
AZ AQUINCUMI VASEDÉNY LELŐHELYE, LEÍRÁSA
ÉS LELETÖSSZEFÜGGÉSEI

A mai Budapest területén, a III. kerület Bécsi út
mentén húzódó, az ókori Aquincum katonaváro-
sához tartozó temető déli részén, a Bécsi út 46–50.
sz. telkeken Hable Tibor és Patrice Bertin 1998–ban
ásatást folytatott, amelynek során négyperiódusú
lelőhely került elő (1. kép). A II. és III. periódusban
temető volt itt, egy nagyobb sírkert vagy más sír-
építmény mellett mintegy 100 sír került elő. Ezek
között 85 hamvasztásos és 15 csontvázas temetke-
zés volt, az ásatók megfigyelései szerint a két rítus
egymás mellett, egy időben is szokásban volt. A
sírépítmény mellett menő út árkának betöltése
alapján a temető létrejöttét a feltárók a 2. század
legelejére keltezik. Az utat a 3. és még a 4. század-
ban is használták, de a 4. században már csak szór-
ványosan temetkeztek ide.1 Ennek a temetőnek
egyik hamvasztásos sírjából (2. kép), a mai Bécsi út
48. számú telken különleges lelet került elő, egy jó
állapotú vasból készült edény (2/4, 3., 4. kép).2

A lapított gömbtestű edény gyarapodási száma:
Aquincumi Múzeum R 2647/2015. Méretei: ma-
gassága 11,4 cm, peremátmérője 4,6 cm, legna-
gyobb átmérője 11,6 cm, falvastagsága a peremnél
0,3 cm. Töredékes pereme öblösen kiszélesedő, így
a benne tárolt folyadék kiöntése után a maradék
vissza tudott folyni az edénybe. Szájnyílása szűk,
1,1 cm átmérőjű. Nyaka rövid, oldala a nyaktól le-
felé erősen kiszélesedik, legnagyobb átmérőjét a
test alsó harmadában éri el. Alja gömbölyű, közé-
pen kis kúpban végződik. Talpa nincs, az edény
nem áll meg egyenesen. Az analógiák alapján a
perem alatt esetleg két füle volt, amelyek segítsé-
gével láncra lehetett akasztani, de a lelet korrodált
felületén ennek szabad szemmel látható nyoma
nincs. Ehhez hasonló vasedényeket két kovácsolt

félből készítettek, amelyeket az edény legszélesebb
vonalában illesztettek össze.3 Ez a készítési tech-
nika további vizsgálatig az aquincumi edény ese-
tében csak feltételezhető, de nem igazolható.

Az aquincumi vasedény mellett a sírban még a
következő leletek voltak (5.–6. kép). Közvetlenül a
vasedény mellett állt, egy vörösessárga, szemcsés
anyagú, egyfülű korsó, kívül az egykori vörös be-
vonat kevés nyomával. Pereme tölcséresen kihajló,
profilált kiképzésű. A perem alatt háromosztatú,
rövid fül indul, amely az edény testének felső egy-
harmadában tapad az oldalához. A korsó tojásdad
testű, legnagyobb átmérőjét az alsó egyharmadában
éri el. Innen az edény alja felé szűkül, az alj sima,
talpgyűrűszerű kialakítás nélkül. Oldalán a vas-
edény okozta rozsdafolt látszik. Egy csaknem azo-
nos formájú korsót darabokból lehetett összeillesz-
teni, alja hiányzik. Kopott vörös bevonat borítja, a
perem széle nem lekerekített, hanem kissé kihajló.
Mellette egy harmadik, ugyanilyen korsónak
perem, oldal és talptöredékei kerültek elő. Kissé tá-
volabb egy kis szürke, széles szájú, gömbölyded
testű, alja felé összeszűkülő pohár volt a sírban. Eze-
ken kívül előkerült egy vörösessárga, másodlago-
san foltokban szürkére égett, kisméretű, behúzott
peremű tányér, valamint előkerült egy világossárga
anyagú, nyomokban vörösesbarna bevonatos, kerek
olajtartójú, enyhén konkáv discusú, discusában és
vállán reliefes díszítésű, feltételezhetően korongfül-
lel rendelkező, valószínűleg Iványi X. típusú mécses
töredékei. A leletek párhuzamai általánosan ismer-
tek Aquincumban, a Bécsi út menti temetőben ko-
rábban is előkerültek hasonló darabok. Általánosan
a 2. század második felére, 3. század első felére, il-
letve a 3. századra keltezhetőek.4 A vasedény és a
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korsók közelében két felismerhetetlenségig korro-
dált vaslemez töredék, két kampó és két vasszög tö-
redék volt, bár a sírhoz való hozzátartozásuk nem
egyértelmű.

AZ AQUINCUMI VASEDÉNY PÁRHUZAMAI

Az aquincumi vasedény legközelebbi párhuzamai
Intercisából (Dunaújváros) és Ala Novából
(Schwechat) kerültek elő.5 Mindkét edény némileg
kisebb az aquincuminál, 8,5–9 cm körüliek. Az
intercisai darab oldalán odarozsdásodott bronzka-
rika van, ezt tehát láncra lehetett akasztani. Az
intercisai darab sírból került elő, pontosabb kelte-
zése azonban nem ismert. A Schwecháton előke-
rült példány Ana Zora Maspoli tájékoztatása sze-
rint 3. századi hamvasztásos sírból származik.

További vasedény Pannoniában – sajnos nem
szakszerű ásatás során – Vajtán került elő sírból
1935–ben, bár ennek formája némileg eltér. Széles
szájperemét bronzabroncs övezi, a perem alatt két
vasfül indul, amelyek az edény kiszélesedő olda-
lához szív alakú függelékkel kapcsolódnak. Mind-
két fülben bronzkarika van és további bronzlánc-
szemek is előkerültek, így feltételezhető, hogy a
mellette előkerült bronz strigilisszel együtt láncra
volt fűzve. Fülep Ferenc a lelőhelyen, a sírokból
származó leletek vizsgálata alapján a temetkezés
korát a 2. század közepe és a 3. század első évtize-
dei között határozta meg.6

Az aquincumi példánnyal azonos típusú dara-
bot Silvia Mustaţă említ még ismeretlen lelőhelyről
a Römisch–Germanisches Zentralmuseum tulajdo-
nában. Hasonló, de az aquincumitól némileg eltérő
formájú két darab Napocában (Kolozsvár) került
elő, ezek a 3. század első három negyedében lehet-
tek használatban. Ezeken kívül Rottenburgból
származik egy további példány, amely régészeti
összefüggései alapján a 2–3. századra keltezhető.7

Az aquincumi vasedény a sírból mellőle előkerült
többi lelet alapján szintén erre az időszakra keltez-
hető.

Aquincumból még három további vasedényt is-
merünk. Az egyik a Folyamőr utcában került elő

1987–ben a canabae északkeleti részén lévő temető-
ben, 3. századi szarkofágban (7. kép).8 Magassága
10 cm, legnagyobb átmérője 11,7 cm, szájnyílása 3
cm, talpátmérője 5,8 cm, falvastagsága 0,2 cm.
Gömbölyded teste legnagyobb átmérőjét az edény
felső egyharmadában éri el. Szájrésze hiányzik. Jól
láthatóan két kovácsolt félből van összeillesztve
az edény legnagyobb átmérőjében. Az edény ala-
csony, gyűrűs talpa az alsó fél része, azzal együtt
készült. A feltáró a temetkezési rítushoz kapcso-
lódó olaj vagy füstölő tartó edénynek tartja. Kér-
dés, hogy ebben az esetben is lehet–e szó inkább
fürdőolaj tárolására szolgáló edényről? A másik
két edény korsó, illetve kancsó,9 ezek a legújabb
szakirodalomban vízforraló edényként szerepel-
nek.10 Ilyen funkciójú vaskorsó Pannoniában Bri -
ge tióból és Intercisából is ismert.11

INSTRUMENTA BALNEI

A Bécsi úton előkerült aquincumi vasedény pe-
remkiképzése arra utal, hogy benne sűrű folyadé-
kot tárolhattak. Alján nem áll meg függőlegesen,
ezért párhuzamaihoz hasonlóan talán láncra
akasztották. Az ilyen formájú vasedények a kuta-
tók véleménye szerint fürdőolaj tárolására és szál-
lítására szolgáltak. Az olaj egyúttal védte is az
edény belsejét a korróziótól. A rómaiak fürdési
szokásaiban az olajnak nagy szerepe volt. A test
tisztítása ugyanis hagyományosan a görögöktől át-
vett, strigilisnek nevezett görbe vakarókéssel tör-
tént. Emellett használtak dörzskövet és szivacsot
is. Szappant a rómaiak eredetileg nem ismertek.
Idősebb Plinius említi először a sapot, amit a gallok
találtak fel és a haj vörösre festésére szolgált (Plin.
nat. hist. XXVIII, 191). A Kr. u. 2. század híres or-
vosa, Galenos írt először arról, hogy szappannal
mosakodnak ez tehát a Kr. u. 2. század második
felében terjedhetett el. Előtte lúgos hatású hamu-
zsírral értek el tisztító hatást. Ezért a bőr védel-
mére, kiszáradásának megakadályozására növényi
olajokat, továbbá méhviaszt, állati zsiradékot vagy
növényi olajt tartalmazó kenőcsöket alkalmaztak.12

Mindkettőt un guentumnak nevezték.13 Használa-
tuk általános volt a római fürdőkben. Olajjal ken-
ték be testüket testedzés előtt a sportolók. Egy 1.
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5 Az intercisai darabról lásd: RADNÓTI 1957. 191, 218, Nr. 22, Taf.
XXXIX, 11. A Schwechátról előkerült, még publikálatlan edény-
ről Ana Zora Maspoli tájékoztatott, akinek információját ez úton
is köszönöm.

6 FÜLEP 1949. 41–51.
7 MUSTAŢĂ–COCIŞ–VOIŞIAN 2012. 235–239; MUSTAŢĂ 2017. 152–156.

Ugyanitt további három fürdőfelszerelésként használt vasedényt
is említ a szerző, ezek formája azonban már messzebb van az aqu-
incumitól. Egy a Szajnából került elő, egy Bouclansban (Francia-
ország), egy pedig New Yorkban műkincs kereskedelemben tűnt
fel.

8 Ltsz.: Aquincumi Múzeum 98.36.3944. A feltárást közli: SZIRMAI
1988. 30; SZIRMAI 1993. 421.

9 SZIRMAI 1993. 421; BURGER 1984. 72, 28. tábla 18. Ez a kancsó el-
veszett, a másik publikálatlan.

10 MUSTAŢĂ–COCIŞ–VOIŞIAN 2012. 238; MUSTAŢĂ 2017. 153.
11 Brigetióból: BARKÓCZI 1965. 220, Fig. 6/1, Pl. VI/1; Intercisából:

PAULOVICS 1927. 57, 42. kép.
12 WEBER 1996. 161.
13 PASZTHORY 1990. 5; FACSÁDY 2013. 69.



századi orvosi szakíró, Celsus, igaz betegeknek
szóló ajánlása szerint, egészségi állapottól füg-
gően, de általában az izzadás után, a forró fürdő
vétele előtt olajozták, kenőcsözték a fürdőzőt, majd
a fürdési folyamat végén, forró, langyos, végül
hideg vízzel öntötte le magát a beteg, akit aztán jól
ledörzsöltek, szárazra dörgöltek és bekentek
(Celsus II, 17 és I, 4, 2). Galenos arról írt, hogy a tes-
tet fürdés után kell beolajozni a bőr repedezésének
megakadályozására (Galen. de metod. VII, 6 481K).
A test beolajozásnak, kenőccsel történő masszázs-
nak a helye hagyományosan a tepida rium nak neve-
zett langyos hőmérsékletű, középső fürdőhelyiség
volt, de nagyobb fürdőkben erre a célra külön he-
lyiségek is épültek (aleipterion, destricta rium, uncto -
rium). A fürdőkben az olajjal történő bekenést,
masszázst külön személyzet végezte (unc tor, iatra -
leiptes).14 A bőrápoláson kívül a fürdővízhez is ad-
hattak olajt.15 A fürdőkben használt olaj lehetett
egy egyszerű olívaolaj, mandulaolaj, szezámolaj,
de az alapolajt keverhették valamilyen illóolajjal is.
Különösen kedvelték a rózsát (Plin. nat. hist. XIII,
1, 9).16 De előfordult rendkívül drága anyagok
használata is. Például Elagabalus császárról a
Historia Augusta császári életrajzgyűjteményben
feljegyezték, hogy csak olyan vízben fürdött, ami
válogatott növényi olajokkal, pl. nárdussal vagy
sáfránnyal volt illatosítva.17

A fürdőben használt olajt kis edénykékben vit-
ték magukkal a fürdőzők, esetleg kapható volt a
közfürdőkben is. Az olajtartó edények, amelynek
neve ampulla, gutus, aryballos, unguentarium, volt18

bronzból készültek, de formájukat utánozták
üvegből, kerámiából és a kevés számú fennmaradt
példány alapján – amelyek közé az aquincumi
darab is tartozik – vasból is.19 Az olajtartó edényen
kívül a római fürdőfelszerelések (latinul instru men -
ta balnei, utensilia balnei) legfontosabb darabja a
strigilis volt, amelyet nyeles serpenyő vagy csésze

(patera) vagy kancsó is kiegészíthetett.20 A fürdő-
felszerelést a rómaiak gyakran láncra akasztották
és bronz vagy vas kerek, ovális vagy félkör alakú
gyűrűre fűzve vitték magukkal.21

A régészeti leletanyagban nem fellelhető to-
vábbi fürdőfelszerelésekről az ókori leírások és az
ábrázolások tájékoztatnak. Írott források szerint a
rómaiak vittek magukkal törülközőt (linteumot,
sabanumot) is a fürdőbe. A Kr. u. 3. századból több
középkori kódexben, nyolc változatban maradt
fenn egy görög–latin kétnyelvű nyelvtankönyv
(Hermeneumata Pseudodositheana). Ennek egy része
(colloquia) a római nap jellegzetes mozzanatainak
leírását tartalmazza, így szerepel közte a fürdőélet
is. Az egyik változat (Colloquia Monacensia) szerint
a fürdőbe igyekvő vitt magával törülközőket
(sabanat), kétféle strigilist (strigilis facile, strigilis
pedale), ampullát (azaz olajtartó edénykét nyilván
fürdőolajjal) és egyfajta szappant (aphronitrum).22

Wintersdorfból került elő egy sírszobor, amely egy
fürdőbe igyekvő férfit ábrázol. Bal vállán törül-
köző van átvetve, jobb kezében viszi a fürdőfelsze-
relést.23 A fürdőkben részben talán higiéniás okok
miatt, részben azért, hogy a forró fürdőhelyiségek
nem egyenletes, a praefurniumok felett elviselhetet-
len hőmérsékletű padlóin járni tudjanak, fürdőpa-
pucsot (solea balnearis) is használtak. Ennek moza-
ikábrázolása több fürdő bejáratánál fennmaradt,
például Timgadban. Itt a papucs ábrázolása mel-
lett Jó fürdést (BENE LAVA) felirat is szerepel, de
az is előfordul, hogy a többi fürdőfelszerelést, a
strigilist és az olajos edényt is ábrázolták.

FÜRDŐÉLET AQUINCUMBAN

A vizekben bővelkedő Aquincumban a 2. századra
meghonosodtak a rómaiak fürdési szokásai. Az
első római fürdő 1778–ban történt megtalálása óta
mára huszonöt fürdő vált a régészeti ásatások fo-
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14 NIELSEN 1990. 142–143; HEINZ 1993. 7, 17; HEINZ 1996, 2414.
15 Celsus a lázas beteg számára ajánlott ülőfürdőt egy kis olajjal.

Celsus I, III.
16 PASZTHORY 1990. 51, 53; FACSÁDY 2013. 72–74.
17 „Csak drága fürdőolajjal és sáfránnyal illatosított vízben volt

hajlandó fürödni.” „Az éppen használatban lévő fürdőmeden-
céit rózsaolajjal és rózsákkal illatosította és egész háznépével
együtt fürdött, a meleg vizes medencéket nárdusolajjal illatosí-
totta.” Historia Augusta Antoninus Heliogabalus XIX, XXX. ford.
Sipos Flórián.

18 HILGERS 1969. 16, 37–38, 102–103, 298. A modern szakirodalom
a balsa ma rium kifejezést is használja rá: FACSÁDY 2013. 78.

19 A vas olajos edények előképeként szolgáló bronz típus szép pél-
dája a nagylóki kocsisírból előkerült darab: MRÁV 2013. 119,
Abb. 15; 2014, 423–424, 15. kép; MRÁV 2013. 119–120, Abb. 15.
Az olajtartó vasedények részben Isings 61 formájú üveg
aryballosokra hasonlítanak: ISINGS 1957. 78–80. 

20 NIELSEN 1990. 142–143; BIENERT 2007. 230.
21 A vajtai vas olajtartó láncra fűzve strigilis mellett került elő, tehát

valószínűleg egy fürdőfelszerelést alkottak: Fülep 1949, 41–42.
Brigetióból származik egy szett, két strigilis és egy hozzájuk tar-
tozó bronz félkör alakú tartó, amelyeket egykor talán még egy
aryballos is kiegészített: BÓNIS 1968. 34–35, Abb. 12–13. Strigilis
és olaj/kenőcs tartó edény ha nem is láncra fűzve, de egymás
mellett több pannoniai sírban is együtt került elő: Érd: MRÁV
2013. 117–118, Abb. 13–14; MRÁV 2014. 423, 14. kép; Zsámbék:
MRÁV 2013. 120, Abb. 17; MRÁV 2014. 425, 17. kép.

22 GOETZ 1892. 651. A fürdés végén az ifjú strigilisszel ledörzsölteti
magát, majd törülközővel (sabana) megtörülteti a testét. Hason-
lóan a Colloquium Montepessulanumban. Másik változat sze-
rint az ifjú az unctoriumban az olajtartó edényből (gutus) olajjal
bekeneti magát, majd a fürdés végén strigilisszel ledörzsölteti és
törülközővel (sabana) szárazra törülteti magát. DIONISOTTI 1982,
103.

23 HEINZ 1983.



lyamán ismerté. Ezek mellett az egykori fürdési
szokásról a fürdőfelszerelések árulkodnak. Három
bronz strigilist ismerünk. Egy a Flórián téri katonai
nagy fürdőből (Thermae Maiores) került elő, egyet
a polgárváros forumán találtak, egy pedig a Tölgyfa
utcából, feltételezhetően egy javító műhelyből
származik.24 Strigiliseket ábrázoltak is a polgárvá-
rosi nagy lakóházhoz tartozó magánfürdő apody -
teriumá nak padlómozaikján (8. kép).25 A tisztálko-

dáshoz kapcsolódóan fürdőolaj vagy illatszer tá-
rolására szolgáló edények is előkerültek. Pasaréten
1863–ban találtak egy 3.–4. századfordulóra kelte-
zett sírban egy gömbtestű bronz ampullát.26 A Bécsi
úton sírban egy négerfejes bronz balsamarium ke-
rült elő.27 A polgárváros nyugati fürdőjének köze-
léből üveg aryballos töredékét ismerjük. Ezen lele-
tek sorába kapcsolódik a jelen cikkben ismertetett
fürdőolaj tárolására szolgáló vas unguentarium is.
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24 ZSIDI–HÁRSHEGYI–VÁMOS 2009. 150, Kat. Nr. 798, 799, 800; Kaba
1991. 57, 155 96. kép; KÉRDŐ–KOVÁCS 2002. 72–73, 3. kép.

25 ZSIDI 2006. 115.

26 RÓMER 1864. 108, tábla 4., BURGER 1984. 67, Nr. 16, 4. kép 16 és
20. kép; MRÁV 2013. 124–125, Abb. 20; MRÁV 2014. 428, 20. kép
2.

27 FACSÁDY 201., 80–82, 47. kép; FACSÁDY 2014. 157–169.



IRODALOM

BERTIN 1999 BERTIN, P.: Előzetes jelentés a Bécsi úti temető déli részének feltárásáról
III. = Preliminary report on the excavations in the southern sections
of the Bécsi Road cemetery, III. AqFüz 5. (1999), p. 26-36.

BÓNIS 1968 BÓNIS, É.: Emaillierte Palästra-Geräte aus Brigetio. FolArch 19. (1968),
p. 925-58.

BURGER 1984 BURGER A.: Későrómai sírok Aquincumban. BudRég 25. (1984), p. 65-
118.

DIONISOTTI 1982 DIONISOTTI, A. C., From Ausonius schooldays? A schoolbook and its
relatives. JRS 72, 1982, 83-125.

FACSÁDY 2013 R. FACSÁDY A.: „Forma bonum fragile est …” Szépítkezés a római kor-
ban. Budapest, 2013.

FACSÁDY 2014 R. FACSÁDY A.: Antropomorf bronz „balsamarium” Aquincumból. A
bronze anthropomorphic „balsamarium” from Aquincum. ArchÉrt
139. (2014), p. 157-169.

FÜLEP 1949 FÜLEP F.: Római kori kocsitemetkezés Vajtán. ArchÉrt 76. (1949), p. 40-
51.

GOETZ 1892 GOETZ, G. (ed.): Corpus Glossariorum Latinorum 3. Lipsiae, 1892.
(Hermeneumata Pseudodositheana)

HEINZ 1983 HEINZ, W.: Römische Thermen. Badewesen und Badeluxus im Römis-
chen Reich. München, 1983.

HEINZ 1993 HEINZ, W.: Baden, Salben und Heilen in der römischen Antike. Augst,
1993. (Augster Musemhefte, 13.)

HEINZ 1996 HEINZ, W., Antike Balneologie in späthellenistischer und römischer
Zeit. Zur medizinischen Wirkung römischer Bäder. In: HAASE, W. –
TEMPORINI, H., Hrsg., Aufstieg und Niedergang der römischen Welt.
Teil II. 37.3 Berlin–New York 1996, 2411-2434.

HILGERS 1969 HILGERS, W.: Lateinische Gefässnamen. Bezeichnungen, Funktion und
Form. Düsseldorf, 1969.

ISINGS 1957 ISINGS, C.: Roman Glass. Gröningen-Djakarta, 1957.
IVÁNYI 1935 Iványi: A pannoniai mécsesek = Die pannonischen Lampen. Budapest,

1935. Dissertationes Pannonicae, 2/2.)
KABA 1991 KABA M., Thermae Maiores Legionis II. Adiutricis. Budapest, 1991.
KÉRDŐ-KOVÁCS 2002 KÉRDŐ K. – KOVÁCS E.: Kutatások a vízivárosi római tábor vicusának,

illetve a középkori Gézavására (később Felhévíz) területén =
Excavations in the territory of the vicus of the Víziváros Roman fort
and the medieval Gézavására (later Felhévíz). AqFüz 8. (2002), p. 67-
75.

MRÁV 2013 MRÁV, Zs.: Eiserne Klappstühle aus Kaiserzeitlichen Bestattungen der
Einheimischen Elite in Pannonien. ArchÉrt 138. (2013), p. 105-144.

MRÁV 2014 MRÁV Zs.: Összecsukható vasszékek a helyi őslakos elit császárkori te-
metkezéseiből Pannoniában. Szombathely, 2014., p. 411-446. (Firkák, 3.)

MUSTAŢĂ 2017 MUSTAŢĂ, S.: The Roman Metal Vessels from Dacia Porolissensis. Cluj-
Napoca, 2017. (Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum, 12.)

MUSTAŢĂ-COCIŞ-VOIŞIAN 2012 MUSTAŢĂ, S. – COCIŞ, S. – VOIŞIAN, V.: Instrumentum balnei from roman
Napoca : Two iron vessels discovered on the site from Victor Deleu
street. Ephemeris Napocensis 22. (2012), p. 235-251.

NIELSEN 1990 NIELSEN, I.: Thermae et Balnea : The Architecture and Cultural History
of Roman Public Baths. Aarhus, 1990.

PASZTHORY 1990 PASZTHORY, E.: Salben, Schminken und Parfüme im Altertum : Her-
stellungsmethoden und Anwendungsbereiche im östlichen Mediter-
raneum. 1990. (Antike Welt, 21. Sondernummer)

111

FÜRDŐOLAJ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ VASEDÉNY AQUINCUMBÓL



PÓCZY 1956 PÓCZY, K.: Die Töpferwerkstätten von Aquincum. ActaArchHung 7.
(1956), p. 74-136.

RADNÓTI 1957 RADNÓTI, A.: Gefässe, Lampen und Tintenfässer aus Bronze. In: Inter-
cisa 2. R. Alföldi, M., Barkóczi, L., Fitz, J., Póczy, K., Radnóti, A., Sala-
mon, Á., Sági, K., Szilágyi, J., B. Vágó, E. (szerk.) Budapest, 1957.

RÓMER 1864 RÓMER F.: A Buda környékén felásott római sírokról. ArchKözl 4.
(1864), p. 101-124.

SZIRMAI 1988 SZIRMAI K.: 61/2. Budapest III. Folyamőr utca (Szeszgyár területe).
RégFüz (1988), p. 30.

SZIRMAI 1993 SZIRMAI, K.: Eisengefässe in den spätrömischen Aquincumer Gräbern.
In: Bronces y Religion Romana. Actas del XI Congreso International
de Bronces Antiguos. Madrid, mayo-junio 1990. Arce, J., Burkhalter,
F. (cords.). Madrid, 1993., p. 421-427.

TOPÁL 1993 TOPÁL, J.: Roman Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western
Cemetery (Bécsi Road) 1. Budapest, 1993.

TOPÁL 2003 TOPÁL, J.: Roman Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western
Cemetery (Bécsi Road) 2. Budapest, 2003.

WEBER 1996 WEBER, M.: Antike Badekultur. München, 1996.
ZSIDI 2006 ZSIDI P.: Az aquincumi polgárváros. Vezető az aquincumi Múzeum

romkertjében. Budapest, 2006. (Aquincumi Zsebkönyvek, 1.)
ZSIDI-HÁRSHEGYI-VÁMOS 2009 ZSIDI P. – HÁRSHEGYI P. – VÁMOS P. (szerk.): Aquincumi látványraktár

= Visual Store at Aquincum. Budapest, 2009.

A cikkben felhasznált ókori szöveghelyek kiadásai:
Celsus A translation of the eight books of Aul. Corn. Celsus on Medicine.

trans. by G. F. Collier. London, 1840.
Galen. de metod. Galen, Method of medicine. Johnston, I. – Horsley, G. H. R. (ed. and

transl.) Cambridge, 2011.
Historia Augusta Historia Augusta. Császárok története. Debrecen 2003.
Plin. nat. hist. C. Plini Secundi Naturalis Historiae. Vol. 4. Libri XXIII-XXX. Mayhoff,

C. (ed.) Lipsiae, 1897.

FÉNYES GABRIELLA

112



In 1998, an excavation was carried out on 46–50
Bécsi road, Budapest III. by Tibor Hable and
Patrice Bertin. The area belonged to the southern
part of the cemetery stretching along Bécsi road, of
the military town of ancient Aquincum. During the
excavation a four period archeological site was un-
earthed.

During periods II and III a burial site existed in
the area. Beside a larger grave yard or tomb, about
100 graves were unearthed, out of which 85 were
cremations and 15 inhumations. According to the
observations of the excavating archaeologists,
these two burial rites were practiced simultane-
ously. Based on data provided by the fill of the
trench of the road running by the tomb, excavating
archaeologists approximate the establishment of
the cemetery to the very beginning of the 2nd cen-
tury. The road was still in use in the3rd–4th cen-
turies, but burials only took place sparsely in the
4. century.28 From one of the cremation burials of
this cemetery (fig. 2), on today’s 48 Bécsi road, a
special artefact, an iron vessel in a very good con-
dition came to light. It is presumably a so called
unguentarium, a vessel used for containing bathing
oils (fig. 2, 4, 3–4).29

The dimensions of the flattened round shaped
vessel (collection entry registration number:
Aquincum Museum R 2647/2015) are height: 11.4
cm, diameter of the rim: 4.6 cm, largest diameter:
11.6 cm, wall thickness at the rim: 0.3 cm. Its frag-
mented rim widens letting the remaining fluid
flow back to the vessel. Its mouth is tight, only
1,1cm. The neck is short, the side of the vessel
widens rapidly downwards, it reaches its widest
in the bottom third of the height. The bottom is
round, ending up in a cone shape. The vessel does
not have a flat bottom, it cannot stand straight. Ac-
cording to analogies, the vessel might have had
two handles under the rim for hanging on a chain,
but there are no visible signs of these handles on
the corroded surface of our piece. Iron vessels sim-
ilar to this were ended together from two wrought
parts around the widest diameter30. This produc-
tion technique can only be assumed in the case of

the Aquincum vessel, but cannot be proved until
further examinations are carried out.

The closest analogies of the iron vessel from
Aquincum came to light in Intercisa (Pannonia In-
ferior, Dunaújváros, Hungary today) and in Ala
Nova (Pannonia Superior, Schwechat, Austria
today)31 Both vessels are somewhat smaller than
the one of Aquincum, they are about 8,5–9 cm tall.
On the side of the Intercisa piece there is a cor-
roded bronze ring attached for hanging on a chain.
The piece of Intercisa was unearthed from a grave,
no exact dating is known. The one found in
Schwechat has been unearthed from a 3rd century
cremation burial according to information pro-
vided by Ana Zora Maspoli.

In Pannonia a similar iron vessel was found in
Vajta, unfortunately not through professional ex-
cavation, in a grave in 1935. Its shape differs
slightly. Its wide rim is surrounded by a bronze
band, and there are two iron handles launched
from under the rim, that are attached to the body
of the vessel with heart shaped hangers. There are
bronze ring in both hangers, and further bronze
chain links were found, so it is presumable that the
vessel was hung on a chain along with the bronze
strigilis that was found nearby. Ferenc Fülep has
dated the burial to between mid 2nd and the first
decades of the 3rd century.32

A piece of the same type as the Aquincum one
is mentioned from a so far unknown site by Silvia
Mustaţăt hat is owned by Römisch–Germanisches
Zentralmuseum. Similar, but slightly differing
pieces were unearthed in Napoca (Dacia, Cluj–
Napoca, Romania today) that were in use some
when in the first three quarters of the 3rd century.
Beside the above, there is one more piece origi-
nating from Rottenburg that, based on its archae-
ological context, can be dated to the 2nd–3rd cen-
turies.33

Neighbouring the iron vessel of Aquincum in
the grave, the following objects were found: three
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28 BERTIN 1999, 30–35.
29 My collegue Loránd Vass brought my attention to the artefact,

that I would like to thank him hereby.
30 FÜLEP 1949, 42, MUSTAŢĂ 2017, 152–155.

31 About the piece of Intercisa see: RADNÓTI 1957, 191, 218, Nr. 22,
Taf. XXXIX, 11. About the vessel yet unpublished I would like
to thank Ana Zora Maspoli for the information.

32 FÜLEP 1949, 41–51.
33 MUSTAŢĂ–COCIŞ–VOIŞIAN 2012, 235–239; MUSTAŢĂ 2017, 152–156.

In the same articles they mention three other vessels used as
bathing equipment, but the shapes of those are father from the
shape of the Aquincum vessel. One of them came to light from
the Seine, another in Bouclans, France and the third appeared
in antique market in New York.

AN IRON VESSEL FOR CARRYING BATHING OILS
FROM AQUINCUM



jugs made of a reddish yellow material, with one
handle, once having a red coating; a light gray,
roundish, inclined rimmed small beaker; a small
reddish yellow, plate with a tightened rim that was
burnt gray secondarily; and the fragments of a
small oil lamp perhaps of type Iványi X made of a

light yellow material originally having a brownish
red coating (fig. 5–6). These forms are generally
known from Aquincum, analogies were also found
in the Bécsi út cemetery, and can be dated to the
second half of the 2nd century – first half of 3rd
century in general.
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1. kép. Aquincum temetői (a térké-
pen szürkével jelölve) a vasedény
lelőhelyével
Fig 1: The cemeteries of Aquincum
(marked with grey on the map)
with the site of the iron vessel.
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2. kép. A hamvasztásos sír rajza, amelyben a vasedény előkerült
(rajz: Patrice Bertin nyomán Lajtos Tamás)
Fig 2: Drawing of the cremation burial grave, from which the iron
vessel came to light (by Tamás Lajtos, after Patrice Bertin)

3. kép. A fürdőolaj tárolására szolgáló
vasedény
(Fotó: Komjáthy Péter)
Fig. 3. Iron vessel for storing bathing
oil. (Photo by Péter Komjáthy)
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5. kép. A sírból előkerült edények (Fotó: Komjáthy Péter)
Fig. 5. Vessels excavated from the grave. (Photo by Péter Komjáthy)

6. kép. A sírból előkerült mécses töredékei
(Fotó: Komjáthy Péter)
Fig. 6. Fragments of the oil lamp found in the
grave. (Photo by Péter Komjáthy)
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4. kép. A fürdőolaj tárolására szolgáló vasedény (rajz: Lajtos Tamás)
Fig. 4. Iron vessel for storing bathing oil. (by Lajtos Tamás)

7. kép Vasedény a Folyamőr utcából
(fotó: Komjáthy Péter)

8. kép Birkózó jelenetes mozaik a polgárváros
magánfürdőjéből a jobb felső sarokban három
strigilis ábrázolásával. 


