állapotot mutató közismert város
alaprajzon.31 A rajzon azonnal feltűnik, hogy a kelet-nyugati 
főútvonal mindkét oldalát nagyjából azonos méretű, egymástól 
többnyire sikátorokkal elválasztott, hosszú, téglalapalakú 
épületek sora szegélyezi. Ha a házak rajzolta rendszert a korai 
utcahálózat rekonstrukciójára fektetjük látható, hogy nem egy 
új rendszer kitűzéséről32 van szó, hanem inkább a telkeknek a 
korábbi rendszeren belüli újraosztásáról, mely elsősorban a 
kelet-nyugati irányú útvonalak mentén történt. E sűrű, fésűs 
beépítésben, a korábbihoz képest szűkebb keresztmetszetű 
utcarendszerben nem nehéz felismerni a keleti hatást.33 

Ezen a ponton lényeges néhány, eddig figyelmen kívül 
hagyott városképi elemet felsorolni. Először a várost kezdettől 
fogva átszelő pilléreken álló vízvezetéket említem, amelynek 
jelentősége a város terjeszkedésével, lakosságának gya
rapodásával együtt nőtt.34 A 2. század végén, a 2-3. század for
dulóján ezért szükségessé vált a szolgáltatott vízmennyiség 
emelése, ami bizonyosan eddig még nem tisztázott építészeti
technikai változtatásokat is megkövetelt a rendszerben. A 
másik elem a városképben a nyugati városrész, amely minded
dig szinte teljesen feltáratlan. Az itt végzett viszonylag 
kisfelületű és csekély számú ásatás35 azonban azt mutatja, hogy 
a vízvezeték nyugati oldalán valamint a kelet-nyugati főútvo
nal mentén ezen a szakaszon is jelentős építkezések történtek 
ekkor. így például egy nagy közfürdőt36 tártunk fel a 
vízvezeték közelében, valamint a város keleti részéről ismert 
tabernasor37 folytatása került elő, mely itt a kelet-nyugati 
főútvonalat szegélyezte. A város zavartalan működése szem
pontjából szükséges volt a két városrész közötti kapcsolat fenn
tartása. Ezt a kelet-nyugati főutca esetében nagy 
valószínűséggel egy díszkapuzaton keresztül oldották meg, 
ennek a kocsik által lecsiszolt pillérmaradványait felszínre 
hozták a feltárások.38 Az amfiteátrumot is átépítették, erről a 
körszínház nyugati oldalához épített „Nemesis szentély" egyik 
oltárkövének felirata is beszámol.39 

Végezetül álljon itt egy áttekintés azokról a polgárvárosi 
épületekről és díszítményékről, melyek abban az építkezési 
periódusban nyerték el jelenleg is látható formájukat, amely a 
2. század végén illetve a 3. század elején kezdődött.40 Elsőként 
említem a fórumtemplomot, amely porticusának korinthosi 
oszlopfőjét Jupiter Ammon ábrázolás díszítette. Következik a 
nagy közfürdő, amelynek átépítésénél a légió téglagyárából 
származó téglákat vettek igénybe.41 Az átépítéssel egyidőben 
kerül a fürdőtől délre elterülő szabad térségre legalábbis első 
kialakításában a vásárcsarnok (macellum),42 ennek jellegzetes 
alaprajza ugyancsak keleti eredetre utal.43 E területtől keletre 
épült újjá az ún. kettősfürdő, ez nyugatról határolja az ún. 
„nagy lakóházat". Ez utóbbihoz magánfürdő tartozott, mozaik
padozatain egy ún. palaestra jelenettel.44 A „nagy lakóház" 
közelében épült az ún. Symphorus mithraeum,45 jellegzetes, 3. 
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század elején készült kultuszképpel, amely egyidős az északi 
városfal közelében épült Mithras szentély melletti épület 
geometrikus díszű mozaikpadlójával. 

Néhány építkezésről felirat tájékoztat, felsorolva, hogy kik 
voltak az építtetők. C. Iulius Sextimus bérlő46 nevét egy 
diadalív építéséről szóló felirat örökítette meg. C. Titius 
Antoninus Peculiaris,47 aquincumi decurio, a császárkultusz 
főpapja egy nymphaeumot épített és vizet vezettet bele. Az 
augustalis collegium nevezetes tagjait egy felirat névszerint 
felsorolja, akik saját tagdíjbevételükből konyhát építtettek.48 

Claudius Pompeius Faustus,49 az aquincumi colonia decurio-ja 
oltárt állíttatott a nagy közfürdőben. Egy, a polgárváros keleti 
temetőjéből származó töredékes építési feliraton csak az épít
tetők névsora maradt ránk.50 A városszerkezet jellege, valamint 
az épületek díszítőelemeinek egy része (Ammon-fejes 
oszlopfő, Dea Syria ábrázolás, stb.) keleti hatást mutat, ami 
egyúttal jelzi a keleti családok nagyobb befolyását a pol
gárváros önkormányzatában is.51 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a polgárváros arcu
latában a 2. század végén és a 3. század elején bekövetkezett 
változás olyan településszerkezeti átalakulás következménye, 
amely a legiótábort, a katonavárost és a polgárvárost egyaránt 
érintette. Feltételezhetünk egy olyan egységes városrendezési 
elvet, melynek jelentős eleme volt az észak-déli irányú 
főútvonal (limesút) súlypontjának keletre helyezése. Ez az 
útvonalnak azt a szakaszát érintette, amely a legiótábor vo
nalát északi irányban elhagyta, s így ez a korábbi helyzethez 
képest a polgárvárost keleti irányban megkerülte.52 Az aquin
cumi településszerkezeti változásokban az egységes elvek 
érvényesülése közel egyidejű és feltehetőleg párhuzamos 
építkezéseket sejtet. 
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