
A  BUDAPESTEN FELTÁRT 
LEGÚJABB RÓMAI ÉPÍTMÉNYEK

Budapest múltjában rendkívül sokat szenvedett, többször elpusztult, 
s ha mindig újra feléledt is, nagyon kevés emléke maradt (különösen a 
középkorból). Ez am a már mintegy 1.200,000 lakosú, forrongó tempera - 
mentumú nagyváros mai formájában és egységes kiterjedésében alig 
70 éves, tehát a világnak a legfiatalabb metropolisa. Azonban hogy 
mennyire alkalmas volt mindig állandó lakóhely céljaira : mutatja, hogy 
területén Krisztus előtt mintegy 2000 esztendővel már nagyobb tele
pülésekről beszélnek a föld alól előkerült emlékek, őskori földalatti verem
lakások, cölöpépítmények nyomai és más települések emlékei a neolith 
kortól, a rézkorszakon, bronzkorszakon, vaskoron, a La Téne kultúrá
ban élő keltákon, a római letelepülésen, népvándorláson keresztül, a 
magyar honfoglalás óta eltelt több mint ezer esztendőn át egészen a 
mai napig.

Az ókorból a rómaiak előtti időből a La Téne-kor harmadik szakasza 
(Kr. e. 50-től) adja a legfontosabb leleteket. Mint érdekességet említem 
meg, hogy az egyik kelta fazekas gyűrűjének a capuai Victoriát ábrázoló 
gemma-díszét használja mester jegyként. A  művelt kelta népet a rómaiak 
békésen hódoltatják, még a település nevét is á tvesz ik : Ak-ink=  
Acinco— Aquincum — s megkezdődik a második városalapítás. Ennek 
időpontjára nézve a legközelebbi múltig tévedésben voltak a legnagyobb 
tudósok, — maga Mommsen is, — akik általában Traianus császár 
uralkodásának idejére tették a Duna vonalának megszállását, holott
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egynehány éve egy általunk kiásott feliratos kő hitelessé teszi Augustus 
császár végrendeletének eddig bizonyos kétkedéssel fogadott azon 
szavait, hogy ő tolta ki a birodalom limesét a Duna vonaláig, melynek 
éppen ezen a pontján adódik az a hadászatilag éppen úgy, mint természeti 
szépség és az emberi életlehetőségek szempontjából olyan fontos adottság, 
hogy az északról lehúzódó hegység utolsó nyúlványának lábánál folyik a 
művelt Európa legnagyobb (délről ma már idáig bizonyos tengeri hajókkal 
is hajózható) folyója, s annak balpartján dél és kelet felé a beláthatatlan 
és termékeny nagy magyar Alföld terül el. Ez a fekvés teszi Budapest 
helyét a különböző kultúrák transitó állomásává Nyugat és Kelet között. 
Egyébként az említett feliratos kő egyik megszálló lovascsapatról emlé
kezik meg, melynek parancsnoka Caius Calpurnius Aviola volt, akit 
később Nero mint összeesküvőt ki végeztetett.

Lévén a Duna a határ a barbárok felé, annak jobb (déli és nyugati) 
partját végvárakkal, helyőrségekkel erősítették meg. A  rómaiak fejlett 
stratégiai tudása és tapasztalatai mellett természetes azonban, hogy a 
túlsó oldalon, a Duna balpartján is megtaláljuk a minden részletre 
kiterjedő katonai gondoskodás nyomait ; így Budapest belvárosának 
szívében csak a 30-as évek elején tártuk fel a Diocletianus által Kr. u. 
294-ben felépített és mai földalatti romjaiban is 3 m 40 cm széles falakkal 
büszkélkedő Castrumot, mely a Gellért-heggyel szemben a révátkelésnek 
a mai értelemben vett erős hídfőjeként szolgált.

A főtelepülés azonban természetesen megmaradt a Duna déli és 
nyugati partján.

Aquincum Hadrianus alatt municipium, Septimius Severus alatt 
colonia lett.

A városban nagyméretű lakóházakat, a környező erdőkben, hegyek
ben szép villákat építenek a római kultúra idekerült reprezentánsai. 
A rendkívül nagyszámú sírlelet tanúskodik gazdagságukról.

A kereszténység itt elég későn, csak a negyedik század második 
felében győz az Olympus istenei fölött, s a gót betörés 378-ban már 
végét jelenti a virágzó római kultúrának. Lassankint elpusztul Aquincum 
mindkét része, a büszke katonaváros és a lenézett polgárváros egyaránt, 
és csak majdnem két évezred múltán becsüli meg méltó módon annak 
romjait az a magyar nemzet, melyet átitatott a római kultúra értékelése, 
s mely még egy évszázaddal ezelőtt is a latin nyelvet használta hivatalos 
nyelvként.

Nézzünk vissza azonban most még abba az időbe, mikor itt virágzó 
élet folyt, ami természetes, mert a helyőrség építkezéseiben és erős 
karjának védelmében bízva nem csupán a polgári kormányzat tisztviselői
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telepedtek itt meg a régi lakosság mellett, hanem ez a kis emporium 
Észak és Dél, főleg pedig Kelet és Nyugat között kereskedelmi központtá 
fejlődött. A  birodalom minden részéből megtelepedő kereskedők meg
gazdagodva átveszik a római kultúra és civilizáció minden vívmányát, 
hogy kellemessé tegyék életüket, s hogy kevésbbé érezzék azt a lenézést, 
mellyel a katonaság irántuk viseltetett. Gondoskodni kívánnak köz
épületekeiken, fürdőiken kívül szórakozásukról is és az északi, polgár
városban egy gazdag szír kereskedő : Aurelius Zosimus felépíti az amphi- 
theatrumot. Ezt persze nem nézheti tétlenül az itáliai nemes római kultúra 
letéteményese, a büszke helyőrség : a legio I I . adiutrix is felépíti a magáét, 
több mint kétszer akkora befogadóképpességgel.

Erről a második aquincumi amphitheatrumról szeretnék most első
sorban beszámolni, amelynek romjait 1935-től 1940-ig tárta fel Budapest 
Székesfőváros Régészeti Intézete, s ezáltal véget vetett egy hosszú tudo
mányos vitának.

A mai Budapest III. kerületében, a régi Óbudán sokaknak figyelmét 
magára vonta egy Királyhegy nevű dombocska, melyet körcikkely, 
jobbanmondva ellipsziscikkelyszerű elhelyezésben, egy központ felé 
törekvő jelentéktelen és elhanyagolt, — de téglán kívül nagyrészt kitűnő 
édesvízi mészkőből épült szegényes házacskák borítottak. (I. kép). Kétféle 
vélemény merült fel. Az egyik az (amire a Királyhegy elnevezése is okot 
adott), hogy itt egy jelentősebb középkori épület (esetleg egy királynő vára) 
romjainak felhasználásával építkeztek, — s ez a vélemény volt az általá
nosabb — a másik nézet szerint egy római körszínház maradványai 
feküsznek az ócska házak alatt. Ezt a véleményét fejezte ki a X VIII. 
század elején Richard Pococke angol utazó útleírásában. Sokkal nagyobb 
fontosságot tulajdonítottak gróf Marsigli Alajos Ferdinánd bolognai 
származású katonai mérnök, természetbúvár és földrajzíró «Danubius 
Pannonico — Mysicus» című (6 nagy folio kötetben 1726-ban Amsterdam
ban kiadott) művének, amelyben Aquincum területén állott két castrum- 
ról tesz említést, amelyeknek egyikét ezen a helyen rajzolta be térképébe. 
Lehet, hogy Pococke, aki néhány évvel Marsigli művének megjelenése 
után járt itt, ismerte ennek az igen művelt és főleg antik emlékekkel 
foglalkozó férfiúnak a véleményét és annak alapján megindulva hibázott 
rá az amphitheatrum gondolatára. A X IX . század elején a magyar Németh 
Sándor az, aki már határozott formában — elsőként — fejezi ki azt az 
elgondolását, hogy az elliptikus Király hegy római amphitheatrumot rejt 
magában. Németh azonban bármilyen lelkes kutató volt is, megállapí
tásait nem tudta komoly tudományossággal, megnyugtatólag megala
pozni. íg y  tehát elfogadták Theodor Mommsennek azt a véleményét,
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hogy Aquincumban nem állhatott két amphitheatrum, amire Rómán 
kívül nincsen példa. Az aquincumi polgári amphitheatrumot feltáró Torma 
Károly is inkább színházat, theatrumot képzel ezen a helyen. Csak egy 
volt biztos : a római alapok, amelyeket egyes kisebb ásatások, kutatások 
is igazoltak.

Volt azután olyan vélemény is, amely római romokra épült közép
kori épület maradványait remélte felszínre hozhatni a Király hegyen.

Az 1925. évben Carnuntumban, Pozsony közelében, a mai PetronelJ 
község mellett (Aquincumtól légvonalban alig 165 km-nyire) sikerült az 
egykori római telep második amphitheatrumát feltárni, meg volt tehát az 
eddig tagadásba vont praecedens, Vetera castrán (Xanten) kívül itt is. 
Ugyanabban az évben, a mi Királydombunkon végzett próbaásatások 
6 m mélységben rátaláltak az amphitheatrum kétségtelen nyomaira. 
Mindez azonban még mindig nem oszlatta el teljesen a kételyeket.

Szerencsére a városszabályozási tervekben ez a terület nyilvános 
park részére volt fenntartva, így tehát nem volt komolyabb akadálya a 
munkálatok folytatásának, — a város vezetősége kisajátította az egész 
területet, s végre 1935-ben megindulhatott a lebontott sok kis ház 
helyén a szakszerű feltárási munka, amely már első szakaszában jelen
tős eredményekre vezetett, amennyiben majdnem 2I/2 m — tehát szokat
lan — vastagságú, két-három méter magasan megmaradt és nyerskő
burkolatával impozánsan ható, hatalmas méretű falakat találtunk. 
1936-ban összefüggően, minden megszakítás nélkül napfényre került a 
külső körfalnak egy nagyobb, támpillérekkel és bejáratokkal tagolt 
szakasza, amelyektől sugárirányú támfalak húzódnak befelé, páholyszerű 
beosztásban; 1937-ben a 100 m hosszú külső körfal eléri az egyik főkapu 
nyílást.

A kibontakozó alaprajzban (2. kép) megkaptuk az aréna és az egész 
építmény legfontosabb méreteit, — melyeket akkor őoxgo-re, illetőleg az 
átlagosan 25 méter szélesnek gondolt nézőtérrel együtt 90 x  120 méterre 
becsültünk.

1940-től kezdődőleg mind gyorsabb ütemben folyt a meglehetősen 
nehéz munka, melynek jellemzésére elég talán annyit mondanom, hogy 
majdnem 50,000 köbméter földet kellett megmozgatnunk s elhordat- 
nunk az ásatások területéről (3. kép).

1940 végén már teljesen áttekinthetőleg kiásva elébünk tárulnak a 
körszínház érdekes romjai. Megtörténik azoknak pontos felvétele, aminek 
alapján még jelentősebbé válik amphitheatrumunk, mint ahogy gondoltuk. 
A polgári körszínház 6000 néző befogadására alkalmas 3200 négyzetméter 
területével szemben ide körülbelül 13,000 ember fért be a 6600 négyzet
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méter kiterjedésű területre. Az egész építmény hossztengelye 13184 
méter, kereszttengelye 108 42, illetőleg az arénában 89 5̂9 és 66' 11. 
Olyan méretek, melyek az ismert, mintegy 80 római amphitheatrum 
között előkelő rangsort biztosítanak n e k i: az első 30 között.

Az építmény főtengelyének iránya megközelítőleg északkelet-dél
nyugat. Szabálytalan mandulaalakú, a hosszoldalakon nyomott, a főten
gely két pólusán kissé hegyesedő ellipszis. Ha ennek okát keressük, 
nagyon egyszerű a magyarázat : az építkezésnél a terepen egy teknő- 
alakú mélyedést találtak, melyet természetes dombocskák vettek körül. 
Valószínűleg ezt a természetes adottságot használták fel és építették 
körül a legio II. adiutrix ügyes szakemberei. A  már magában is ellipszis
alakú mélyedést körülvevő enyhén emelkedő dombokat nagyobb föld
munka nélkül tudták céljuk szolgálatába állítani, s az egyengetésnél 
mégis feleslegessé váló földtömeg a nézőtér építésénél felhasználható volt. 
Ezt azért hangsúlyozom, mert ez egyike ama jellemvonásoknak, melyekről 
a római körszínházaknak azt a csoportját lehet felismerni, melyeket a 
régészet földamphitheatrumoknak nevez. De megvannak az aquincumi 
katonai amphitheatrum esetében az effajta építkezéseknek a többi jelleg
zetességei is, így elsősorban az, hogy alacsony a nézőtér, nem emelkedik 
több emelet magasságra. Ezáltal a cavea külső homlokzata nyomottá, 
az egész építmény kissé lapossá válik. Talán a hellyel való takarékos
kodáson kívül, ez az építménynek esztétikai szempontból nem kifo
gástalan külső megjelenése okozza azt, hogy földamphitheatrumot nem 
szívesen építettek s ilyeneket a római birodalom területén csak keveset 
ismerünk. A  mi esetünkben ahhoz, hogy éppen ezt az építési formát 
választották, hozzájárulhatott még a Duna közelsége, mely aránylag 
kis mélységben már talajvizet eredményez, s így az emeletes épít
kezésnél elengedhetetlen erősebb és mélyebbre menő alapozás nehezebb és 
drágább lett volna.

A  már említett Carnuntum úgyszintén Sarmizegethusa körszínházai 
szintén földamphitheatrumok. Itáliában a legismertebb földamphitheatru
mot Pompeiben láthatjuk. Ennél is hasonló terepviszonyokat találunk, 
mint aminőkről előbb szólottam : az aréna természetes mélyedésben 
fekszik, míg az építmény külső körülvevő fala jóval magasabb, már az 
alapozás kezdőpontján is.

A  nézőteret a középen kétfelé vágó hosszúsági tengely két végén 
voltak a főbejáratok; maga a porta principális az északi részen. Sajnos2 
a szokásos diadalkaput a környéken sehol sem találták fel. A két főbejárat 
között jobbra és balra 12— 12 patkó-, illetőleg sarkantyúalakú cuneus- 
rész van beépítve, ezek mindegyike enyhén egymáshoz közeledő két-két
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oldalfalból áll, melyek a külső körfal megfelelő részével vannak szögletes 
U-betű alakban lezárva (1_|); a külső támfal adja meg a sarkantyú nyúl
ványt. Mindezek a falak 2Va méter vastagok, tehát biztos és hatalmas 
alapépítményt nyújtanak földdel kitöltve a nézőtér számára, egyszersmind 
pedig felfogják a kitöltő föld nyomását. Ugyanezekre a falakra és a közöt
tük levő erősen ledöngölt kitöltő földtömegre nehezedtek az ülősorok, 
a maenium-ok. Tekintettel arra, hogy a feltárás alkalmával sehol sem 
kerültek ki a földből a másutt használatos kőlapok, azt kell feltételeznünk, 
hogy anphitheatrumunkban a sedile (ülőhelyek) faanyagból készültek, 
melyek a sokévszázados betemetettség idején teljesen szétkorhadtak. 
Az egyes így beépített részek között boltozott mellékbejáratok voltak. 
Kétségtelen, hogy ezek mind használatban voltak, mert a közlekedés 
megoldását igen fontosnak tekintették. A  cuneus sarkantyúfalai a cavea- 
nak csupán felerészéig húzódtak, így azok végződésétől az arénát körül
vevő pódiumig szabadon maradó területen egy körfolyosó épült, melybe 
a főbejáratok oldalfalaiból kiinduló lépcsők vezettek ; ebből nyíltak a 
keresztfolyosók, melyeken a második — a legfelső — emeletre lehetett 
jutni. Ennek körfolyosóját mellvédfal vette körül. A nézőtér lépcsőzetesen 
emelkedő ülősorai már a terepalakulat folytán is meglehetős magasan — 
mintegy 3 méternyire — kezdődtek az aréna szintje felett. A  már említett 
mellékbejáratok nagy mértékben segítették a gyors közlekedést, úgy
hogy a 12— 13 ezer néző a legrövidebb idő alatt elhagyhatta a nézőteret, 
amire az itteni klíma mellett szükség is volt, mert hirtelen jött esők, 
nyári viharok ellen a nézőtér is úgyszólván teljesen védtelenül állott. 
Legfeljebb valaminő védő ponyvát lehetett talán szükség esetén elhe
lyezni, bár a feltárás alkalmával semminemű tartószerkezet nyomát 
nem találtuk. Általában azt kell feltételeznünk, hogy az amphitheatrum 
építkezése alkalmával takarékoskodni kellett, s bár alapos munkát 
végeztek, de minden felesleges luxustól tartózkodtak. Így biztosnak 
látszik, hogy semmi szobrászati vagy más egyéb díszítő elemet nem alkal
maztak, mert akkor annak legalább is töredékeire kellett volna bukkan
nunk az ásatások folyamán. Sem a megmaradt épületrészekben, sem pedig 
általában a feltárás folyamán napfényre került több mint másfélezer 
köbméternyi kőanyagban olyan köveket sem találhatunk, melyek akár 
csak architektonikus profilozásra is mutatnának. Viszont minden okunk 
megvan feltételezni, hogy maga az építkezés, a lehető legprecízebb és 
legbiztonságosabban praktikus volt, majdnem azt a modern építkezést jel
lemző kifejezést merném alkalmazni, hogy a «Sachlichkeit» szabályainak 
teljes betartásával dolgoztak. Lehet azonban az is, hogy a díszítést későbbi 
időre hagyták, sőt merült fel olyan gondolat is, hogy még az eredeti
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terv szerint megindult építkezés sem fejeződött be teljesen. Ez lenne az 
egyik magyarázata annak a különös ténynek, hogy a nézőtéren váltakozó 
cuneus-falaknak külső részén, ahol a mellékbejáratok nyílnak, azok 
megindulásában a folyosó oldalfalai nem merőlegesek, hanem a falakat 
alkotó kősorok felfelé lépcsőzetesen egy-egy kőszélességgel visszaugranak. 
Ez az alul elvágott ¥  betű keresztmetszetű folyosó egészen a sarkantyú
falak kezdőpontjáig tart, ahol viszont a folyosó további részének bebolto- 
zása kezdődött. Ezt a római architektúrában teljesen szokatlan, sőt 
ismeretlen megoldását az amphitheatrum külső homlokzatának, magya
rázni nem igen tudjuk s így merült fel az a gondolat, hogy az építkezést 
a katonai mérnökök, vagy külső körülmények kényszerítő hatása alatt, 
vagy pedig tervszerűen nem fejezték be teljesen, — a folyosóknak vég
leges kiépítését későbbi időkre hagyva. Az is vezethette a tervezőt, aki 
talán «modern» építész v o lt: hogy mindenáron újat produkáljon, s az 
volt az elgondolása, hogy így a mellékbejáratok impozánsabban fognak 
hatni. Mindez azonban csak találgatás, mert nyomokat sehol sem talál
tunk, s véleményem szerint egyik magyarázat sem állja meg a helyét, 
más jobbal pótolni azonban nem tudom.

A feltárás után is tulajdonképpen, sajnos, csupán teljes alaprajzot 
kaptunk, de a falak már néhány méter magasságban megszűnnek. 
(A természetes romláson kívül, a kőanyagnak későbbi korokban építési 
célokra való felhasználása az ok.) Még legépebb az északnyugati cikkely. 
Az északkeleti és délnyugati cikkelyekben a falaknak külső burkolása is 
hiányzik, melyek mint wpus incertum» két sor, nagyban egészben függő
leges és vízszintes fugázással egyberakott Budapest-környékről származó, 
jó minőségű mészkő között oltott mészbe öntött falazással készültek, 
így adva ki a már említett 21/2 m vastagságot. Ez a falvastagság indokolat
lannak látszik, pedig, hogy mennyire szükséges az általa alkotott sar
kantyúkba döngölt földtömeg fixirozására : igazolják a még így is kibil
lent és megrepedt falszakaszok.

Mint már említettem, a nézőtér faltömegeit a szabályosan ismétlődő 
sarkantyúfalak és mellékbejáratok ritmikus egymásutánja adja meg : 
mind a négy cikkelyben 6— 6. A sugárszerűen befelé törekvő falak azon
ban csak a két főbejáratnál, valamint a kereszttengelynél húzódnak 
egészen a pódiumig, — a nézőtér mellvédfaláig (4. kép). Itt a szintén már 
ismertetett körfolyosó után kezdődtek a döngölt földre s azt körülzáró 
falakra erősített deszka-pad ülések, melyeket csak a főbejárók szakítot 
tak meg. Egyébként a sorok megszakítás nélkül futottak körbe s min
denünnen jól lehetett látni, már az első sorokból is, hiszen azok több 
mint három méter magasságban voltak az aréna szintje fölött.
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Szóltam már arról, hogy aránylag kevés földamphitheatrumot isme
rünk s azok is meglehetősen rossz állapotban maradtak fönn. Ez az oka 
annak, hogy az aquincumi katonai körszínházról beszélve, az épen meg
maradt alapok leírásán kívül a vertikális épületrészeknél — analógiák hiá
nyában— találgatásokra vagyunk utalva. Biztosra vehetjük azonban, hogy 
amíg az ismert nagy amphitheatrumok nézőtere három részre oszlott (cavea 
summa, média et infima) 2 osztófolyosóval, addig ebben az esetben: 
átlagos 20 méteres szélesség mellett csupán az első és utolsó részről lehet 
szó, egy praecinctió-wal, melybe a mellékbejárók lépcsőin lehetett jutni. 
Ez a megoldás arra mutat, hogy az amphitheatrum tervezőjének nem csak 
a praktikus szempontokra volt kellő figyelme, de eléggé szellemes és 
tehetséges építész volt ahhoz is, hogy a feljáratoknak a hasonló épít
ményeknél megszokott megoldása : lépcsőházaknak kívülről, toldalék- 
építkezésképen való hozzáragasztása helyett, azt merném mondani, hogy 
megfelelőbb, logikusabb és építészetileg egységesebb, egyszerűbb meg
oldást hozzon, a forgalom lebonyolításának kívánalmát mindenkor nagy 
mértékben tartva szem előtt. Részben ez a magyarázata annak, hogy a 
cuneus-falak a nézőtér közepéig tartottak, bizonyára beboltozottan a 
lépcsők felett.

Névszerint nem tudjuk, hogy ki volt a katonai mérnök, aki kör- 
színházunkat tervezte, de hogy remekelt, az kétségtelen ; ezt a megoldást 
máshol nem találjuk meg sehol. Valóban sajnálatos tehát, hogy a felépít
mény nem maradt meg, — lehet, hogy olyan unikummá vált volna, mint 
az alig egy évtizede a polgárváros tűzoltólaktanyájának romjaiban fel
talált orgona.

Térjünk át azonban az aréna leírására, melynél már kevésbbé 
vagyunk fantáziára vagy tapogatódzásra utalva, — igaz, hogy nincs is 
róla sok mondanivalónk. Méreteit már előbb közöltem, most csak egy 
különösen érdekes adatot kívánok kiem elni: az egész teret a középen, 
szabályos keresztalakban átvágó csatornarendszert (5. kép), mely cirka 2 % 
méter széles árkával a két főbejáratot s reá merőlegesen a középtengely két 
végét kötötte össze, a középen egy nagyméretű, — körülbelül 6 méter 
mély és körülbelül 8I/2x g I/2 méter kiterjedésű téglalapalakú elpárolog
tatóval. Ez az egyetlen hely, hol faragott kőoszlopokat találtunk, melyek 
az emésztőgödör valószínűleg nagy kőlapokból álló födémét tartották 
(6. kép). A  csatornák, s maga a párologtató is, teljesen ki volt falazva. 
Sajnos, a borítólapokból egyetlenegy sem maradt. Annál jobban megörül
tünk az előbb említett szépen faragott kőoszlopoknak, melyekből néhány 
darabot sikerült, habár feldöntve, de in situ feltalálni s amelyekkel azt 
bizonyítjuk, hogy a csatorna építője a legszebb hasonlócélú római szer
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kezetekhez méltó építményt alkotott. Önként kínálkozik az összehasonlítás 
Puzzoli (Puteoli) amphitheatrumának csatornarendszerével. A  párolog
tató falának és a födémtartó oszlopoknak alapja a kavicsréteg közötti 
iszaprétegbe helyezkedett. Ez az emésztőszerkezet nagyobb víztömegeket 
is aránylag gyorsan tudott levezetni. Legalább is erre mutat az, hogy a 
feltárás után próbaképpen leásott néhány széles átmérőjű betoncsövön 
keresztül a gödröt rövid idő alatt ki lehetett szárítani. Maga a gödör a 
mai utca szintje alatt, — ami anakidején körülbelül a nézőtér fél
szakasza magasságának felelhetett meg — mintegy n  méter mélységbe 
nyúlik le.

A  száraz porondon megtartott ember- és állatviadalok is természe
tesen napirenden voltak, s az aréna teljes kiszárítását, a szennyvizek 
levezetését szolgálta a nézőtér mellvédfala mentén körülfutó keskenyebb : 
mintegy 40 centiméteres nyitott csatorna, mely a főbejáratnál érintkezett 
a nagy födött csatornával.

Mint már említettem, a főbejáratok a főtengely két végében voltak, 
míg a főtengelyre merőleges melléktengely végződésében a bejáratokhoz 
hasonló építészeti megoldású részek carcerekké voltak kiképezve, a viada
loknál és mutatványoknál szükséges állatok elhelyezésére (7. kép). 
Az oldalfalak jól faragott, de, sajnos, puhább kőanyagból épültek, 
melyeket felül úgynevezett halszálkakötésű boltozat (opus spicatum) 
fedett. Maga a carcer két részből állott, a külső fülke a homlokzat 
felé talán el volt falazva, a belső fülke az aréna felé erős kapuzattal 
volt ellátva. A falakon megmaradt nyomok azt mutatják, hogy ennek 
a belső fülkének terrazzo-burkolatos padlózata az arénát elzáró fenn
maradt küszöbkőig erősen lejtett. A  külső fülke kapuján vagy rácsos 
ablakán átt hegyes és tüzes rudakkal izgatták a bezárt állatokat az 
arénába nyomulásra és ezt a célt szolgálta a belső fülke padlózatának 
meredek volta is.

A  két carceren kívül még öt cella nyílt a nézőtér felé, melyek közül 
négynek azonban csupán az aréna felé volt kapuja vagy nyílása (8. kép). 
Ezek az átlós tengelyekben, — a főbejáratoktól 25— 30 méternyire voltak 
elhelyezve. Hogy milyen célt szolgáltak a maguk kicsiségében : méretük 
circa 3 I/2X 2 1/2 méter volt — azt nehéz megállapítani, annál is inkább, 
mert a külső falrészeknél használt jóminőségű édesvízi mészkő helyett 
ezek rosszabb, puha mészkőből épültek, s majdnem teljesen szétmállottak. 
Bizonyos azonban, hogy a cella-falak pompeji vörössel voltak festve. 
Nem valószínű, hogy szentélyként használták volna őket s nem osztom 
azt a felmerült nézetet sem, hogy az amphitheatrum karbantartásához és 
a játékok rendezéséhez szükséges eszközök tárolására szolgáltak volna.
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Véleményem szerint inkább a bemutatásokon résztvevő gladiátorok és 
más szereplők öltöző, pihenő helyiségei lehettek.

Az ötödik, valamivel nagyobb (3 x 5  méteres) fülke célja és elhelyezése, 
mint más hasonló amphitheatrumnál: itt is egészen különleges. K ét bejá
rata volt, egyik az északi főkapu nyílásának oldalába torkolt, a másik 
pedig az aréna mellvédfalából a porondra. Ez a Porta Libitina lehetett, 
a viadalokban leölt vadállatok és életüket vesztett gladiátorok holttes
tének eltávolítására.

Hátra volna még amphitheatrumunk korának megállapítása. Erre 
vonatkozólag csak többé-kevésbbé hiteltérdemlő feltételezésekre vagyunk 
utalva, melyek közül legfontosabb az, hogy már évekkel az amphitheatrum 
feltárása előtt, annak helyétől nem messzire, az északi kapu irányában 
egy feliratos követ találtunk, mely kétségtelenül valamely középület 
(kaszárnya, templom, fürdő stb.) vagy emlékmű felajánlására vonatkozik : 
talán éppen azon a diadalkapun volt elhelyezve, melyet ezen a környéken 
feltételeztünk, de melyet nem sikerült feltalálnunk.

Ennek felirata eléggé pontos időjelzéssel van ellátva, amennyiben 
Antoninus Pius negyedik konzulságára h ivatkozik; s hangzik teljes 
szövegében a következőképpen : IMP (eratori) CAESARI T IT  (o) A ELIO  
HADRIANO ANTO (n) INO AUG (usto) PIO P(atri) P(atriae) CO (n)- 
S (üli) I l i i  LEG(io) II ADI (utrix) P(ia) F(idelis)

Már pedig tudjuk azt, hogy a 86-ban született uralkodó, akit Hadria
nus császár örökbefogadott, s akit veje, Marcus Aurelius követett, 
138-tól 161-ig uralkodott. Azt is tudjuk, hogy éppen ebben az időben 
nagyobb építkezési és városrendezési tevékenység volt Aquincumban, 
ha tehát nem előbb, úgy ezidőtájt kellett az amphitheatrumnak is épülni. 
Hozzájárul még feltételezésünkhöz az is, hogy háborús idők voltak vár
hatók, melyeknek folyamán a II. segédlégióra is fontos szerep vár, amit 
Rómában előre láttak az államférfiak. Minden okuk megvolt tehát arra, 
hogy ennek a csapatnak kedvezzenek, azt hálára, ragaszkodásra indítsák, 
amire egyik legjobb módnak kínálkozott a apanem» mellé «circenses»-1 
is adni. Tényleg nem sokkal Antoninus Pius halála után Marcus Aurelius 
alatt megindul a germán-szarmata háború, melyből az aquincumi hely
őrség ki is veszi a részét több évtizeden keresztül. A  háborút természetesen 
a colonia is megérzi, valószínűleg szünetelnek az előadások az amphi- 
theatrumban is, — mikor azonban a hadjárat befejeződik, akkor újra 
megindul a békés élet, s újra fontos szerephez jut abban körszínházunk, 
mellyel kapcsolatban még néhány kőleletről kell beszámolnom. A  romok 
közé befalazva került elő egy sírkő, felül Medusa-fejjel és delfinekkel, 
alatta pedig ívesvégződésű fülkében férfimellképpel, valamint szél-
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istenség-alakokkal. A  kőnek azonban semmi köze nincs az épülethez, s 
egyetlen elfogadható magyarázat az, hogy a közelben levő régebbi 
temető kidőlt sírköveit is felhasználták az építkezésnél.

Egy másik faragott kő egy Nemesis-oltár, Aurelius Vindicianus 
cornicularius és fia Marcus Aurelius Vindex Junior fogadalmi ajándéka 
(g. kép). Mindketten altiszti rangban szolgálták Rómát a III. században. 
Beosztva a praefectus irodájába voltak. Ez az oltárkő is, bár már lehet 
köze az amphiteatrumban változó szerencsével folyó játékokhoz, mégis azt 
hiszem, inkább valamely a közelben volt Nemesis-szentélyből későbben 
került ide az aréna közepére. Gondolkodásra csak az ad okot, hogy az 
oltár felajánlói minden valószínűség szerint «magistri ludn voltak, akár a 
praefectus megbízásából rendezve játékokat, akár magánválalkozókként, 
amire főleg a veteránok között gyakran volt példa, s amit igazol egy további 
— a közelből származó — sírkő a III. század első feléből, melynek felső 
részén egy veterán van ábrázolva feleségével és katona-fiával, alsó 
részén pedig amphitheatrumi állatviadal van kifaragva.

Ugyancsak kőanyag beszél nekünk az amphiteatrum későbbi törté
netéről, a IV. századból, amikor a mellékbejáratokat befalazták.

Ez kétségtelenül azt jelentette, hogy az építmény megszűnt eredeti 
céljait szolgálni. A  magyarázatot abban találhatjuk meg, hogy a barbár 
támadások a birodalom ellen mind gyakoribbak és hevesebbek lesznek, 
már pedig Pannóniára, — erre a fontos provinciára — , Rómának szüksége 
volt. Különösen átérezte ezt a pannoniai származású I. Valentinianus 
császár, aki nem csupán megerősíteni akarja a limes védelmi berendezé
seit, de organikus egységbe kívánja önteni a római hadsereg védelmi 
szisztémáját. Ekkor épülnek azok a 10— 20 harcos befogadására alkalmas 
őrtornyok, kiserődök, melyeket — nincs új a nap a la tt! — bátran nevez
hetünk a mostani világháborúból megismert úgynevezett «bunkerek» ősei
nek. Ekkor válhatott a szórakozás céljait szolgáló szilárd amphitheatrum- 
ból is nagyobb erődítmény, mely több centuriának egyszerre szállást, 
vagy akár komoly védelmet is nyújthatott a barbárok fegyverei ellen, 
hatékonyan akadályozva azok előnyomulását. A  császár akaratát Teren- 
tius dux és főként Frigeridus dux hajtották végre, amit a mellékbejára
tok befalazásánál használt és névvel ellátott bélyeges téglák igazolnak. 
Hogy az így létrejött új erőd valóban védelmül szolgált a lakosság részére 
a római helyőrségnek a IV. század végén mégis csak bekövetkezett elvonu
lása után, annak bizonyítéka egy ebből az időből származó jó állapotban 
talált bronzgyűrű is, melynek lapja áttört munkában keresztet ábrázol.

Az épület erős voltára mutat az, hogy a népvándorlás barbár hordái 
sem tudták megsemmisíteni, sőt erősen megrongálni sem.
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9. A NEMESIS ISTENASSZONYNAK DEDIKÁLT OLTÁR





1 2 . F A L F E S T M É N Y  É S  F Ű T Ő B E R E N D E Z É S  
M A R A D V Á N Y O K



i 4 - R É S Z L E T  A  N A G Y  G E O M E T R I K U S  M O Z A I K P A D L Ó B Ó L



Mondaszerű adatok szerint Attila hun király az «Isten ostora* 
egyideig ezen a környéken telepedett meg s önként kínálkozik, hogy a 
német hősmondában «Etzelburg» néven emlegetett mese-várkastély éppen 
amphitheatrumunk volt.

Kétségtelen, hogy ennek a kornak folyton változó telepesei ezt az 
épületet, mint biztos helyet megbecsülték, így a longobardok is, akik a 
VI. század elején laktak itt s állítólag az 568. év húsvétján kezdték meg 
további vándorlásukat, mely Itáliában fejeződött be, megalkotván a 
jelenlegi Lombardiát. Az amphitheatrum déli kapujának pavimentuma 
alatt 1940-ben találtunk egy rendkívül érdekes és értékes leletet, mely 
aranyozott ezüst gombokból, ruhacsatokból és tűkből állott, igen szép, 
s teljesen az ismert hasonló leletek díszítésmódjával egyező művészi 
munkával (10. kép). A kincset valószínűleg egyik longobard főember 
ásta el itt, akinek az volt a szándéka, hogy a hadjárat után ide visszatér
jen. Ez az utolsó olyan leletünk, mely az amphitheatrum régmúltjára 
felvilágosítást nyújthat, de az építmény kitűnő állapotából arra lehet 
következtetni, hogy a IX. században itt letelepülő magyarok, ha nem is 
érintetlenül, de még hatalmas erődítményként találták. Használatba azon
ban nem igen vették, mert mint főleg állattenyésztéssel foglalkozó és rend
kívül mozgékony harcos nép, a helyhezkötöttségnek még azt a formáját is 
elutasították, amit nagyobb kőépítmények jelentenek. Valószínű az is, 
hogy a középkorban nem volt itt állandó település, s így a természetes 
eltemetődésen kívül talán elhagyott állapotában a Dunának egy nagyobb 
áradása tette tönkre az évszázadokkal dacoló amphitheatrum-várat.

Könnyen lehetséges, hogy már ekkor felhasználták a romok egy 
részét, mint alapokat arra, hogy könnyedebb faépítményeket létesít
senek felettük. Talán valamelyik magyar királynak vagy királynénak 
tényleg állhatott itt ilyen fa-nyaralója, mely okot szolgáltatott a már 
említett «Királyhegy» elnevezésre s a fennmaradt hagyományra. A fa
anyag természetesen nyomtalanul pusztult el az évszázados, hányatott 
történelmi idők folyamán, s csak a török hódoltság megszűnte utáni kor
ból vannak újabb emlékeink.

Az ásatások alkalmával csontvázakat találtunk az aréna csatornájá
ban, majd különböző vasbilincseket. Ezek a leletek arra mutatnak, 
hogy vesztőhely lett a nagy múltú romokat eltakaró domb tetején, melyre 
csak a X IX . század elején építik fel a most lebontott szegényes házak 
csoportját. Ezeknek építésénél használják fel az amphitheatrum felépít
ményének könnyebben hozzáférhető kitűnő, faragott kőanyagát, mely
nek legnagyobb részét azonban már régen széthordották. Őbuda egyes 
épületeiből talán a most meginduló városszabályozás alkalmával mint
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bontási anyag fog még előkerülni egy-egy quader-kő, melyet vadállatok 
és gladiátorok vére festett pirosra másfél évezred előtt.

A  magyar főváros vezetősége azzal teszi ezt a nevezetes római 
emléket még hangsúlyozottabbá, hogy az egykori római település két 
végén helyetfoglaló polgári és katonai amphitheatrumokat egy díszes «via 
antiqua»-val kapcsolja egymáshoz, melynek széles úttestét nagyszámú 
római szarkofág és egyéb kőemlék fogja díszíteni.

Mondanivalóim elején említettem, hogy a Rómából idekerült katona
tisztek és hivatalnokok igyekeztek a távoli provinciában kényelmes 
otthont teremteni maguknak s valószínűleg követték példájukat a letele
pedett kereskedők és iparosok is. Igen nagy számban sikerült feltárnunk 
olyan villákat, melyek fény vetnek a római kor életére. Persze ezek nem 
vetélkedhetnek — mondjuk — a Villa Hadrianaval, de arra mutatnak, 
hogy a kultúra és civilizáció ugyanazon fokán éltek itt az I. századtól 
a IV.-ig, mint odahaza Rómában, persze mindig figyelembevéve a 
művelt világ fölött uralkodó Urbs és a provinciális kisváros természetes 
eltéréseit. Egynéhány villáról azt is meg tudtuk állapítani, hogy kié volt. 
íg y  például Marcus Aurélius Aepictetianus, aquincumi tanácstag és 
főpap, Septimius Iulianus, a legio II. adiutrix állatorvosa stb. stb. 
A harmincas években feltártak közül a legdíszesebb az úgynevezett 
Csúcshegy déli oldalán épült légfűtéses, hideg- és meleg fürdővel ellátott, 
festett falú nagyobb villa, mely stukkó díszítésekkel is el volt látva.

Most azonban csak egy épülettel kívánok foglalkozni, úgyis már 
túlsokáig vettem igénybe tisztelt olvasóim figyelmét.

Az előbb részletesen ismertetett amphitheatrumtól nem messzire, 
északkeletre az itt most kb. 1400 m széles Dunában elég nagy sziget 
fekszik, ma hajógyár van rajta. Ennek a szigetnek a jobbparthoz, 
tehát Aquincum katonavárosához közel eső részén az 1941. év folyamán 
sikerült olyan épületromokat feltárnunk, melyeknek céljával eleinte nem 
voltunk tisztában. Bizonyos csak az volt, hogy helyének a katonavárossal 
való közvetlen összeköttetése miatt polgárember palotája nem lehetett. 
Viszont első percben kérdésesnek látszott, hogy magasabb katonai 
parancsnok építkezhetett-e a tábornak a barbár ellenség felé néző har
madában (ez a hely ugyanis akkor még nem volt sziget). Miután azon
ban a Duna itt igen széles és innen északra és keletre a Dunaparton 
esetleg több őrtornyot is lehetett elképzelni, meg azután, mint már 
említettem, bizonyos mértékig a túlsó part is el volt látva véd- 
művekkel, tehát igenis kézenfekvő, hogy valamelyik jómódú és jóízlésű 
legio-parancsnok itt építtette meg aránylag igen díszes, de feltétlenül 
kényelmes és nobilis otthonát.
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A  nyári nagy melegekben a víz közelsége igen kellemes lehetett, s 
mint a többi Aquincum-környéki villa : ez is bizonyára szép kerttel volt 
körülvéve, legalább is a megszokott babérdísszel, rózsával, liliommal. 
Könnyen lehetséges, hogy a kertben szökőkutak hűsítették a levegőt ; 
az egész mai Budapest területén azt lehet mondani, bárhol lefúrunk, 
kisebb-nagyobb mélységben thermálvizet, gyógyforrást kapunk. Itt a 
Duna partján, nagyobb munka nélkül is, még könnyebben lehetett 
kitűnő vízhez jutni. Jó helyet választott tehát magának az aquincumi 
táborparancsnok, mikor itt építtette meg palotáját.

Nem volt meglepetés számunkra az, hogy itt római korból származó 
épületmaradványokat hoz napfényre a csákány és ásó, mert a közelben 
már szinte száz évvel ezelőtt (1857-ben), majd a múlt század utolsó 
harmadában (1870) folytak ásatások, melyek eredménnyel is jártak, 
amennyiben épületmaradványokat sikerült feltárniok, melyek kitűnő 
fűtőszerkezet nyomait mutatták s melyeknek legalább is nagyobb része 
fürdőcélokat szolgált annakidején. Az volt tehát a megállapítás, hogy 
római fürdőt találtak. Mikor most a múlt év folyamán felástuk a hajó
gyári sziget hozzáférhető részét és elkészültek a szokásos műszaki fel
vételek, rajzok, felmérések s összehasonlítottuk azokat a máshonnan 
ismert katonai parancsnoki helyiségekkel, akkor azt kellett megállapí
tanunk, hogy ezek a múlt századbeli ásatások, a most feltárt táborparancs
noki palota egy részét m utatták be. Analógiául szolgálhat Xanten rajna- 
menti község, melyről már az amphitheatrummal kapcsolatban szólottam, 
s mely Vetera Castra néven szintén fontos légióállomáshely volt. A  mi 
táborparancsnoki villánk azonban sokkal több támpontot nyújt a hasonló 
építkezésekhez, mint az eddig ismertek, úgy hogy inkább az itt észlel
teket lehet majd máshol analógiaként figyelembe venni.

Sajnos, még nem lehetett az egész, nagykiterjedésű épületet feltárni, 
sőt biztosra vehetjük azt is, hogy annak egyes részei teljesen tönkrementek, 
úgy hogy nyomait sem fogjuk talán megtalálni. Mindenesetre egyik 
céljául tűzte ki azonban a budapesti Régészeti Intézet, hogy a kutatást 
folytassa, amint azt a lehetőségek megengedik. A  jelenlegi körülmények 
közepette ugyanis gondolni sem lehet a hajógyár megszüntetésére, sőt 
még csak annak máshová való áthelyezésére sem.

Ezek a táborparancsnokságok magukban foglalták a parancsnok 
lakó és reprezentáló helyiségein kívül, a szükségelt irodahelyiséget is, sőt 
számos lakószobát, melyben a helyőrség saját lakással nem rendelkező 
tisztjei, vagy a távolabb fekvő táborokból jelentéstételre berendelt, 
illetőleg valamely más okból ideérkező tisztek legalább átmenetileg 
elhelyezkedhett ek.



Az építési forma az ismert hosszúkás oszlopcsarnokos villáké volt, 
melynek egész hosszában oszlopokkal díszített széles helyiség húzódik 
végig. Bizonyára ilyen volt a most tárgyalt villa és habár az eddigi 
munkálatok folyamán, hasonlóan az amphihteatrumnál tett tapasztala
tokhoz, semmiféle oszlopzatnak, bármi faragott kőtöredéknek még csak 
nyomára sem akadtunk. Míg azonban az amphitheatrum esetében ezt 
mindenféle módon igyekeztünk elfogadhatóvá tenni, addig itt inkább 
arra kell gondolnunk, hogy rombolás és az anyag elhordása okozza a 
leletben mutatkozó ilyen irányú hiányt. A villa egész szélességében végig
futó folyosó itt különös rendeltetést is kap, a mindkét végén épült, s a 
folyosót lezáró 2 köralaprajzú torony által, melyekből egyrészt a légió 
táborába, másrészt a Duna túlsó partján, tehát a limesen túl eső barbár 
területre lehetett belátni, aminek szükséges voltát magyarázni felesleges 
volna. Maga a folyosó kereken 8 méter szélességű s éppen úgy, mint a 
többi terem is, alulról légfűtéssel kitűnően fűthető terrazzoburkolatú 
helyiség volt, mely elsősorban reprezentációs célokat szolgálhatott, s 
melyben a helytartó időről-időre fontos megbeszéléseket tarthatott.

Először használom a «helytartó» rangjelölést. A helyzet ugyanis az, 
hogy az Imperium Romanum Pannónia inferior nevű provinciájában 
éppen a III. század elejéig a bennszülöttekből sorozott nagyszámú katonai 
alakulaton kívül csupán a sokszor emlegetett legio II. adiutrix állomá
sozott — természetesen itt a tartomány fővárosában : Aquincumban — s 
mint tudjuk, ahol csak egy legio állott a helytartó rendelkezésére, ott a 
helytartó volt egyszersmind a legio parancsnoka is, jobban mondva a 
legio-parancsnok látta el a helytartói tennivalókat is. Erre a témára még 
a későbbiekben vissza fogok térni.

A régibb szakirodalom a táborparancsnokságoknak ezeket a folyo
sóit vagy díszkert, vagy lovardaként szerepeltette. Lehet, hogy igazuk 
van — másutt. Itt az aquincumi szigeten határozottan tagadásba vehet
jük ezt az általánosítást. Mint már említettem minden valószínűség 
szerint a villát szép díszkert vette körül, orra tehát bent az épületben 
szükség nem volt. Lovaglás céljára pedig a környék számos kitűnő terep
hellyel rendelkezik, úgy hogy itt az eléggé szűk területen legfeljebb a 
parancsnok néhány lovának istállója állhatott, aki azonban minden 
bizonnyal lóraszállva ment légióját naponta felülvizsgálni, s ez alkalom
mal hódolhatott a lovaglás szenvedélyének is. Egyébként is lovaglásra 
abszolút alkalmatlan egy terazzóval burkolt helyiség.

Ismétlem, hogy a palota további feltárása még utódaink feladata 
lesz, úgyhogy annak építészeti részével most nem is akarok hosszabban 
foglalkozni (r í. kép). Tekintettel azonban arra, hogy a művészi belső
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kiképzés épsége tekintetében, lényegesen nagyobb értéket mutat fel ez a 
villa, mint a többi ásatásunk, arról kell még néhány szóban beszámolnom.

A szobáknak helyenkint y/2 m magasságban megmaradt falai kék, 
zöld, sárga és sötétvörös színekkel, helyesebben ezek egyikével voltak 
kifestve, s az egyszínű falmezőket sötétebb, néha fekete, gyakrabban 
pedig hármas : szürke-kék-szürke szalagfestés keretezi (12. kép), legalább 
is a II. században mindenütt. Ahol, valószínűleg a helytartó-legio- 
parancsnok fogadótermében, falfestmény-nyomokat találtunk : egy női 
fej és egy meztelen férfi felsőtest ábrázolása — talán Apollóé — ott 
valószínűleg már a III. század valamelyik művészének közreműködését 
észlelhetjük. Természetes kopás, piszkolódás eltüntetésére, de meg a 
gyakran változó légióparancsnok személyi ízlése szerint, bizonyára 
gyakran festették újra ezeket az weraris» termeket, ahol a munkák költ
sége nem sokat számított. De egyébként is a festménytöredékek inkább 
az Antoninus-korszak illuzionista stílusára mutatnak (13. kép). Minden
esetre jól dolgozott a mázolómester, mert a megmaradt falrészleten a 
színek ma is frissek, élénkek, úgy hogy valószínűleg tempera vagy beége- 
téses technikát használtak.

A falakat felül stukkódísz zárta le.
A padlózat különös épen maradt meg (14. kép). A  mozaik nem ábrá

zol ugyan képeket, alakokat, de tisztán mértani ábráival olyan modern 
hatást ér el, mint hogyha mostanság készült volna. A  minta legtöbb esetben 
körszegmentumokból áll, gyakran kombináltan, akad azonban henger, for
dított S betű, vagy derékszögű négyszög is. Hasonló mozaikok nagy szám
ban ismeretesek Észak-Olaszországból, úgyhogy azt kell feltételeznünk : 
vagy itáliai mester dolgozott itt, vagy pedig legalább is északolaszországi 
mintagyüjteményből vette valamelyik pannoniai iparos a mintákat, 
melyek között csak kevés van piskótaalakú és amazonpajzsot ábrázoló 
s egyetlenegy helyen leltünk borostyánlevél-díszítést. Kétségtelen, hogy 
a munkát ügyesen és ízlésesen végezte az ismeretlen mester, amit mutat 
az is, hogy a díszekkel a padlózat közepét egyáltalában nem hangsúlyozza 
ki, sőt elrejti s ezáltal élénk nyugtalanságában az egyébként is elég nagy 
kiterjedésű termek képét még jobban tágítja. A  fekete, kék, vörös, sárga és 
fehér színeket nem keni rá a kődarabokra, hanem a bazalt, mészkő és dolo
mit eredeti színét használja fel a mészhabarcsos alapozásba belenyomva.

Magát a palotát a katonaság építette fel közmunkaként. A romok 
anyagából megint csak a téglák beszélnek a legérthetőbb nyelven s adják 
meg a legbiztosabb adatokat. Így a téglabélyegekből megállapítható 
egyrészt az, hogy az építőmunkából kivette a részét nemcsak az aquin
cumi helyőrség, hanem a provinciának úgyszólván minden csapatteste,
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másrészről biztos adatokat kapunk a palota korára vonatkozólag, melyek
ből kitűnik, hogy Kr. u. 107 és 108-ban folyt itt a munka.

Az előbb rámutattam arra, hogy a légióparancsnok egyszersmind 
helytartó is volt Alsó-Pannoniában. Ebben az időben Hadrianus teljesí
tett itt szolgálatot s ki merem mondani azt a nézetemet, hogy a 
későbbi császár volt az aki a palotát építtette, s aki már itt is méltó 
környezetet teremtett magának. A  romok beszédjén kívül ez a tény is 
alátámasztja előző megállapításainkat, melyek a villa és kertjének külön
leges díszeire és értékesebb voltára mutatnak rá, más táborparancsnoki 
palotákkal szemben. A  mozaikok is a korai császárkorban készültek.

A bélyeges téglák azután a villa további sorsáról is beszélnek s 
bizonyítják, hogy az épületet a II., azután pedig a III. század közepén 
restaurálták és 210— 220 körül, Caracalla, illetőleg Heliogabalus ural
kodása alatt, lehet, hogy egyidejűleg ki is bővítették. Viszont azt keli 
feltételeznünk, hogy előbb ürítette ki a parancsnok a palotát, mint hogy a 
római helyőrség elvonult Pannóniából, mert az utolsó nyomok is csak a 
III. század közepére mutatnak és semmiféle kisebb leletre, használati 
tárgyra nem akadtunk a feltárás folyamán. Sőt erőszakos beavatkozásnak 
vagy éppen tűz pusztításának sem találjuk semmi nyomát. Azt kell 
tehát gondolnunk, hogy a barbár támadások szaporodása, hevesebb 
volta, talán próbálkozások, hogy a Dunán keresztül igyekezzenek a 
helyőrségnek ártani, a parancsnoknak a tábor központi területén való 
állandó jelenlétét kívánták meg, s ezért a villa környékén legfeljebb 
figyelőörsök maradtak, míg a tisztek a városban nyugalmasabb lakásokat 
vettek igénybe.

A táborparancsnok bizonyára nem szívesen hagyta el ezt a szép 
helyet, mely azután elhanyagolva, a Duna árterületén, hamarosan eltűnt 
a föld alatt.

A  föntebbiekben már volt alkalmam beismerni, hogy mindaz, 
amit most olvasóim elé tárok, bizonyára csak éppen a mi számunkra 
olyan fontos. A római kor történetével és emlékeivel foglalkozók, főleg 
Itália területén, számtalan fontosabb és értékesebb maradványt ismernek. 
Mi azonban mégis szeretettel és érdeklődéssel fordulunk minden olyan 
emlék felé, mely azt igazolja, hogy a római birodalom milyen fontosnak 
tartotta Pannóniát, mely már akkor is kelet és dél felé határa, kapuja és 
végvára volt a nyugati kultúrának.

Ezt a szerepet vállalta a magyarság is. És több mint ezer esztendő 
keserves szenvedéseivel, erőkifejtésével igazolta be, hogy méltó utóda 
ezen a helyen a római elődöknek.

N É M E T H Y  KÁROLY
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