
Aquincum a 19. század óta módszeresen kutatott
római város, amelynek topográfiáját és társadal-
mának képét a korábbi tudományos összefogla-
lások időről időre megrajzolták.2 Jelen munka a
friss régészeti feltárások legfontosabb eredmé-
nyeit tekinti át, illetve azokat a kutatási eredmé-
nyeket ismerteti, amelyek a korábban felvázolt to-
pográfiai és társadalmi képet egy-egy ponton
megváltoztatták, vagy a korábbi ismereteket lé-
nyeges, új adattal egészítették ki. Nem áll mó-
dunkban valamennyi, a legutóbbi összefoglalás
után megjelent eredményt egy rövid cikk kereté-
ben közreadni, csupán a legfontosabb új informá-
ciókat tesszük közzé.3 Ezek a város korábban is-
mert helyrajzát gazdagítják, pontosítják, egy
másik csoportjuk, elsősorban a temetőfeltárások
nyomán, bepillantást enged a helyi társadalom
eddig kevéssé kutatott rétegeibe. 

A sokhelyütt megtalálható, sokszor összefüggé-
seikben a felszínen látható emlékek észlelése, a
mozdítható tárgyak gyűjtése vezetett oda, hogy
Aquincum kutatása igen korán megkezdődött. Az
antik emlékek iránti folyamatos érdeklődés és a
lépten–nyomon előkerülő maradványok meg-
óvása és bemutatásuk iránti igény vezetett oda,
hogy – a mediterrán országokat leszámítva – Eu-
rópában elsőként nyitotta meg kapuit az Aquin-
cumi Múzeum, amely nemcsak az antik tárgyi em-
lékek, hanem a római kori épületmaradványok
közös bemutatóhelye volt.4 Az aquincumi topo -
gráfia kutatása mindig is középpontban állt, de a

jelenlegi kutatási állapot eléréséhez hosszú út ve-
zetett.5 A fentiek nyomán felmerül a kérdés, hogy
mit várhatunk és várhatunk–e még hasonló lép-
tékű eredményeket az elkövetkezendő kutatások-
tól. Valóban, Aquincum topográfiai keretei mára
már ismertek. Azonban tudnunk kell, hogy a ke-
reteken belüli területek – bár nincs pontos adatunk
– csupán néhány százalékban feltártak, sok még a
fehér folt. Ezek kitöltése a településszerkezeti ku-
tatások feladata. Az extenzív kutatás mellett az in-
tenzív kutatás, egyszerűbben a perióduskutatás
pedig az építéstörténet vizsgálatát állítja a közép-
pontba. Ez a két irány jellemezte az elmúlt időszak
kutatásait. 

A topográfiai kutatások helyét alapvetően a mo-
dern fejlesztések, építkezések határozták meg az
elmúlt időszakban is. Több mint száz helyszínen
volt lehetőségük a régészeknek a földbe pillantani
az épületekkel, utakkal és közművekkel fedett mo-
dern város területén, nemegyszer egyidejűleg több
területen is. Ilyen nagy léptékű feladat összehan-
golt team munkát igényel, amelynek infrastruktu-
rális hátterét az Aquincumi Múzeum, személyi–
szakmai alapját pedig a múzeum régészei biztosít-
ják. Munkájuk nélkül ez az összefoglalás nem lett
volna elkészíthető. 

Ha az aquincumi topográfiáról beszélünk elő-
ször is tisztázni szükséges, hogy a római korszak
melyik települési központjáról esik szó. Budapest
térségében a római kor folyamán több települési
központ alakult ki. Már Nagy Tibor utalt arra,
hogy a foglalás időszakát követően a települési
súlypont délről észak felé helyeződött át.6 Kezdet-
ben, a római foglalás időszakában, az 1. század kö-
zepéig, a gellérthegyi oppidum környékén a helyi
lakossághoz köthető telepek jelentették, kiterjedé-
sét tekintve is, a települési központot. Majd az ál-
landó katonai tábor létesítése, a Kr. u. 1. század kö-
zepén, már északabbra, a Víziváros területén je-
lezte a település súlypontját. Ezt igazolják a 90-es
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1 A cikk az Ókortudományi Társaság 2017. február 17–i ülésén el-
hangzott előadás írásos formája. Célja egyfajta helyzetkép köz-
readása, amely a „Forschungen in Aquincum” (FORSCHUNGEN
2003) megjelenését követően született, az aquincumi topográfiát
és kronológiát valamint a város társadalmát érintő publikációk
nyomán. 

2 Csak a legfontosabb összefoglalások: KUZSINSZKY 1934; NAGY L.
1942; NAGY T. 1973; FORSCHUNGEN 2003; ZSIDI 2004

3 Az aquincumi kutatások csaknem teljes, az Aquincumi Múzeum
munkatársai által írott publikációk bibliográfiáját az Aquincumi
Füzetek évente közzé teszi, lásd: KESZTHELYI–MÉREG 2017. Ez
alapvető tájékoztatást nyújt az eredményekről és a kutatási irá-
nyokról.
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5 Ennek részleteiről és módszereiről összefoglalóan: ZSIDI 2011
6 NAGY T. 1973. 86–87.



években Kérdő Katalin által feltárt, kiterjedt és jó
minőségű építészeti maradványok.7 Végül az ál-
landó legió táborának kiépítésével került át a tele-
pülés központja véglegesen a Duna és a Budai he-
gyek közötti kiszélesedő, a tartományi székhely ki-
alakítására is elegendő helyet biztosító sávjára. A
Gellérthegytől délre folytatott legújabb kutatások
pedig arra utalnak, hogy az óbudai legiótábor mel-
lett létesített polgárváros városi rangra emelése
(Kr. u. 120 körül) vezetett e korábbi központ elnép-
telenedéséhez.8 Hogy a korábbi településközpon-
toknak mi volt a nevük, egyelőre kérdéses. Nagy
Tibor az Aquincum nevet a kelta oppidum feltéte-
lezett nevéből eredeztette,9 a név átörökítése és fo-
lyamatos használata egyelőre kérdés. A települési
központ többszöri áthelyezésére a katonai–politi-
kai és nem utolsósorban közigazgatási–gazdasági
folyamatok értékelése nyomán kaphatunk magya-
rázatot. Bizonyos azonban, hogy a Duna folyó
meghatározó topográfiai tényező volt e települési
központok létrejöttében.10 A továbbiakban Aquin-
cum topográfiájáról szólva csak a mai Óbuda, a ké-
sőbbi provincia székhely területén folyt kutatáso-
kat érintjük.

Ma már megkerülhetetlen kiindulópont a to-
pográfia szempontjából az egykori környezet, az
ősvízrajz megrajzolása. Alapműnek tekinthető a
2005-ben megjelent, Kérdő Katalin és Schweitzer
Ferenc által szerkesztett „Aquincum  Ókori táj –
Ókori város” című kötete.11 Mintegy ezer talajtani
fúrás és több tucatnyi régészeti feltárás eredmé-
nyeit összevetve készült el az egykori környezetet
ábrázoló alaptérkép. Ez magyarázatot ad az úthá-
lózat kijelölésének geomorfológiai szempontjaira,
az építkezéseket megelőző környezet átalakítási
munkák (pl. a mélyebb, építésre alkalmatlan terü-
letek feltöltésének) szükségességére, valamint a
Duna egykori medrének, medreinek elhelyezkedé-
sére. A publikációban megrajzolt képen jól látható,
hogy a polgárvárost és a katonavárost összekötő
főútvonalat, amely a település úthálózatának ten-
gelye volt, úgy tűzték ki, hogy az lehetőleg a ki-
emelkedő szárazulatokon haladjon.12

A geomorfológiai adottságokat és a Duna vona-
lát figyelembe véve kijelölt tengelyre alapozva ké-
szülhetett a terület kitűzése is, feltehetőleg Traia-
nus, de legkésőbb Hadrianus uralkodásának ide-
jén. Egészen biztos, hogy a kitűzés a Duna bal part-
ját is érintette. Még a 19. század térképein is meg-
figyelhetők a római kori kitűzéssel azonos irányú
útvonalak nyomai.13 Az elmúlt évek feltárásai a ki-
tűzés pontosabb meghatározásához is közelebb
vitték a kutatást. Aquincum polgárvárosának ke-
leti, ún. gázgyári temetőjének feltárása során több
részletben kerültek elő viszonylag sekély, hosszan
elnyúló, egymásra merőleges, illetve párhuzamos
árokszakaszok, melyek feltehetőleg összefüggő
rendszert alkottak.14 Az árokrendszer kiterjedése
és összefüggéseinek feltárása nyomán a jelenségek
a telekhatár-rendszer kitűzési árkaiként értelmez-
hetők, amelyek illeszkednek a polgárváros útháló-
zatának tájolásához.15 Az árkokkal is jelzett kitű-
zési rendszer mellett ugyanakkor megfigyelhető
egy másik tájolási rendszer is, amelyre többféle –
egyelőre nem eldönthető – magyarázat kínálkozik
(pl. többszöri, különböző időszakokban történt ki-
tűzés, amely a korábbihoz képest más igazodási
pontokhoz – városfal, útvonalak – tájolt). Érdemes
ebben az összefüggésben megemlíteni, hogy a vá-
rosfalon belüli és az azon kívüli beépítés tájolási
rendszere, valamint a városfalon kívüli, utat sze-
gélyező, szabályos kitűzést mutató sírkertes beépí-
tettség iránya, ugyancsak némileg eltér egymás-
tól.16 Ez utóbbi esetben az eltérés okaként valószí-
nűbb a már korábban meglévő út nyomvonalát kö-
vető kitűzés.

Az elmúlt kutatási időszakban a polgárváros to-
pográfiájával kapcsolatos új eredmények – szem-
ben a legiótábor és a katonaváros eredményeivel –
kiemelkedőek. Köszönhető ez a térségben zajló na-
gyobb kiterjedésű építési fejlesztéseknek (pl. az
esztergomi vasút felújítása), illetve annak, hogy a
terület egy jelentős része beépítetlen és a jövőben
sem építkezhetnek rajta, így tervásatások végzé-
sére alkalmas.

Jelentős előrelépés történt a város keleti lezárá-
sát jelentő védművek kutatása terén. A védműhöz
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7 KÉRDŐ 2005; az ásatásokról: KINCSEK 2005. 134–153.
8 BESZÉDES 2017. Nemrégiben a Gellérthegy déli oldalán feltárt, ki-

terjedt telep nevével kapcsolatosan nem hagyható figyelmen
kívül egy Budaörsön előkerült feliratos oltár vicus Teuto(–––) el-
nevezése, melyet a kutatás jelenleg a budaörsi vicus–szal azono-
sít: MRÁV–OTTOMÁNYI 2005. 89–90. 

9 NAGY T. 1973. 86; a névvel kapcsolatban még: ANREITER 2001.
32–34.

10 ZSIDI 2007; ZSIDI 2011
11 KÉRDŐ–SCHWEITZER 2010; bővítve és angolul: KÉRDŐ–SCHWEITZER

2014
12 KÉRDŐ–SCHWEITZER 2014. 48. fig. 16.

13 ZSIDI 2004; ZSIDI 2007
14 ZSIDI 2001. 80–83; LASSÁNYI 2007. 112–113; 2008. 65; Korábban –

még a kutatások első fázisában, amikor az árkoknak csak kisebb
része volt ismert – azok kiterjedése és morfológiája alapján fel-
merült az az interpretációs lehetőség, hogy egy korai védmű
része lehetett (ZSIDI 2005. 109.)

15 Simon Bence  előadása „Kora római árkok és utak Aquincum
polgárvárosától keletre” címmel a Fiatal Római koros Régészek
X. konferenciáján, Pápán, 2016-ban. A powerpoint rendelkezésre
bocsátását ezúton is köszönöm.

16 ZSIDI 2014. 92., Abb. 4.



tartozó kiszedett falszakaszok és az azokat kísérő
árok két részlete került elő építési munkákhoz kap-
csolódó feltárások során.17 A polgárváros beépített
területének keleti lezárását régóta igyekezett meg-
határozni a kutatás, mindezidáig sikertelenül. Míg
az északi, nyugati és déli városfalszakaszok nyom-
vonalát a kutatás már viszonylag korán feltérké-
pezte, a keleti lezárás nyomát nem találta. Ennek
oka részben az lehetett, hogy míg a három ismert
védműszakasz többször megújított árkai, falai igen
erőteljes, mondhatni monumentális jelenségek vol-
tak, addig a most előkerült árokszakaszoknak és
kiszedett falszakaszoknak hozzájuk képest sze-
rény a mérete.18 Bár a városfal és a kapcsolódó
védműrészek kialakítása és mérete szakaszonként
változott, a keleti szakasz szerényebb mérete abból
a szempontból is figyelemre méltó, hogy ez a
védműszakasz húzódik éppen az ellenség felőli,
keleti oldalon, ami erős védelmet indokolna. E kö-
rülményre magyarázat lehet talán az, hogy e rend-
szer olyan időszakban határolta le a várost kelet
felől, amikor nem kellett védelmi funkciót ellátnia,
inkább csak a városi terület körülhatárolása játsz-
hatott szerepet létesítésében. 

A polgárváros topográfiai kutatásának másik,
igen jelentős előrelépését a polgárváros nyugati ré-
szének geofizikai felmérése eredményezte. Ennek
a területnek nagy része máig beépítetlen, egyfajta
régészeti rezervátum. Ugyanakkor folyamatosan
fennáll a veszély, hogy a főváros területén belül
üresen és beépítetlenül álló telekre szemet vetnek
beépítési céllal. Ezért, élve egy kínálkozó lehető-
séggel az Osztrák Régészeti Intézet és az Aquin-
cumi Múzeum munkatársai (Stefan Groh, Helga
Sedelmayer, Láng Orsolya és Zsidi Paula) közös
projekt keretében a hozzáférhető helyeken elvé-
gezték a vizsgálatot illetve az eredmények értéke-
lését. Ennek nyomán a polgárváros délnyugati ne-
gyede feltérképezhetővé, s bizonyos következteté-
sek levonására alkalmassá vált.19 Egyértelmű lett,
hogy a két városrész utcahálózatának tájolása egye-
zik, ugyanakkor az átmenő utak közül egyedül a
tradicionális nyomvonalon haladó kelet–nyugati
főút (a „D” utca) nyomvonala folytatólagos. Az ut-
cákkal határolt városszerkezet is kissé más beosz-
tást mutat. Az eredmények tovább erősítették azt a
feltételezést, hogy a vízvezetékkel elválasztott ke-
leti és nyugati városrész topográfiája és városfejlő-
dése nem minden időszakban haladt ugyanazon a

pályán. A geofizikai vizsgálat igazolta továbbá,
hogy a városfalon kívül nyugati irányban is folyta-
tódott a kelet–nyugati, tradí cio ná lis távolsági út
menti, hosszúházakból álló fésűs beépítés. E sza-
kasz egyik pontján végzett próbaásatás során egy
vas szerszám depólelet kíséretében kivételes minő-
ségű, Aquincumban ritka típust képviselő kettős
bronz lámpa egyik fele került elő.20

A délnyugati városrészt, a geofizikai vizsgálatot
kiegészítve, műszeres leletfelderítéssel, fémkereső
alkalmazásával vizsgáltuk át.21 Ennek egyébként
praktikus oka – a tudományos célokon kívül – az
volt, hogy a szabadon álló területen rendszeresen
megjelentek az illegálisan fémkeresővel kutató
műkincsvadászok. Miután a terület nincs múze-
umi funkcióban és használatban, őrzése nem meg-
oldott, a még meglévő, és dokumentálás után a
múzeumba kerülő leletanyag mentését tűztük ki
célul. A több fázisban elvégzett műszeres kutatás
több száz fémleletet eredményezett, túlnyomó
többségük a római időszakból származott. Bár a te-
rület a korábbi mezőgazdasági művelés során
többször mélyszántáson esett át, a felső rétegeket
így bolygatottként tarthatjuk számon, az előkerült
fémanyag mégis beszédes volt. Sok volt a bronz-
öntéshez szolgáló, nyersanyagként már összeda-
rabolt leletek aránya. Ugyancsak meglepően sok
katonai vonatkozású tárgy került elő, elsősorban a
katonai viselet tárgyai, de egy katonai diploma tö-
redékét is jelezte a műszer.22 Fontos leletnek számít
a műszeres leletfelderítés során előkerült mintegy
80 db érem. A statisztikai elemzésük nyomán fel-
rajzolt kép szerint a Flavius kor, valamint Traia-
nus–Hadrianus uralkodásának időszaka kiegyen-
súlyozott érem mennyiséget mutat, majd hirtelen
megnő a forgalom az Antoninusok korában, ami a
Severusok idején még tovább növekedett. Hirtelen
csökkenés állt be a 3. század középső harmadában,
s csak a 4. század elején kerül ismét az enyhe emel-
kedés fázisába az érmek száma. Az éremtábla ér-
telmezése a kutatás kritikus pontja, miután segít-
het a polgárváros felhagyásának pontosabb meg-
határozásában. A statisztikai kép egyik értelme-
zése a 3. század közepe utáni érem mennyiség
csökkenését a településrész felhagyásával magya-
rázza. Ez megerősíti azt a nézetet, miszerint a ve-
szélyeztetett polgárváros lecsökkent számú lakos-
sága elmenekült, vagy a város agglomerációjának
villagazdaságaiban talált biztonságot, esetleg be-
költözhetett a 4. század elején frissen épült ké ső -
római erőd védelmébe. A továbbiakban csak a pol-
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17 LÁNG–LASSÁNYI 2014. 23–26.
18 Ugyanott 26.
19 GROH–LÁNG–SEDLMAYER–ZSIDI 2014
20 LASSÁNYI 2013; RUPNIK 2013

21 LASSÁNYI–ZSIDI 2017; LASSÁNYI–LÁNG–ZSIDI 2017. 73–74.
22 LASSÁNYI 2014



gárváros keleti előterében, a Duna–parti erődök
közelében élt egy kisebb számú népesség.23 A
másik értelmezés szerint a 4. századi érmek stabil
jelenléte – még ha csökkent számban is – utal a te-
rület későbbi használatára, nyilván a korábbinál
korlátozottabb mértékben, esetleg más minőség-
ben. A kérdés eldöntésében a további feltárások se-
gítségünkre lehetnek, bár a polgárváros területén
a késői rétegek folyamatos pusztulásnak voltak ki-
téve, ami jelentős információvesztéssel járt. Min-
den esetre úgy tűnik, hogy a város keleti és nyu-
gati részének kései területhasználata nem feltétle-
nül mutatja ugyanazt a képet. Erre utalhat a két vá-
rosrész eltérő topográfiai adottsága is. Az eltérés
azonban adódhat a két városrész feltártságának el-
térő mértékéből, a nyugati városrész alig kutatott,
míg a keleti városrész szinte teljes felülete – lega-
lább részben, a 2.–3. századi rétegek szintjéig – fel-
tártnak tekinthető. További problémát jelent az is,
hogy a keleti városrész korán megindult, több
mint száz éven át tartó, sokszor extenzív feltárási
módszerei után a modern kutatásnak a késői kor,
egyébként is sérülékenyebb nyomait már esélye
sincs megtalálni. Éppen ezért a késői időszak ku-
tatásában a korábbi feltárások szórványos infor-
mációi is kiemelt jelentőséggel bírnak, azokat a
korszak értékelése során nem szabad figyelmen
kívül hagyni.

A városszerkezet kutatása mellett,24 kísérlet tör-
tént a vizsgált időszakban egyes épületek funkci-
ójának újraértékelésére, így az „A” utca keleti ol-
dalán, a forumtól keletre álló épületegyüttes ese-
tében. Ezt korábban Nagy Tibor a későbbi, már a
coloniához tartozó, az egyébként szűk alapterületű
forum kibővítéséhez tartozó basilicájaként érté-
kelte.25 A korábbi adatok újraértelmezése nyomán
felmerült az épület mansioként való használata,26

ami a forumközeli helyzet szempontjából nem
szokványos épületfunkció a római városok topog-
ráfiájában,27 még akkor is, ha a késői, módosított
alaprajz bizonyos – tulajdonképpen a korábbi épü-
letalapokra építve – a mansiókhoz hasonló alap-
rajzi azonosságokat is mutat. A kérdés eldöntése
további kutatást és elemzéseket igényel.

Egyértelmű azonban a város északnyugati vá-
rosrészében feltárt mozaikos épület megítélése. A

többperiódusú épület egy részének feltárása során
ritka lehet, egy geometrikus díszítésű, polichrom
mozaikpadló került elő. A padló széleit márvány-
lapok keretezték. Az épület mozaikpadlót tartal-
mazó periódusa a 3. század közepére datálható.28

Az épület funkciója és használatának pontos idő-
szaka a leletanyag feldolgozását követően várható.

Nemcsak a városszerkezet, hanem a város korai
településének meghatározása szempontjából fon-
tos ásatássorozat zajlott és tart a mai napig a város
keleti részének északi sávjában, az ún. „peristyl”
ház területén. A korábbi feltárási adatokat és az új
ásatások adatait egyaránt felhasználó módszeres
kutatás a teljes rétegsor 8 építési periódusát külö-
nítette el. Meghatározta a leletanyag és az épületen
belül talált földbemélyített gödrök rendeltetése
alapján, hogy az épületben egy enyvfőző műhely
működött egykor.29 A legalsó rétegek feltárásával
pedig fényt derített a település legkorábbi vicus pe-
riódusára.30 Már Nagy Tibor felhívta a figyelmet
az éppen ebben a városrészben folytatott periódus-
kutatásai során a városrész alatti korai vicus meg-
létére.31 Az új kutatás a kelet-nyugati főutat kísérő
vicus hosszúházas szerkezetét (telekosztását) va-
lamint kiterjedését és periódusait is elkülönítette.

Új kutatás zajlott az ún. „festőház” területén32 és
a polgárváros délkeleti régiójában. Míg a macel -
lum33 és a nagy közfürdő34 korábbi ásatási adatait
és leletanyagát újraértékelve finomodott a polgár-
város kronológiája és topográfiája.

A számos új feltárás és kutatási eredmény elle-
nére sem sikerült egyelőre magyarázatot találni az
aquincumi polgárváros urbanisztikai „rendelle-
nességeire”. Ilyen a város keresztülszelő vízveze-
ték nyomvonala, mely csak néhány ponton en-
gedte a két városrész közötti forgalmat, kapcsola-
tot. Ilyen továbbá a két városrész utcarendszeré-
nek eltérése, mindössze egyetlen, mindkét város-
részen változatlan nyomvonalon haladó útvonal-
lal. Végül egyelőre nincs magyarázat arra, hogy mi
indokolta a nyugati városrész intenzívebb, sarok-
és közbülső tornyokkal erősített védműrendszerét.
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása a kutatás
jövőbeni feladata lesz.

A polgárvároshoz képest a katonaváros kuta-
tása szerényebb keretek között zajlott és ennek
megfelelően kevéssé hozott újabb látványos ered-
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23 A kelet–nyugati út menti forgalommal magyarázza a késő római
érmek jelenlétét a város nyugati oldalán, illetve az egyértelműen
4. századi sírok Duna-parti elhelyezkedése pedig utal a késői
népesség lakhelyére: LASSÁNYI 2013. 29.

24 ZSIDI 2008
25 NAGY T. 1964
26 LÁNG 2013 [2014]
27 SOMMER 2009. 151, Abb. 23.

28 LÁNG 2009
29 LÁNG 2008
30 LÁNG 2013
31 NAGY T. 1964
32 LÁNG 2012
33 LÁNG–NAGY–VÁMOS 2014
34 FÉNYES 2016



ményeket. A terület modernkori beépítettsége kö-
vetkeztében általában csak kis felületen, foghíj be-
építések kapcsán volt lehetőség a kutatásra. Két te-
rület kutatása azonban említésre érdemes ered-
ménnyel járt. A katonaváros délnyugati részében
egy nagyobb kiterjedésű épület került elő, mely-
nek még viszonylag magasan megmaradt felmenő
falait falfestmények fedték, köztük nem egy figu-
rális díszítésű.35 A másik kiemelést érdemlő kuta-
tási helyszín a Hajógyári-sziget volt, annak is a
Nagyszigete, amelyet korábban nem érintett régé-
szeti feltárás. A helytartói palotával éppen szem-
ben fekvő szigetrész feltárása a római kori terület-
használat maradványait eredményezte – a várako-
zásokkal ellentétben – csak igen szerény mérték-
ben. Római kori leletanyag is elsősorban a későbbi
középkori településről került elő.36

A katonaváros topográfiája szempontjából
azonban fontos eredményeket hozott a korábbi
ásatási adatok, leletek újraértékelése, valamint a
szórványos új ásatások feldolgozása. Ezek alapján
körvonalazódott, hogy a katonaváros területéhez
topográfiailag a mai budaújlaki rész, tehát a kato-
nai amfiteátrumtól délre fekvő, egészen a mai
Zsigmond térig terjedő terület is, szervesen hozzá-
tartozott.37

Még kevesebb lehetőség nyílott a kutatásra az
elmúlt tíz év során az aquincumi legiótábor terü-
letén. Miután az 1970–80-as években éppen ez a te-
rület volt a legintenzívebb építési munkák hely-
színe, most itt nem került sor jelentősebb fejleszté-
sekre. Egyetlen helyszín emelkedik ki, az egykori
tábor délkeleti részén végzett feltárás. Itt előkerült
az egyik legénységi kaszárnya kisebb részlete, a
kaszárnyákat nyugatról határoló út egy szakasza,
továbbá mintegy 20 méter hosszan a táborfal belső
oldalán futó út (via sagularis) melletti, észak–déli
irányú szennyvízgyűjtő csatorna.38 Ennek jó álla-
potban megmaradt szakaszát és a csatorna meg-
maradt tisztítóaknáit a felújított épület aulájában
konzerválták és bemutatták.

Egy ókori város képéhez szervesen hozzátartoz-
tak a temetők. Így volt ez Aquincum esetében is.
Mára Aquincum legnagyobb városi temetőinek
helye ismert, miután azonban szinte egyik sem te-
kinthető teljesen feltártnak, kiterjedésük, intenzi-

tásuk még szolgáltathat új adatokat az elkövetke-
zendő feltárások nyomán. A temetőkről ismert je-
lenlegi képhez az elmúlt időszakban a polgárváros
keleti (úgynevezett gázgyári) és déli temetőjének,
valamint a katonaváros északkeleti és nyugati te-
metőinek feltárása járult hozzá legnagyobb mér-
tékben.39

A település topográfiájának kialakítása során a
temetők helyének kijelölését előírások szabályoz-
ták. Fontos szempont volt – hozzá kell tennünk,
hogy elsősorban a város kialakulásának kezdeti
időszakában – a város/település lakott részétől
való távolság, valamint a megközelítést biztosító
út közelsége. Bár a temetők többségének részletes
elemzése még nem történt meg, azok használati
ideje, a leletanyag alapján többnyire megállapít-
ható, a temetkezések topográfiában elfoglalt helye
követhető a kronológiában.40 Kezdetben a kivezető
utak mentén jöttek létre az út menti, sírkertes te-
metkezések, ezekkel párhuzamosan, jelölték ki a
nagy városi temetőket, egyre többet, amelyek a 3.
század elejére már teljesen körbevették a várost,
egyre jobban megközelítve a lakott területeket. A
késő római időszakban a temetkezési rend felbom-
lását jelzik, hogy a sírokat és sírcsoportokat már
rendezetlenül, a felhagyott épületek romjai között
találjuk.

A temetőkkel át is vezetnek bennünket azokra
az új leletekre és eredményekre, amelyek város la-
kóiról és társadalmáról szólnak. Aquincum társa-
dalmának elemzését az összefoglalások elsősorban
a rendelkezésre álló epigráfiai források alapján vé-
gezték. A temetők elemzése kimaradt a sorból.
Nagy Lajos a „Budapest története” 1942. évi köte-
tében a temetők jelentőségét az aquincumi lakos-
ság vallásos életének, a különböző korok temetke-
zési szokásainak megismerése szempontjából
tartja fontosnak. Kiemeli továbbá a mellékletek
fontosságát, melyek az ipar, a kereskedelem és a
mindennapi élet jelenségeit tükrözik.41

Városi környezetben megfigyelhetjük, hogy a
temetkezési hely kijelölése és a sír a temetőn belüli
elhelyezkedése valamint a társadalmi helyzet kö-
zött összefüggés mutatkozik. Ezt mutatják az aqu-
incumi korai temetők főútvonalakat kísérő épített
sírkertjei és díszes síremlékei is. Szép példa erre
katonaváros nyugati temetőjének egyik szakasza,
ahol még a helyben megmaradt sírkertek alapjai és
sírsztélék töredékei kerültek elő. Az egyik sírkert-
ből származó, szép kidolgozású mellkép Titus Cla-
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35 KIRCHHOF 2009. A falfestmények a múzeumba kerültek, de mi-
után az épület falai igen magasan megmaradtak, a beruházás az
előkerült épületmaradványok miatt áttervezésre szorul.

36 HAVAS 2017. 107. Magának a helytartói palotának a kutatása az
időszakban elsősorban a korábbi dokumentumok és leletek új-
raértékelésére terjedt ki: HAVAS 2016.

37 VÁMOS 2017
38 ANDERKÓ–BESZÉDES 2007

39 Összefoglalóan ld. ZSIDI 2014. Taf. I.
40 ZSIDI 2014. Abb. 1.
41 NAGY L. 1942. 464–485.



udius Victor feliratot viseli, aki magas beosztású
katonaként (custos armorum) szolgált.42

A nagy, városi temetők többségének szerkezete
csoportos elrendezést mutat, ahogy azt a legutóbbi
évek nagyfelületű polgárvárosi temetőfeltárásai is
igazolják.43 Ezekben az esetekben a részletes teme-
tőelemzéssel lehetőség nyílik majd nemcsak a te-
metkezések kronológiájának megállapítására, ha -
nem a társadalmon belüli csoportok vagy közös-
ségek temetkezési helyének elkülönítésére is.

A temetőelemzések megtörténtéig azonban el-
sősorban az írott forrásokra kell támaszkodnunk,
ha az aquincumi társadalmat kutatjuk. Az elmúlt
időszak megajándékozott bennünket egy Aquin-
cum esetében nem szokványos írott forrással.
Grant Adamson 2012-ben megjelent publikációja
közli Aurelius Polion papirusra írt magánlevelét.44

Polion Aquincum házilegiójában, a legio II. Adiu -
trixban szolgált, a levél alapján a 3. század elején.
Az Egyiptomból (Tebtynis), egyszerű családból
származó fiú a katonai karrier érdekében hagyta
el szülőföldjét. Levele honvágyról szól, fájlalja,
hogy már a hatodik levelet írja haza, de még egyet
sem kapott otthonról. Ugyanakkor várja, hogy sza-
badságot kapjon a legióparancsnoktól és hazautaz-
hasson. A levélből ítélve Polion nem tartozik a ve-
teránok azon rétegéhez, akik leszerelve helyben
maradnak és Aquincum egyik városi temetőjében
lelik majd végső nyughelyüket. 

Jelentős előrelépést történt a feliratos kőemlé-
kek forráskiadása tekintetében. Megjelent a Tituli
Aquin censes három kötete, Kovács Péter és Szabó
Ádám, valamint Fehér Bence szerkesztésében.45 Az
összegyűjtött forrásanyag kincsesbánya lehet a tár-
sadalomtörténeti kutatások számra. Különös jelen-
tősége lehet a III. kötet aquincumi kézírásos emlé-
keinek, melyek a sírkövek és oltárkövek, építési
feliratok hivatalos és nem egyszer sematikus meg-
fogalmazásaival szemben, általában személyes,
hétköznapi tartalmat közvetítenek, a társadalom
korábban nem észrevehető rétegeinek megnyilvá-
nulásait. Ezen az sem változtat, hogy a közreadó
Fehér Bence megállapítja, hogy „egyelőre nem
tudjuk a kézírást társadalmi szintek szerint értel-
mezni”, a betűkép sokkal inkább az íráshordozó

anyagtól és az írás céljától (pl. bélyegző szignója)
függ.46

A kézírásos emlékek között ki kell emelnünk az
elmúlt évek egyik legszenzációsabb aquincumi le-
letcsoportját, az átoktáblákat. Ezek mindegyike a
polgárváros keleti temetőjéből került elő, egymás-
tól alig néhány száz méterre.47 Az ólomlapokra írt
szövegeket Barta Andrea dolgozza fel és publi-
kálja.48 A három szöveg közül, melyek mindegyike
perek befolyásolására készült varázsszöveg, Aqu-
incum társadalma szempontjából az első tábla kü-
lönösen jelentős.49 E tábla megrendelői között
ugyanis rabszolgák is voltak. Rabszolgák feliratos
anyagon ritkán szerepelnek, velük általában már
csak felszabadított állapotukban találkozunk.
Nagy Tibor, aki a „Budapest történetében” külön
fejezetet szentelt az aquincumi társadalom réteg-
ződésének bemutatásában a rabszolgatartásnak,
azt írja, hogy „Az emlékanyag hézagossága miatt
nem könnyű feladat a rabszolgatartás mértékét és
különböző formáit pontosabban körülhatárol-
nunk.”50 A szóbanforgó átoktábla a 2. század vé-
gére és a 3. század elejére datálható és alátámasztja
a Nagy Tibor által képviselt korábbi kutatásnak az
aquincumi rabszolgatartás familiáris jellegéről
szóló megállapítását.51

Rabszolgákról és felszabadított rabszolgákról
szólva az új eredmények között mindenképpen
meg kell említenünk a társadalmi átrendeződés
egy fontos jogi procedúrájához kapcsolódó tárgyi
emléket és annak mintaszerű feldolgozását. Ezút-
tal a lelőhely nem az ásatási terep, hanem a mú-
zeum raktára volt, ahol egy tárgyválogatás során
egy „verőtőnek” meghatározott súlyos bronztárgy
került elő. A szokatlan tárgyat Havas Zoltán vette
gondozásba, s fejtette meg jelentését, használatát.52

A köralakú, Libertas ábrázolással ellátott pecsétlő,
felirata alapján, amely az adónem megnevezését,
a helyneveket felsoroló listát, és az időpont meg-
határozását tartalmazza, a rabszolga felszabadítás-
sal kapcsolatos jogügylet adófizetésének hitelesí-
tésére szolgálhatott. Aquincum, ahogy a publiká-
ció is rávilágít, feltehetőleg a helytartó jelenléte
miatt, az effajta ügyletek lebonyolítása szempont-
jából ideális helyszín volt.
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46 FEHÉR 2013, 23.
47 Az első átoktáblát Lassányi Gábor tárta fel: TITAQ III 1436, a

másik kettő Zsidi Paula ásatásából származik, előzetes ásatási
jelentés a feltárásról: ZSIDI 2001.

48 BARTA 2015; BARTA 2016; BARTA 2017
49 BARTA–LASSÁNYI 2015
50 NAGY T. 1973. 138–139.
51 NAGY T. 1973. 139.
52 HAVAS 2013

42 ZSIDI 2012
43 A polgárváros keleti (ún. gázgyári) temetőjének több mint 1000

sírja került elő 2005–2015 között, Lassányi Gábor feltárása nyo-
mán (előzetes ásatási jelentések a feltárási éveknek megfelelően
Aquincumi Füzetek köteteiben), a feldolgozás OTKA kutatás
keretében megtörtént, publikációja előkészületben van.

44 ADAMSON 2012
45 TITAQ I–II; TITAQ III



A kis helyzetkép során csak a legfontosabb vagy
a legérdekesebb új kutatási eredményeket érintet-
tük. Sok minden kimaradt, és nemcsak a topográfia
és a társadalom témaköréből. Egyáltalán nem volt
szó például a vallás, a gazdaság területéről. Az
azonban bizonyosan kiderült az eddigiekből, hogy
egy több mint száz éve kutatott római kori város
még tartogat meglepetéseket, a kutatás nem tekint-
hető lezártnak. Mind a terepi ásatásokkal, mind a
múzeum raktáraiban őrzött régi anyagok újraérté-
kelésével időről időre új eredmények születhetnek.

S ezen a ponton érdemes Hampel József gondo-
latait felidézni, aki az aquincumi emlékek feltárá-
sának hajnalán azzal érvelt a hazai régészeti kuta-
tás fellendítése mellett, hogy az antik emlékek fel-
értékelődésének korszakában, a külföldről szár-
mazó, eredeti – görög–római – műtárgyak gyűjté-
sét és bemutatását Magyarország már akkor le-
késte, lemaradt a németek, angolok, franciák mö-
gött. Így nem marad más, csak a magunk, saját
antik örökségének kutatása, bemutatása.
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Aquincum ist seit dem 19. Jh. eine systematisch
erforschte römische Stadt, ihre Topographie und
ihr Sozialbild wurden in den früheren wissen-
schaftlichen Zusammenfassungen von Zeit zu Zeit
immer wieder neu abgebildet. 

Diese Arbeit bietet einen Überblick über die
wichtigsten Ergebnisse der jüngsten archäologi-
schen Ausgrabungen, und informiert über die For-
schungsergebnisse, die das früher abgebildete to-
pographische und soziale Bild an gewissen Punk-
ten modifiziert, oder die früheren Kenntnisse mit
wesentlichen neuen Angaben ergänzt haben.

Wir können nicht jedes neue Ergebnis, das nach
der letzten Zusammenfassung präsentiert worden
ist im Rahmen eines kurzen Artikels vorlegen, wir
wollen nur die wichtigsten neuen Informationen
und ihre Zugänglichkeit in den Publikationen be-
kannt geben.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass ein Teil der
Ergebnisse den archäologischen Grabungen im
Zusammenhang mit neuen Investitionen zu ver-
danken ist, während wir einen anderen Teil deren
durch die Neuverarbeitung früherer Angaben, Do-
kumentationen und Funde gewonnen haben.

Neue topographische Erkenntnisse können sich
in erster Linie durch die Erforschung der Zivilstadt
ergeben.

Die Erforschung des nördlichen Siedlungsban-
des, der östlichen Wehranlagen und des westli-
chen Stadtteils mit neuen Methoden hat zum bes-
seren Kennenlernen der Struktur und der Bauge-
schichte der Stadt beigetragen.

Mithilfe der Forschungen außerhalb der Zivil-
stadt zeichnen sich dabei langsam die Entstehung
des Provinzzentrums und die Entwicklungsdyna-
mik der Stadt ab.

Für die Topographie bietet die neue Quellenaus-
gabe der beschrifteten Denkmale einen neuen Aus-
gangspunkt für die Auswertungen an. Sie können
durch die Untersuchung der großen städtischen
Gräberfelder ergänzt, vervollständigt werden.

Neue Perspektive für das bessere Kennenlernen
der früher weniger bekannten sozialen Schichten
sind durch die Erscheinung neuer spezieller Quel-
lengruppen eröffnet worden, wie die der Fluchta-
feln, die uns den Sklaven von Aquincum näher
bringen, oder der Privatbrief eines Soldaten ägyp-
tischer Herkunft auf Papyrus geschrieben.

In diesem kurzen Lagebild haben wir nur die
wichtigsten und interessantesten neuen For-
schungsergebnisse angesprochen.

Vieles ist weggefallen, und das nicht nur aus
dem Bereich der Topographie und der Gesellschaft.

Wir haben z. B. kein Wort über die Religion, über
die neuen Ergebnisse auf dem Gebiet der Wirtschaft
und der Verarbeitungstechnik geschrieben.

Soviel muss sich aber gezeigt haben, dass die
mehr als seit hundert Jahren erforschte römische
Stadt noch mit weiteren Überraschungen aufwar-
tet, die Forschung kann nicht als abgeschlossen be-
trachtet werden. 

Zu neuen Ergebnissen dürfen von Zeit zu Zeit so-
wohl die Feldgrabungen als auch die Neubewertun-
gen der alten Funde in den Museumsdepots führen.
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* Dieser Beitrag ist die schriftliche Fassung des Vortrages auf der
Sitzung der Gesellschaft für Altertumsgeschichte am 17.Februar
2017. Das Ziel ist die Präsentation eines Lagebildes, das nach
der Erscheinung der „Forschungen in Aquincum” (Forschungen
2003) entstanden ist aufgrund der Publikationen zur Topographie
und Chronologie sowie zur Gesellschaft der Stadt.


